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Parochieblad 
Franciscus tussen de Rivieren is het 
parochieblad van de Parochie Heilige 
Franciscus in de Bommelerwaard. 
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Oplage: 7.200 exemplaren 
Druk: PrintBest Kerkdriel 
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Algemeen secretariaat 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
 

Telefoon: 0418 - 63 25 04 
Bereikbaar: dinsdag en donderdag 
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten de-
ze tijden kunt u inspreken op een 
antwoordapparaat of bellen naar 
het ingesproken noodnummer. 
 

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

Algemene bankrekening 
NL83 RABO 0179 9793 45 
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus 
 

Kopij 
De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende 
nummer is 27 mei. Dit zal worden be-
zorgd rond 29 juni 2019. 
 

Redactie 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
redactie@katholiekbommelerwaard.nl  
 
• hoofdredacteur: 
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Henny Lieshout (06-40613605) 
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl  
 
• contactpersonen: 
Alem: 
Sjan van Mook (0418-662052) 
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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Beste lezer, 
Terwijl wij dit schrijven is de eer-
ste lentedag een feit. De dag is net 
zolang als de nacht en langzaam 
gaan wij op weg naar het voorjaar. 
Door de kale takken is een groene 
glans zichtbaar. En ’s morgens 
klinken vrolijke tonen van allerlei 
vogels. Wij worden er blij van. 
Blijheid die ook het feest van Pa-
sen ons brengt. Het is een innerlij-
ke vreugde. Ondanks onze zorgen 
en pijn geeft Pasen ons zicht op 
een leven met Christus. Zijn dood 
en verrijzenis willen wij graag sa-
men met u vieren in de veertigda-
gentijd en de Goede Week. Alle 
vieringen kunt u vinden in ons pa-
rochieblad.  
 

Wij wensen u van harte ook na-
mens onze pastores een 
 

Zalig Pasen 
 

Redactie parochieblad 
Henny Lieshout - van de Griendt 

Mirjam Duijts-As 
Wim Koopman 

 
 
 
 

 
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 
telefoon: 06 – 22 84 77 76 of e-mail: 
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl  
 
Danny Hakvoort 
Coördinator familiepastoraat 
tel: 06 - 300 30 888 of e-mail: 
familiepastoraat@katholiek-
bommelerwaard.nl  
 
Secretariaat 
Christianne van Dierendonck 
Telefoon: (0418) 632 504 of e-mail: 
info@katholiekbommerwaard.nl  

Vooraf 
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Nieuw pastoraal team 
Vanaf 1 februari 2019 bestaat het 
pastorale team uit vier leden: Ro-
land Putman en Bertus Bus als pas-
tores, Danny Hakvoort als coördi-
nator familiepastoraat en Christi-
anne van Dierendonck voor het se-
cretariaat. Het is bijzonder om een 
team te hebben waarin drie gene-
raties vertegenwoordigd zijn en 
waar men ook nog in verschillende 
delen van het land is opgegroeid. 
 

Op maandag 18 maart was daarom 
een dag gepland om stil te staan 
bij de vraag hoe we de Kerk zagen 
en wat we persoonlijk belangrijk 
vonden in ons werk voor de Kerk. 
We begonnen de dag met een Eu-
charistieviering met onze bisschop, 
waarin we Gods zegen over de 
Franciscusparochie en het pastora-
le werk vroegen.  
 
Wat bezielt je om in de pa-
rochie te werken? 
Aansluitend liepen we naar het 
stadsklooster San Damiano om van 
elkaar te horen wat en wie ons be-
zielde om in de parochie te gaan 
werken. Het was goed om te ho-
ren, hoe we allemaal God in ons 
eigen leven hadden ervaren en nog 
steeds ervaren. In het eigen leven, 
in de mensen en in de wereld om 
ons heen ervaarden we dat God er 
was en is. Juist in een weerbarstige 
en soms vervreemdende wereld, is 
God degene die je een thuis biedt.  

Het ‘thuis-gevoel’ in de parochie is 
voor ons dan ook belangrijk. Het 
gaat dan om meer dan alleen een 
plek waar je mag zijn. Het gaat om 
de relatie met God en de ander. 
Met een ander optrekken en door 
er te zijn laat je voelen dat 
niemand er alleen voor staat juist 
ook in moeilijke tijden. Jezus, laat 
ons ervaren hoe belangrijk dat in 
ieder mensenleven is. 
 
Thuisgevoel tegenover geweld 
Op de dag dat wij hierover spraken 
werden in een tram in Utrecht drie 
mensen vermoord en meerdere 
verwond. Juist daar waar relaties 
wreed worden verstoord, wordt 
duidelijk hoe belangrijk het is om 
liefde te ervaren in je relatie met 
God en anderen. Juist in het ver-
sterken van de relatie met anderen 
wordt Gods zorg en liefde zicht-
baar. Je thuis voelen bij God en in 
een gemeenschap, waar geweld en 
zelfs de dood niet het laatste 
woord hebben, maar de zorg om 
elkaar. Het is waartoe we ons ge-
roepen voelen om die relatie met 
God uit te dragen, met anderen op 
te trekken en ruimte te scheppen 
voor die ontmoeting met God. Het 
betekent dat we ons niet kunnen 
beperken tot degenen die nu be-
trokken zijn in de parochie. We 
hebben juist ook boodschap aan 
mensen, die niet zo betrokken zijn 
bij de parochie en de geloofsge-
meenschappen.  
 

Pastoor 
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Plekken van ontmoeting 
Hoe kunnen we echter uitdragen 
waarom de relatie met God en de 
andere zo belangrijk is, als we 
geen ruimte scheppen voor ande-
ren om dát te ervaren? Nu het pas-
torale team versterkt is met Danny 
Hakvoort als coördinator familie-
pastoraat is hiervoor ook meer mo-
gelijkheid. Danny Hakvoort zal de 
contactgroepen bezoeken en in de 
geloofsgemeenschappen aanwezig 
zijn. Een belangrijk doel is om te 
werken aan activiteiten waar men-
sen elkaar kunnen ontmoeten. 

De Passionboot, onze Mariabede-
vaart in mei, de koffieochtenden in 
de parochie evenals de catechese-
activiteiten zijn een greep uit die 
kansen om te kunnen delen en om 
zo anderen te betrekken in de rela-
tie met God en elkaar als vitale en 
levende geloofsgemeenschap. 
 

Pastoor Roland 
Putman ofm 

Pastoor 
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In het licht van Pasen 
Vreugde in de tuin vind je dage-
lijks, lente, zomer, herfst, winter 
zij vult je hart met blijdschap. 
Verzorg dus je tuin met liefde, ze 
wordt mooier dan de mooiste, 
want in jouw tuin vind je troost; 
daar sluimert vrede. 
 

Op 14 september 1997, het feest 
van de Kruisverheffing, werd ik door 
Mgr. Ernst tot priester gewijd. Daar 
was ik niet op uit, broeder zijn, 
vond ik een mooie levensvervulling. 
Maar het werd nodig omdat mijn 
beide medebroeders ouder begon-
nen te worden. We woonden in ons 
klooster in de Jordaan, in Amster-
dam. En leefden een meer be-
schouwend leven van stilte en ge-
bed. Daar was ik in aanraking ge-
komen met een voor mij meer ge-
meenschappelijke, lichtere en van-
zelfsprekende manier van leven. 
 

Hier probeerde ik toe te groeien 
naar een nieuwe manier van leven:  
van ‘het doet me goed’ naar ‘ik wil 
het goede gaan doen.’ Te midden 
van de hectiek van het leven, de 
verwarring en de eisen van het al-
ledaagse – begon ik mij te oefenen 
in een nieuw en ander leven. Wel 
nog met beide benen in de wereld 
maar er niet volledig in opgaan. 
Het verlangen groeide om op te 
staan naar nieuw leven. Ja, je zou 
hier kunnen spreken van opstan-
ding. De laatste tijd denk ik veel 
aan mijn overleden medebroeder 
en vriend. Zijn levenshouding was 

voor mij een voorbeeld. Hij was 
diep gelovig maar had het daar 
nooit over. Wel zei hij mij vaker: 
‘Dankbaarheid daar gaat het om.’ 
Als ik objectief naar zijn leven kijk 
dan concludeer ik dat er naast vele 
goede dingen ook groot verlies is 
geweest. Diepe teleurstellingen en 
een groot vertrouwen dat zo vaak 
geschonden werd. Maar hij zocht 
naar licht. Zijn leven had hem 
steeds nieuws te bieden. 
 

Vreugde in de tuin vind je dage-
lijks, lente, zomer, herfst, winter 
zij vult je hart met blijdschap. 
Mijn vriend had de moed te zoeken 
naar plekken en momenten om op 
te staan. Zo genoot hij van de 
kloostertuin en de levenscyclus van 
bloemen, planten en de seizoenen. 
Het leven in de tuin, een leven dat 
voortschrijdt. Hoewel hij groter 
had geleefd toen hij jonger was, 
genoot hij nu van een kleiner le-
ven. Wel bleef hij nieuwsgierig en 
vol van interesse. Hij hielp mij en 
anderen en maakte veel vrienden 
terwijl hij niet meer de jongste 
was. Mooi mens. Hij straalde en 
leefde licht. Het leven in hem vond 
telkens weer aansluiting bij nieuw 
leven. Licht zoekt licht. Leven 
zoekt leven. Voor hem was het 
overduidelijk dat het leven door 
zou gaan. En zoals hij zijn leven 
omarmd had, strekte hij op zijn 
sterfbed als het ware zijn handen 
al uit. Het deed me denken aan 
een traditioneel protestants lied: 
‘Heer neem mijn beide handen.’ 

Overweging 
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Hij was ervan overtuigd dat hij op 
weg was naar een mooie toekomst. 
Naar de eeuwige tuin. Zowel in zijn 
leven als in zijn sterven opende hij 
zich naar wat er was en naar wat 
komen ging. Toen mijn vriend over-
leden was vroegen mensen zich af 
uit welke bron hij zijn levens-
vreugde putte. Hoe onderhield hij 
zijn innerlijke tuin? Welk levensge-
heim kende hij? De Evangelist Jo-
hannes schreef als een geoefend 
dichter, een grote lofzang op Je-
zus. Zo zei hij: Mijn vrede geef ik 
jullie. Was elkaars voeten zoals ik 
jullie voeten was. Ik ben de deur. 
Ik ben de herder. Ik ben de weg. Ik 
ben leven. Het is taal uit een ander 
wereld lijkt het wel. Sobere en 
uitnodigende taal. Taal van liefde. 
Verlichtend, richtinggevend. 
 

‘Ik ben de deur’, zegt Jezus. Ik 
weet niet wat het met U doet maar 
deze woorden komen direct bij mij 
binnen. Recht in het hart. Het 
bloed, Zijn bloed dat kruipt waar 
het niet gaan kan. Alsof alles even 
van mij afvalt. Ik hoor: doe mij 
open, al is het op een kiertje. Zie 
mij door de kieren van alle impul-
sen heen. Zoek de oase van de 
tuin. Blijf aandachtig en dankbaar.  
Ja dat werkt bij mij. Want hoe 
meer ik mij open naar een ander, 
hoe meer ik te geven heb. Hoe 
meer ik kan koesteren wat er wel 
is. Aanvaarden wat niet is. Loslaten 
wat voorbij is. Hoe helderder ik 
kan zien van wel en niet en waar-
om. Wanneer ik weet heb van waar 

het om gaat, kan ik ruis aan mij 
voorbij laten gaan. Voel ik grond 
onder mijn voeten. En kan ik op-
staan het leven tegemoet. Niet 
bang zijn, zei hij, in het graf van 
de dood, je hoeft de Levende hier 
niet te zoeken. Maar breek de gra-
ven open, maak de zwachtels los 
die mensen gevangen houden in 
zichzelf, dichtgeklapt in hun ver-
driet. Herstel de onmacht en de 
angst, wek een nieuw vertrouwen 
en wees er voor elkaar. Dan zul je 
Hem zien, de Levende, dan gaat 
Hij u voor. Wie God doet is door 
geen grafsteen tegen te houden. 
 

broeder Bertus Bus 
 
 
 

Overweging 

Kruisverheffing - Rubens 
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Zowel in de maanden december als 
februari zijn de vertegenwoordi-
gers van de contactgroepen volgens 
afspraak weer aan de bestuurstafel 
aangeschoven. Niet alleen komen 
heel praktische zaken gemakkelijk 
ter sprake, maar haast nog belang-
rijker wordt voelbaar wat er in de 
kernen van onze parochie leeft. 
 
Algemene zaken 
Vanuit het Bisdom wordt de paro-
chie met regelmaat erop gewezen 
een ‘Gastvrije Kerk’ te zijn. Het is 
belangrijk dat mensen zich 
gemakkelijk en thuis voe-
len. Zo ook rond de de 
vieringen met Kerstmis 
en Pasen wanneer 
vaak andere kerkgan-
gers onze kerken be-
zoeken. De tips worden 
besproken. Zorg voor een 
gastheer of gastvrouw, laat 
die zichtbaar zijn. Durf de mensen 
aan te spreken en wijs hen letter-
lijk en figuurlijk de weg in onze 
kerk en vermeld het adres van pa-
rochie en pastores op het boekje. 
 

Het parochieblad wordt naast een 
mededelingen- en inspiratieblad 
door het bestuur ook gezien als een 
middel om de parochie zichtbaar te 
maken. Het wordt daarom ruim 
verspreidt binnen de parochie en 
verstrekt aan alle ingeschreven ka-
tholieken. 
 

Pastorale zaken 
Ten onrechte wordt gedacht dat 
uitvaartzorg via de kerk duur is. 
Het tegendeel is waar. Een uitvaart 
via de parochie is een uitvaart in-
clusief pastorale zorg. Extra dien-
sten rond een uitvaart zoals een 
gedachteniskruisje, het luiden van 
de klokken en het bezoeken van de 
nabestaanden wordt door de pasto-
res en vrijwilligers vanzelfsprekend 
gedaan, net als het gebruik van 
een standaard boekje in de kerk. 
Alleen als men de parochie vraagt 

een apart boekje voor de 
uitvaart te maken, kost 

dit € 1 per boekje. 
 

De nieuwe pastorale me-
dewerker familiepasto-
raat Danny Hakvoort is 

in februari aan de slag 
gegaan. Eén van zijn 

eerste activiteiten is het 
organiseren van een pastorale 
boottocht op de avond van Witte 
Donderdag vanuit Zaltbommel naar 
de Passion, een groot eigentijds 
passieverhaal, in Dordrecht. U 
vindt er elders meer over in dit 
blad. 
 

Administratieve en 
financiële zaken 
Verschillende bestuurs- en contact-
leden zijn aan het oefenen met 
een nieuw automatiseringssysteem 
voor zowel de financiële als de le-
denadministratie. Datum van defi-

Bestuur 

December, januari, februari 
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nitieve invoering wordt door het 
Bisdom bepaald maar zal waar-
schijnlijk niet meer zo lang op zich 
laten wachten. 
Omdat er steeds minder mensen 
contant geld bij zich hebben, wil 
de parochie gaan experimenteren 
met een digitaal betalingssysteem, 
een z.g. ‘donatiezuil’ waarop men 
met de pinpas kan betalen. Na een 
halfjaar zal het project geëvalu-
eerd worden. 
 
Bouw- en grondzaken 
Er wordt volop nagedacht hoe we 
geld kunnen besparen en verdienen 
met verbouw en verhuur van som-
mige pastorieën. Dit is nog niet zo 
gemakkelijk zeker omdat er reke-
ning moet worden gehouden met 
verschillende voorwaarden vanuit 
het Bisdom. Het bestuur is volop 
met hen in overleg. 
 

Het bestuur is weer helemaal bij-
gepraat door dhr. T. Pruijn van 
Gloudemans grondzaken die de 
pacht en verpacht van onze lande-
rijen regelt. Op het gebied van de 
pachtafspraken en pachtprijzen 
verandert de laatste tijd nogal 
veel. Verschillende wetten liggen 
in de Tweede Kamer ter behande-
ling. Dit jaar valt er een aanzien-
lijke daling uit pacht te verwach-
ten. Voor de toekomst is er hoop 
dat dit weer aantrekt. 
 

Mirjam Duijts-As 

Nieuw lid Kerkbestuur 
Vanaf februari mag het bestuur een 
nieuw lid verwelkomen Het is Theo 
Queis geboren te Elsloo (Zuid-Lim-
burg), 50 jaar en vader in een gezin 
met studerende kinderen. Zijn func-
tie in het bestuur is: PR-Marketing-
Fundraising. 
 

In het dagelijkse leven werkt Theo 
voor het Amerikaanse bedrijf Elanco 
dat wereldwijd diergeneesmiddelen 
produceert en verkoopt. Voor dit be-
drijf is hij voor Europa, Afrika en Azië 
verantwoordelijk voor de Business 
Development activiteiten, wat bete-
kent dat hij andere bedrijven koopt, 
samenwerkingsverbanden opzet of 
namens het moederbedrijf investeert 
in innovatieve technologieën om 
nieuwe medicijnen voor dieren te 
maken. 
 

Zijn ervaring en kennis wil hij graag 
inzetten voor de parochiegemeen-
schappen van onze Franciscusparo-
chie, zodat wij nu en in de toekomst 
veel mooie en goede dingen kunnen 
blijven doen. 

Bestuur 
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Witte Donderdag 18 april vindt voor 
de tiende keer het televisiespektakel 
The Passion in Dordrecht plaats. The 
Passion is het verhaal van de laatste 
uren uit het leven van Jezus, waarbij 
bekende Nederlandse artiesten scè-
nes uit het lijdensverhaal van Jezus 
uitbeelden en zingen. De Coördina-
tor familiepastoraat Danny Hakvoort 
kwam op het goede idee om naar 
The Passion te varen. 
 

Tijdens deze boottocht, vaart men 
als het ware Jezus laatste uren te-
gemoet. Het verhaal wordt verteld, 
er zal een eucharistieviering zijn, en 
er is voldoende ruimte voor ontmoe-
ting. Ook wordt er een eenvoudige 

maaltijd geserveerd. Aangekomen in 
Dordrecht is er voor degene die dat 
kunnen de mogelijkheid naar het 
evenemententerrein te lopen. Na 
The Passion is er tijd om na praten 
op de boot of in de bus. 
 

Iedereen is welkom! 
De boottocht is bedoeld voor ie-
dereen: jong en oud, gelovig of 
juist niet.  
 

Boottocht en programma 
De mooie boottocht van tweeënhalf 
uur over de Waal start in de vesting-
stad Zaltbommel. Om 16.30 uur zul-
len we verzamelen bij Slurink in 
Zaltbommel. Dit is ongeveer 20 mi-
nuten lopen van het station en bij 
Slurink kunt u gratis parkeren.  
 
De boottocht brengt ons niet alleen 
dichterbij de laatste uren van Je-
zus. We genieten ook van het 
prachtige rivierengebied in het 
land van Maas en Waal. We varen 
vanuit de mooie vestingstad Zalt-
bommel, langs polders met prach-
tige vergezichten, Slot Loevestein 
en Gorinchem. 
 

In Dordrecht wandelen we naar de 
locatie van The Passion, waar we 
het verhaal van Jezus zien en ho-
ren. Na The Passion is het mogelijk 
om met de boot (aankomst uiterlijk 
01.30 uur) of met de bus (aankomst 
uiterlijk 23.30 uur) terug te gaan 
naar Zaltbommel. Voor de bus 

Vaar mee naar The Passion Vaar mee naar The Passion Vaar mee naar The Passion 

Activiteiten 
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geldt dat er een mogelijkheid is om 
in de eigen woonplaats te worden 
afgezet. 
 
Alles op een rijtje 
Datum: Witte Donderdag, 18 april 
16.30 uur - verzamelen bij Slurink, 
Waalkade 47, 5301 CK Zaltbommel 
22.30 uur - boottocht of busreis te-
rug naar Zaltbommel 
 
Kosten* 
Volwassenen (18+) 
- Met de boot heen en terug: € 20 
- Met de boot heen / bus terug:  € 26 
 

Minderjarigen (-18)** 
- Met de boot heen / bus terug: € 15 
 
* Kosten zijn incl. eten, excl. drinken 
 

** Minderjarigen (-18) kunnen al-
leen mee, wanneer zij onder bege-
leiding staan van een volwassene, 
dit mag ook de jeugdleider van je 
tienergroep zijn (18+) 

 
Zaterdag 4 mei - Requiem 
Hoe kunnen de oorlogsslachtoffers 
beter worden herdacht dan door te 
komen luisteren naar de dodenmis 
die Wolfgang Amadeus Mozart op 
het einde van zijn leven heeft ge-
componeerd. Het werk wordt ge-
zien als één van de meest aangrij-
pende klassieke muziekstukken ooit 
geschreven. 
 

Op de avond van 4 mei zal het koor 
K.Z.M. Belcanto met koorleden uit 
de gehele Bommelerwaard dit werk 
o.l.v. dirigent Corné Mooibroek 
twee keer uitvoeren. Allereerst om 
18.00 uur in de Sint Martinuskerk in 
Kerkdriel en vervolgens om 20.45 
uur in de Sint Maartenskerk in 
Zaltbommel. 
 

In het kader van de herdenking op 
4 en 5 mei is de toegang voor beide 
concerten geheel gratis. Aan de 
deur zal een vrijwillige collecte 
worden gehouden. 
 

U bent van harte welkom! 

Activiteiten 
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Zitten onze kerken niet altijd even 
vol, op bedevaart gaan is onver-
minderd populair. Zo zijn ruim tien 
parochianen in maart op bedevaart 
gegaan naar Amsterdam naar de 
Stille Omgang. 
 

De meimaand, Mariamaand, is hier-
voor bij uitstek geschikt. Ook onze 
parochie zal op 5 mei weer op weg 
gaan naar de Zoete Moeder van 
Den Bosch. 
 

Dit jaar starten we alweer voor de 
derde keer vanuit Ammerzoden. 
We beginnen hier ’s morgens om 
6.30 uur met een korte gebedsvie-
ring. Aansluitend is er voor ieder-
een koffie/ thee met een krenten-
bol. Hierna zullen de wandelaars in 
groepsverband vertrekken zodat zij 
op tijd zijn voor de viering van 
10.00 uur in de Sint-Jan. De fiet-
sers, ook in groepsverband, en de-
genen die met de auto gaan kun-
nen wat later vertrekken. 
 

Voor de jeugd en de jongeren is de 
start om 8.00 uur in Velddriel. Zij 
gaan met de fiets op weg naar Den 
Bosch onder leiding van Danny 
Hakvoort, onze coördinator fami-
liepastoraat. Aanmelden kan per e-
mail via of via de website. 
 

familiepastoraat@katholiek-
bommelerwaard.nl 
 

In Den Bosch verzamelen wij voor 
en na de H. Mis op de Parade naast 
de zij-ingang van de Sint-Jan. Na 

de viering lunchen we samen in 
een gezellige ambiance in de Bos-
sche binnenstad. Hiervoor graag 
van tevoren aanmelden. 
 

Misintenties die afgelezen zullen 
worden tijdens de viering in de 
Sint-Jan kunnen doorgegeven wor-
den aan het parochiesecretariaat: 
0418-632504 of per e-mail: 
 

info@katholiekbommelerewaard.nl  
 

Wij hopen op een mooie en inspi-
rerende bedevaart! 
 

Voor de thuisblijvers is er een 
H.Mis in Velddriel om 10.00 uur. 
Let op afwijkende tijd! 
 

Op bedevaart naar de Zoete Moeder 

Activiteiten 
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Paaszaterdag, 13.00 uur!! 
Paasmandjes zegenen 
Święcenie pokarmów - Wielka So-
bota, godz. 13.00 !! 
 

Ks. Krzysztof Obiedzinski, duszpas-
terz Polaków oglosił, że święcenie 
pokarmów w kościele św.Marcina w 
Kerkdril odbędzie się w Wielką 
Sobotę o godz. 13. 
 

Ukazał się najnowszy numer Biule-
tynu Parafii (polskiej) Miłosierdzia 
Bożego diecezji Den Bosch. Być 
moze zostalo jeszcze kilka egzem-
plarzy w kosciele. Biuletyn można 
także znaleźc na stronie interne-
towej parafii: 
 

www.milosierdzie.nl  
Adres mailowy ks. Obiedzinskiego: 
x.krzysztof@milosierdzie.nl 
adres mailowy polskiej parafii: 
parafia@milosierdzie.nl 
 

Msze św. w j. polskim w Kerkdriel 
odprawiane są w drugą dobotę 
miesiaca o godz. 17. Okazja do 
spowiedzi pół godziny przede mszą. 
Najbliższa msza sw. w sobotę, 13. 
Kwietnia i 11 maja, godz. 17.00. 

Pastoor Obiedziński van de Poolse 
parochie in ons bisdom, heeft laten 
weten dat hij op Paaszaterdag om 
13.00 uur naar de Martinuskerk in 
Kerkdriel komt om – naar een alou-
de Poolse traditie – de paasmand-
jes te zegenen. 
 

De Poolse parochie telt inmiddels 
acht plaatsen waar eucharistie-
vieringen in de Poolse taal zijn en 
in alle acht plaatsen wil de pastoor 
(of diens assistent) de paasmandjes 
komen zegenen. Vandaar dat we 
het tijdstip hebben moeten aan-
passen. 
 

Deze maand is ook het parochie-
blad van de Poolse parochie uitge-
komen. Met een beetje geluk, kunt 
u achterin de kerk van Kerkdriel 
nog een exemplaar vinden.  
 

In Kerkdriel wordt de eucharistie in 
de Poolse taal gevierd op de twee-
de zaterdag van de maand om 
17.00 uur, de komende vieringen 
zijn op 13 april (zaterdag vóór 
palmzondag) en 11 mei. 
 

Het parochieblad van de Poolse pa-
rochie is ook te vinden op de web-
site: www.milosierdzie.nl  
 

Het email adres van de Poolse pa-
rochie is: parafia@milosierdzie.nl 
Het mailadres van pastoor Krzysztof 
is x.krzysztof@milosierdzie.nl  
 

P.S. Milosierdzie is Pools voor 
barmhartigheid en verwijst naar de 
naam van de parochie: Parochie 
van Goddelijke Barmhartigheid. 

Activiteiten 
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Bijdrage misintentie € 12 
Het is een goed gebruik om tijdens 
de vieringen te bidden voor onze 
overledenen en hun namen te 
noemen. Om dit goed te regelen 
kunt u de misintenties voor de af-
zonderlijke vieringen in onze paro-
chie opgeven. De intentie wordt 
dan op de gewenste tijd en plaats 
gelezen. In dit parochieblad staat 
bij elke geloofsgemeenschap waar 
u de intenties op kunt geven. 
 

Net als alle kosten, passen we ook 
de bijdrage voor een misintenties 
dit jaar aan. Dit geldt voor alle pa-
rochies van het bisdom. Het tarief 
voor een misintentie is met één eu-
ro verhoogd naar € 12,= 
 

Normaal geldt een misintentie voor 
één overledene, maar in onze pa-
rochie kan het ook voor meerdere 
personen gelden.  
 

Een misintentie: méér dan één 
naam, maar niet meerdere namen? 
Een misintentie wordt betaald voor 
één viering, waarbij belangrijk is 
dat u de plaats, de dag en de tijd 
noemt waarop u graag iemand ge-
noemd wil hebben. 
 

Wat wordt verstaan onder één 
misintentie? 
In ieder geval het noemen van één 
naam is één misintentie, máár ook 
het noemen van man en vrouw en 
overleden familie geldt als één in-
tentie. Hetzelfde geldt voor het 
noemen van man en vrouw en over-
leden familieleden.  

Een voorbeeld: “mevrouw Cor 
Janssen –Van Dijk en overleden fa-
milie” of “de heer en mevrouw Cor 
en Co Janssen en dochter/zoon 
Cor”, geldt als één misintentie. Als 
er echter nog meer namen van fa-
milie of kinderen worden genoemd 
geldt dat als meerdere intenties. 
 

Als u vragen heeft, loop rustig eens 
langs op het parochiecentrum, ook 
als u een misintentie op wilt geven.  
 
Meiviering Zonnebloem 
Ook dit jaar organiseren de afde-
lingen van de Zonnebloem in de 
Bommelerwaard een Mariaviering 
in Velddriel, en wel op Maandag-
morgen 13 mei om 10.00 uur. 
 

Er is een Eucharistieviering in Veld-
driel m.m.v. de Zonnebloem. Pas-
tor B. Bus zal dan voorgaan. Het 
kerkkoor van Velddriel zal zingen. 
Na afloop drinken we gezamenlijk 
koffie of thee met gebak in dorps-
huis de Boxhof.  
 

Als u bij de Zonnebloem bekend 
bent komt er een vrijwilliger bij u 
langs. Of meldt u even aan (vóór 1 
mei) bij uw eigen afdeling. 
 

Iedereen is bij deze viering natuur-
lijk van harte welkom. 
 

Bestuur en vrijwilligers van 
Maasdriel-oud, 

Rossum-Hurwenen, 
Ammerzoden, Hedel 

en Zaltbommel 

Misintentie / Zonnebloem 
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De Franciscusparochie en de scho-
len in de Bommelerwaard steunen 
tijdens de Veertigdagentijd het 
waterproject in Congo van de bis-
schoppelijke Vastenactie. 
 

Even je handen wassen, een glas 
water pakken, de wc doortrekken 
of theezetten. Handelingen die we 
dagelijks doen en waar wij nauwe-
lijks bij stilstaan. In grote delen 
van de wereld, zoals in Congo, is 
water ver weg en vaak onveilig. 
Dat zorgt voor problemen op het 
gebied van gezondheid, scholing en 
economische ontwikkeling. 
 

De Vastenactie steunt onder het 
motto ‘Water verandert alles’ di-
verse waterprojecten. In Congo 
komen er infiltratiesystemen, put-
ten, pompen of opslagtanks. Een 
waterput vlakbij een school bete-
kent dat er meer jonge kinderen 
naar school komen, omdat ze niet 
meer op pad worden gestuurd om 
elders water te halen.  
 

In het Masisigebied leefden na de 
oorlog ontheemden lange tijd in 
kampen, waar geen sanitaire voor-
zieningen waren. Inmiddels hebben 
mensen zich er permanent geves-
tigd, maar hun sanitaire voorzie-
ningen zijn nog niet verbeterd. Zo 
heeft 70 procent van de huishou-
dens geen toilet. Doordat iedereen 
zijn behoeften buiten doet, over-
lijden veel mensen aan ziektes als 
cholera en diarree. Vooral kinderen 

onder de 5 jaar zijn slachtoffer van 
besmetting door verontreinigd wa-
ter. 
 

Onze bijdrage betekent veel meer 
dan alleen kans op schoon water, 
want ‘Water Verandert Alles!’ Dit 
project heeft dan ook tot doel wa-
terbeheer en hygiëne te verbete-
ren in het Masisigebied. Er worden 
watercomités opgericht en zeker 
200 vrouwelijke leiders worden ge-
traind op het gebied van waterma-
nagement, hygiëne en ziektes die 
worden overgedragen door vervuild 
water. Ook is er aandacht voor het 
recyclen van water. De aanpak is 
erop gericht gemeenschappen ac-
tief te betrekken en zoveel moge-
lijk verantwoordelijkheid te laten 
dragen. Van dit project zullen 
27.000 mensen profijt hebben. 
 

Wij bevelen u deze actie van Vas-
tenactie dan ook van harte aan. U 
kunt het project steunen door mid-
del van het vastenzakje dat bij u in 
de bus komt. Dit wordt weer opge-
haald of u kunt het in de bus doen 
die in de meeste kerken achterin 
staat. U kunt uw gift ook overma-
ken op rekeningnr: 
 

NL62 RABO 0326 0178 79 
t.n.v. M.O.V. Bommelerwaard 
 

of rechtstreeks op rekeningnr: 
 

NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie Den Haag 

MOV 

Vastenproject steunt waterprojecten in Congo 
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Hallo allemaal, 
Dit jaar doen maar liefst 15 kinderen 
hun Eerste Heilige Communie in de 
H. Hubertuskerk te Alem. Het is een 
flinke groep deze keer en daar zijn 
wij zeer trots op. Vanuit Alem doen 
Noah, Ferris, Suus, Vicky, Tess, Mila, 
Janne, Leentje en Liesje hun com-
munie. Vanuit Rossum zijn dit Gio-
vanni, Marit, Guusje, Lenn, Niek en 
Annabel. Het is een leuke, gezellige, 
levendige groep kinderen om mee te 
werken. 
 

De kinderbijeenkomsten zijn al ge-
start en hierbij krijgen de kinderen 
les uit het ‘dankboek’. We hebben 
ook al een soort speurtocht ge-
maakt door de kerk. De communi-
canten hebben zich voorgesteld in 
de kerk op 10 februari (zie foto). 
 

De volgende activiteiten staan nog 
op het programma: 

Intenties 
Aanvragen van misintenties kunt U 
bij Ger van Boxtel. 
('t Buske 25, tel. 0418-662063) 
Een misintentie kost € 12,= 
 

Misintenties die te laat worden 
doorgeven kunnen niet meer wor-
den opgenomen in ons parochie-
blad. De intentie wordt wel afgele-
zen in de kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O.a. een persoonlijk glazen kruisje 
maken bij glasatelier Hufra in Dreu-
mel, brood bakken bij de COOP en 
een mooie collage maken van hun 
eigen familie/ hobbies/ gezin. Kort-
om, nog veel leuke, leerzame mo-
menten voor de communicanten! 
 

De Eerste Heilige Communie is op 
zondag 2 juni om 11.00 uur in de H. 
Hubertuskerk, St.Odradastraat 2 te 
Alem. We gaan er een leuke dag van 
maken! 

Werkgroep Communie 
Marion Wisse, 

Jeroen van Heel 
en Bertus Bus 

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 

Alem 
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Overleden 
† 

Arnolda Steenbekkers – van 
Herwijnen 
 

Daatje, zoals iedereens haar in 
Alem kende, is geboren op 25 au-
gustus 1923 te Velddriel. Op de 
leeftijd van 95 jaar kwam ze plot-
seling te overlijden op donderdag 3 
januari 2019. 
 

Tot enkele dagen voor haar over-
lijden was ze zoals gewoonlijk nog 
bezig, steunend op haar rollator, 
om het pad voor haar huis onkruid-
vrij te maken en te vegen of de 
stalraampjes te zemen. 
 

De druk bezochte uitvaart van 
Daatje werd gehouden op woens-
dag 9 januari. Omdat Daatje geen 
kinderen had, werd ze door haar 
zus Marie, neven en nichten, ach-
terneven en nichten begeleid naar 
haar laatste rustplaats bij haar 
man Jan op de begraafplaats ach-
ter de kerk. 
 

† 
Dien van Boxtel – van Rooij 
 

Dien, geboren op 8 april 1940 te 
Alem, is gestorven in de leeftijd 
van 78 jaar op zaterdag 5 januari 
2019 in het ziekenhuis in Tilburg. 
Na een hersenbloeding verbleef ze 
zo’n vijf weken in dit ziekenhuis. 
Ondanks alle goede zorg van de 
verpleging, de dagelijkse bezoeken 

van kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie werd ze niet beter. 
Haar uitvaart was op donderdag 10 
januari in een overvolle H. Huber-
tuskerk. Na de dienst is zij omringd 
door haar zes kinderen, veertien 
kleinkinderen, twee zussen en ver-
dere familie bijgezet in het graf 
van haar man Fons. 
 

Dien heeft een groot deel van haar 
leven gezongen in het zangkoor van 
de H. Hubertuskerk. Zij was een 
trouw lid van het koor, zelfs in de 
laatste jaren van haar leven, waar 
haar ogen haar in de steek lieten. 
 

De contactgroep Alem dankt haar 
voor haar jarenlange trouwe inzet 
voor het zangkoor. 
 

† 
Joke Kooijman- de Keijzer 
 

Op 12 januari is Joke Kooijman- de 
Keijzer op 84 jarige leeftijd over-
leden. 
 

 
Mogen zij rusten in vrede. 

Wij wensen de nabestaanden 
veel kracht en steun toe. 

 
 

Alem Alem 
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Na een zeer geslaagd Carnavals-
feest in Alem, met als eerste hoog-
tepunt de fraaie en druk bezochte 
Spreeuwendurper optocht op zon-
dagochtend, was op dinsdagmiddag 
de apotheose met de traditionele 
Boerenbruiloft. Deze boerenbrui-
loft werd voor de 20e keer gehou-
den en telkens weet de organisatie 
er weer een verassende wending 
aan te geven. 
 

Huwelijkskandidaat Margriet de 
Wilt had op facebook een oproep 
geplaatst: “Boerin zoekt een knap-
pe, sterke boer om samen mee in 
de onecht te treden.” Deze oproep 
leverde maar liefst 243 reacties op. 
Op dinsdagmiddag 5 maart was het 
dan zover. Uit de vele inzendingen 
had Margriet vier boeren geselec-
teerd en deze waren in gespannen 
en hoopvolle afwachting op wie de 
keuze zou vallen. 
 

De boerin en de kandidaten hadden 
zich verzameld op de woonstee van 
de boerin; De Lakenvelder Maria-
hoeve. Vandaar werden ze opge-
haald door een grote menigte be-
langstellenden. Onder de vrolijke 
klanken van de Bloas en Boem Band 
werden de boeren en de toekom-
stige bruid op een hooiwagen naar 
het Spreeuwennest vervoerd.  

Daar wachtte de genodigden een 
heerlijke boeren maaltijd, waarna 
om 13.30 uur door ambtenaar van 
de burgerlijke stand Babs de cruci-
ale vraag gesteld werd aan de 
bruid: ‘Op wie is je keuze geval-
len?’ 
 

Margriet gaf met enige schroom toe 
dat haar keuze was gebaseerd op 
de ‘looks’, de fysieke gesteldheid 
én de leeftijd van één van de kan-
didaten. Voor haar was Willem de 
Karbietschieter de gedroomde hu-
welijkskandidaat! Een vol Spreeu-
wennest juichte haar keuze toe, 
maar ‘Ali’ uit Verweggistan dreigde 
nog roet in het eten te gooien door 
zich op het laatste moment, ook 
nog als huwelijkskandidaat op te 
werpen. In een ludiek en harts-
tochtelijk pleidooi dong Ali naar de 
hand van Margriet. Maar deze bleef 
bij haar keuze en Ali droop teleur-
gesteld af. Na de huwelijksvoltrek-
king bleef het nog lang heel gezel-
lig in het Spreeuwennest. 
 

Hulde aan de organisatoren voor de 
organisatie van weer een mooie 
Carnaval in het Spreeuwendurp. 
 

Verslag van een gast 
op de boerenbruiloft 

Alem 

 
 
 
 
Boerenbruiloft in Spreeuwendurp 
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Extra mededelingen 

 Website Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg Bommelerwaard: 
www.vptz-bommelerwaard.nl  
 

 Voor uitvaarten dient u contact op te 
nemen met het secretariaat van het 
dekenaat, tel.: 0418-632504 én met 
Ger van Boxtel, tel.: 0418-662063. 
 

 Rekeningnummer Kerkbalans: 
NL19 RABO 0131 7018 51 
 

 Parochiewebsite: 
www.katholiekbommelerwaard.nl  

 
 
 
Monument 
Op de begraafplaats aan de Virieu-
singel te Zaltbommel is in 2016 een 
plaquette onthuld over vier oor-
logsslachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog die daar begraven 
liggen: Mary Wolff, Louis Boelen en 
Jan & Tilly Klingen. 
 

Op de website van onze parochie is 
een pagina gewijd aan de plaquet-
te en het monument halverwege de 
Jan Klingenweg. 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl/
monument  

Alem 
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Doopvieringen 
Zondag 12 mei en 7 juli zijn de vol-
gende doopzondagen. De tijden 
zijn 13.00, 13.45 en 14.30 uur. 
 

Voorbereidend gesprek voor 12 mei 
wordt gedaan door pater R. Put-
man op maandag 15 april. 
 

Voorbereidend gesprek voor 7 juli 
wordt gedaan door pater B. Bus op 
maandag 24 juni.  
 

Op beide doopzondagen zal pater 
B. Bus de doop verzorgen. 

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  

Ammerzoden 

Vieringen 
Vieringen in Het Zonnelied (14.30 uur) en in De Lindeboom (16.00 uur) 
 

2e vrijdag: Oecumenische viering geestelijke verzorging 
4e vrijdag: Eucharistieviering 
Extra: 2e zaterdag: Viering Franciscusparochie in het Zonnelied (19.00 uur) 
 

Vr   5 April Oecumenische viering     Marten Tel 
Za  13 April Viering Franciscusparochie april  R. Putman 
Za  20 april Paaszaterdag        Marten Tel 
Vr  26 April Eucharistieviering       R. Putman 
 

Vr  10 Mei Oecumenische viering     Marten Tel 
Za  11 Mei Viering Franciscusparochie mei  B. Bus 
 

Vr   7 Juni Oecumenische pinksterviering   Marten Tel  
Za  15 Juni Viering Franciscusparochie juni 
Vr  28 Juni Eucharistieviering       R. Putman 
 

Vr  12 Juli Oecumenische viering     Marten Tel 
Za  13 Juli Viering Franciscusparochie juli 
Vr  26 Juli Eucharistieviering       B. Bus 
 

Op zaterdag 13 april is de viering van Palmzondag. 
Er is dan op zondag 14 april geen viering in de parochiekerk. 
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Putman dubbelganger 
Sven en Fenna Nooijen wonnen tij-
dens carnaval in het Malse Arckel-
durp de eerste prijs met de jeugd-
optocht als engel en dubbelganger 
van pater Putman. 
 
Alaaf!

Ammerzoden 

Bijzondere vieringen 
Vr  19 april  15.00 uur Goede Vrijdag–viering (werkgroep) 
Zo  21 april   9.30 uur Eucharistieviering Eerste Paasdag 
Za   4 me i  19.00 uur Dodenherdenking m.m.v. pater B. Bus 
Zo   5 mei   6.30 uur Bedevaart Zoete Moeder van Den Bosch 
Zo  19 mei  12.30 uur Eerste Communie 
 
Kledinginzameling 
Kledinginzameling van 1 april tot en met 30 april bij  
mevrouw A. van Zeelst, Haarstraat 1, Ammerzoden 
 
Personalia 
Gedoopt op 11 november 2018 Emma Wittenboer, zij was op 24 december 
het kerskindje in de familieviering.  
Op 13 januari 2019 zijn Nina Haasnoot en Julia Kras gedoopt. 
 

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, 
die kunnen geloven, hopen en liefhebben. 
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Op 22 december 2018 overleed in 
Kerkdriel Adrie van Geffen–
Rademakers in de leeftijd van 82 
jaar. Adrie was getrouwd met Hen-
drik van Geffen. Samen waren zij 
de ouders van acht kinderen. Zij 
werden de grootouders van 21 
kleinkinderen en 14 achterklein-
kinderen. Samen bouwden zij een 
bloemenkwekerij op. In haar vrije 
tijd zorgde ze graag voor haar tuin, 
deed aan volksdansen, zwemmen, 
handwerken en yoga. Ze volgde 
graag de paardensport, de liefheb-
berij van haar man en veel van 
haar kinderen. 
 

Na het overlijden van Hendrik 
kreeg ze fysieke en geestelijke on-
gemakken te verwerken. Op het 
bisprentje schrijven de kinderen 
een laatste wens: In ons hart en in 
onze gedachten blijft Adrie (mama 
en oma) altijd bij ons.  
 

Op 9 januari 2019 overleed Truus 
van Helvoirt-Smulders in de leef-
tijd van 95 jaar. Truus was ge-
trouwd met Piet van Helvoirt. 
Truus kwam na haar huwelijk in 
Ammerzoden wonen. Daar heeft ze 
zich samen met haar man verdien-
stelijk gemaakt voor de voetbal-
vereniging. Truus kreeg in de laats-
te jaren veel ongemakken te ver-
werken. Op het bidprentje stond 
dat alles kernachtig samengevat: 
‘Je was met je gedachten al in die 
andere wereld. Je leefde van de 

herinnering en van je vergeten 
dromen. Nu ben je veilig aanbeland 
daar ergens aan de overkant, daar 
waar wij samenkomen.  
 

Op 12 januari 2019 overleed Fran-
cis Roeters in de leeftijd van 94 
jaar. Francis was volgens het bid-
prentje een bijzonder mens. Wat 
hij in de oorlog heeft meegemaakt, 
heeft hem gevormd tot wie hij 
was. Die verhalen heeft hij opge-
schreven en daar is een boekje van 
gemaakt. Daar was hij erg trots op. 
Ook trots was hij op zijn vrouw 
Betsie. Toen die ziek werd, ver-
zorgde Francis zelf het hele huis-
houden. Dat viel hem niet mee, 
maar daar hoorde je hem nooit 
over. Vlak voor zijn dood wenste 
hij als laatste wens nog een siga-
retje. Daarna is hij gaan slapen. De 
kinderen eindigen de tekst op het 
bidprentje met de zin: ‘Een heel 
dikke kus voor jou en ons mam! 
Ina, Peter Yolante.’  
 

Op 20 januari 2019 overleed Annet 
Roeters- van Hooft in de leeftijd 
van 71 jaar. Annet was getrouwd 
met Jan Roeters. Tijdens de perio-
de dat Annet ziek was, maakte ze 
samen met Jan mooie ritjes door 
de omgeving. Zij op de scootmo-
biel, hij op de fiets. Dat vonden 
beiden erg fijn. Veel liefs kreeg zij 
in deze moeilijke tijd van haar 
kleinkinderen. Die brachten haar 
wat zonneschijn, dan leefde ze he-

Ammerzoden 

We hebben afscheid moeten nemen van... 
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lemaal op. Ze was een oma op en 
top. De tekst op het bidprentje 
eindigt met de zin: ‘Dank je wel 
lieve mam, dag oma!’ 
 

Op 20 januari 2019 overleed Frans 
van den Oord in de leeftijd van 80 
jaar. Frans was getrouwd met Lina 
van den Oord. Samen hebben ze 
jarenlang een groothandel in aard-
appelen gerund. Geen wonder dat 
er toen hij tot Prins Carnaval van 
het Malse Arckeldurp werd gebom-
bardeerd alleen maar gepraat werd 
over aardappelrassen. Daarnaast 
was Frans bekend bij vele maat-
schappelijke organisaties. Hij 
steunde waar hij kon als bestuurs-
lid het schoolbestuur, de RABO-
bank, de Kamer van Koophandel en 
de CDA-partij. En dan vergeten we 
nog wel andere functies. Wat wij 
niet vergeten is het werk dat Frans 
verricht heeft voor de kerk. Als er 
iets georganiseerd moest worden, 
zat Frans in het bestuur. Hij hoor-
de bij het kerkkoor en was er voor-
zitter van. En bovenal was hij tus-
sen 2004 en 2013 de voorzitter van 
de Beheerscommissie. In al die ja-
ren dat de Willibrorduskerk onder-
deel was van de Pastorale Eenheid 
Bommelerwaard zette Frans voor 
onze kerk zijn beste beentje voor. 
Uit die tijd zullen de parochianen 
hem nog wel kunnen herinneren 
hoe hij op de eerste zondag van 
november de ‘Parochiaan van het 
Jaar’ bekend maakte. Sommigen 
weten ook op welke subtiele ma-
nier hij dat voorbereidde. Zijn kin-

deren schreven op het bidprentje 
‘Wij hebben veel van hem geleerd. 
Je bent een voorbeeld voor ons al-
lemaal.’ Daar sluiten wij ons, als 
mensen die onze Willibrorduskerk 
een warm hart toedragen, van har-
te bij aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubilaris 
In december 2018 eerde onze Con-
tactgroep Tini Nooijen die zijn ko-
peren jubileum als koster vierde. 

Ammerzoden 
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zaterdag 13 april 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 
19.00 Zonnelied Eucharistie RPutman 

zondag 14 april 
9.30 Alem WoCo werkgroep 
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
11.00 Zaltbommel Gebed BBus 

donderdag 18 april 
19.00 Velddriel Eucharistie JBouwens 
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

vrijdag 19 april 
14.30 Alem Kruisweg werkgroep 
15.00 Ammerzoden Kruisweg werkgroep 
15.00 Leyenstein Kruisweg  
15.00 Rossum Beuk Kruisweg werkgroep 
15.00 Velddriel Kruisweg RPutman 
15.00 Zaltbommel Kruisweg BBus 
19.00 Kerkdriel Kruisverer RPutman 

zaterdag 20 april 
13.00 Kerkdriel Paasmand KObiedz 
20.00 Velddriel Paaswake RPutman 
21.00 Kerkdriel Paaswake BBus 
22.00 Zaltbommel Paaswake RPutman 

zondag 21 april 
9.30 Alem Eucharistie RPutman 
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 
9.30 Rossum Gebed JVriesema 
9.30 Velddriel Eucharistie TPeters 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 27 april – Koningsdag 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 
19.00 Velddriel 

 
Eucharistie BBus 

zondag 28 april 
9.30 Alem Gebed werkgroep 
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 
13.00 Kerkdriel Doop BBus 

zaterdag 4 mei - Dodenherdenking 
16.00 Kerkdriel Dodenherd RPutman 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 
19.00 Alem Dodenherd M. Baan 
19.00 Ammerzoden Dodenherd BBus 
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman 
19.30 Hurwenen Dodenherd JVriesema 

zondag 5 mei – Bevrijdingsdag 
6.30 Ammerzoden Bedevaart RPutman 
9.30 Velddriel Eucharistie BvBronkh 

zaterdag 11 mei 
17.00 Kerkdriel Euch Pools K. Obiedz 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 
19.00 Zonnelied Eucharistie BBus 

zondag 12 mei - Moederdag  
9.30 Alem Eucharistie RPutman 
9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman 
13.00 Ammerzoden Doop BBus 
13.00 Zaltbommel Doop RPutman 

zaterdag 18 mei 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 

zondag 19 mei 
9.30 Rossum Gebed  

10.00 Velddriel Euch 1eHC RPutman 
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Rossum Beuk 

 
Gebed werkgroep 
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11.00 Zaltbommel Gebed Philo+Tiny 
12.30 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman 

zaterdag 25 mei 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 
19.00 Velddriel Eucharistie BBus 

zondag 26 mei 
9.30 Alem Gebed  
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
11.00 Zaltbommel Euch 1eHC BBus 
13.00 Kerkdriel Doop RPutman 

donderdag 30 mei 
9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 
13.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 

zaterdag 1 juni 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman 

zondag 2 juni 
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman 
9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Alem Euch 1eHC BBus 
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
13.00 Velddriel Doop RPutman 

zaterdag 8 juni 
17.00 Kerkdriel Euch Pools K. Obiedz 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 
19.00 Zonnelied Eucharistie RPutman 

zondag 9 juni 
9.30 Alem Eucharistie BBus 
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman 

zaterdag 15 juni 
17.30 Leyenstein 

 
Eucharistie RPutman 

zondag 16 juni - Vaderdag 
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 
9.30 Rossum Gebed werkgroep 
9.30 Velddriel Eucharistie MWegman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep 
13.00 Kerkdriel Doop RPutman 

zaterdag 22 juni 
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman 
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman 

zondag 23 juni 
9.30 Alem Gebed werkgroep 
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 29 juni 
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 30 juni 
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 
9.30 Velddriel Eucharistie RPutman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman 

zaterdag 6 juli 
17.30 Leyenstein Eucharistie  
19.00 Zaltbommel Eucharistie  

zondag 7 juli 
9.30 Ammerzoden Eucharistie  
9.30 Velddriel Eucharistie MWegman 

11.00 Kerkdriel Eucharistie  
13.00 Ammerzoden Doop BBus 
 
 

Het meest actueel is altijd het 
vieringenoverzicht op de website: 

 
www.katholiekbommelerwaard.nl 
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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 

Hedel 

Agenda 
Eucharistievieringen in ‘De Munt’ 
donderdag 25 april 15.00 uur: eucharistie, Pastor Ben van Bronkhorst 

donderdag 23 mei 15.00 uur: Eucharistie, Pastor Bertus Bus 

donderdag 27 juni 15.00 uur: Eucharistie, Pastoor Roland Putman 

 
De vieringen zijn voorlopig op de vierde donderdag van de maand 
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Personalia 
Wij hebben afscheid moeten ne-
men van: 
 

† 
Marinus Josephus (Broer) Hofmans, 
weduwnaar van Annie Hofmans – 
Bergman. Hij overleed op 11 de-
cember 2018 in de leeftijd van 88 
jaar te Ammerzoden. De afscheids-
dienst heeft op 15 december 2018 
plaatsgevonden in het crematorium 
van Rosmalen. 
 
 
 

† 
Pius Johannes Helenus (Piet) Aarts, 
weduwnaar van Willy Aarts – Bok. 
Hij overleed op 6 januari 2019 in 
de leeftijd van 83 jaar. De af-
scheidsdienst was op 12 januari 
2019 bij Uitvaartcentrum Stork 
Maasdriel, waarna de begrafenis 
heeft plaatsgevonden op de RK be-
graafplaats in Hedel.  
 

 
 
 
 

† 
Martinus Hendrikus Johannes (Tini) 
van Osch, echtgenoot van Rita van 
Osch – Verhoeven. Hij overleed op 
10 februari 2019 in de leeftijd van 
70 jaar te ’s-Hertogenbosch. De af-
scheidsviering was op 16 februari 
2019 bij Uitvaartcentrum Stork 
Maasdriel, waarna de begrafenis 
heeft plaatsgevonden op de RK be-
graafplaats in Hedel.  
 

† 
Anna Geertruida Adriana (Annie) 
Michels - Bok, weduwe van Harry 
Michels. Zij overleed op 26 februari 
2019 in de leeftijd van 80 jaar te 
’s-Hertogenbosch. De begrafenis 
heeft op 5 maart 2019 plaatsge-
vonden op de RK begraafplaats in 
Hedel. 
 

Hedel 

Wij wensen de Nabestaanden 
veel Kracht en Sterkte toe. 
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Vrijwilligers Kerkhof 
Op maandag- of dinsdagmiddag (’s 
morgens is het gras meestal nog te 
nat om goed gemaaid te kunnen 
worden) komen Theo de Grouw en 
Leo van Bemmel naar het kerkhof 
om de grasmat weer een fraai uiter-
lijk te geven: een tijdrovend werkje 
tussen al die zerken door. Samen 
zijn ze ongeveer anderhalf uur be-
zig. Als je het alleen moet doen dus 
DRIE uur!! En voortdurend maar ho-
pen en bidden dat het droog blijft. 
En als de klus is geklaard heb je in 
ieder geval ook de voldoening dat 
het kerkhof wat dat betreft er weer 
goed uit ziet. 
 

Op woensdagmorgen om 9.00 uur 
zijn ze daar weer en nu is ook Ben 
van Bronkhorst, oud-pastoor van De 
Bommelerwaard, er bij. Na een 
kort werkoverleg gaan ze aan de 
slag: onkruid wieden bij de graven, 
schoffelen, snoeien, de paden 
schoon houden, soms gaten vullen 
met zand, de boel egaliseren en 
gras zaaien. Ook wordt hun aan-
dacht gevraagd voor het snoeien 
van de leilindes op de absoute-
plaats en op het kerkhof: een tijd-
rovend en soms risicovol werkje! 
 

De ‘groene containers’ moeten op 
tijd aan de straat en ook het ‘plas-
tic’!! Helaas is er op het kerkhof 
geen grijze container voor restaf-
val. Wellicht dat de vrijwilligers 
daarom nogal eens ‘restafval’ vin-
den in de groene container. 

 
Daarom een vriendelijk verzoek 
hierbij aan alle bezoekers van het 
kerkhof: als het u niet te veel 
moeite kost, neem dan alstublieft 
na uw bezoekje aan een graf de 
‘restafval’ mee naar huis! Hartelijk 
dank!!! 
 

Groenafval kan – liefst kortgeknipt 
– in de groene container. 
 

Zo ziet u dat deze vrijwilligers er-
voor zorgen dat onze overledenen 
op een goed ogende plaats mogen 
rusten. Zij hebben dat verdiend! 
 

Tot slot: Ook de vrijwilligers van 
het kerkhof willen wel eens op va-
kantie of een dagje weg. Zij zijn 
maar met drie. Denkt u, na het le-
zen van dit alles “Misschien is dit 
ook wel iets voor mij”, aarzel dan 
niet en kom eens kijken op woens-
dagmorgen vanaf 9 uur of (liever 
nog) meld u meteen aan voor enke-
le uurtjes gezond en buiten werken 
– en voor koffie wordt gezorgd! 
 
Theo de Grouw 073 – 5992969 
Leo van Bemmel 073 – 5592145 
Ben van Bronkhorst 06-21403571 

Hedel 
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Toegang en 
watergebruik kerkhof 
Het kerkhof is altijd bereikbaar ge-
weest via de houten poort, rechts 
van de absouteplaats. Deze houten 
toegangspoort is gesloten, omdat 
dit nu privéterrein is geworden. 
 

U kunt de begraafplaats alleen nog 
bereiken via de grote ijzeren 
poort, links van de absouteplaats. 
 

Ook voor het water dient u gebruik 
te maken van de waterpunten op 
het kerkhof zelf. U kunt geen ge-
bruik meer maken van het water-
punt bij de pastorie. 
 

 
Vastenactie 2019 
Vastenactie 2019 komt dit jaar in 
actie voor “water”. Het thema: 
Schoon water verandert alles! Onze 
parochie Heilige Franciscus onder-
steunt een waterproject in Congo 
(Afrika). In dit parochieblad kunt u 
meer lezen over de Vastenactie 
2019 en treft u het Vastenzakje 
aan. Uw bijdrage is van harte wel-
kom. 
 

Het vastenzakje met inhoud kunt u 
desgewenst inleveren op onder-
staande adressen: 
 

Dominee Bakkerushof 20 
Dokter de Ridderhof 20 
 

Hartelijk voor uw bijdrage! 

Hedel 
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Gedoopt 
2018 
16 december: Nadia de Berg 
 
2019 
24 februari:  Boris Verreijt 
17 maart:  Rosie van der Sloot 
 
 
Doopkosters 
Hermien van Engelen maakte vanaf 
het begin deel uit van deze groep. 
Door omstandigheden ziet zij zich 
genoodzaakt dit werk te beëindigen. 
 

Hermien, van harte bedankt voor 
je trouw en inzet. Alle Goeds. 

Overleden 
 
2018 
Jaan van Osch- Comans (92) 
Mia Glaudemans- Pennings (68) 
Net Daams- van Osch (91) 
Hendrica van de Pol- van de Donk (73) 
Huub van Disseldorp (70) 
Nico de Gier (84) 
Dina van der Linden- Broekmeulen (89) 
Johanna van Baren- Jansen (87) 
Marion Grasso- Heijstee (79) 
Adriana van Geffen- Rademakers (83) 
Truus van Osch- van Hooft (90) 
An van Osch- de Cocq 

van Delwijnen (78) 
 
2019 
Bertus van der Helm (84) 
Riet van Dulmen- Nooijen (69) 
Henny Timmers- Hooijmans (57) 
Stien van Erp- Piels (95) 
Paula van Herwijnen- van Dalen (89) 
Nely Vredeveldt- van der Zalm (72) 
Diny Glaudemans- Kogels (68) 
Christiaan de Bruijn (79) 
An Schippers- van der Kammen (84) 
Gerda van Wel- Hoonhout (91) 
Antoon Vissers (90) 
Antonia Steur- Jansen (96) 
Jacqueline Hanegraaf- 

van der Sluijs (55) 
Petronella Goeijers (66) 
 
In het kerstnummer werd een over-
ledene niet vermeld het betreft 
Jaan van Osch-Comans op 7 sep-
tember 2018. 

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 vra-
gen over het kerkhof op woens-
dagochtend van 9.30 - 11.30 uur 

Kerkdriel 
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Vastenactie 
De carnavalsviering in de kerk “Ik 
zie oe stoan”, zou zomaar ook kun-
nen verwijzen naar de vastenactie 
met de woorden uit het slotlied: 
 

“Al wat wij deden 
Voor de minste mens. 
Eigenbaat besteden, 
Liefde zonder grens.” 
 

Woorden die er toedoen. 
Na Aswoensdag begint de tijd van 
bezinning op weg naar Pasen. Tijd 
om te ontdekken wie en wat be-
langrijk voor ons is. 
 

Dit jaar wordt in de Franciscuspa-
rochie het landelijk project van de 
vastenactie “Water verandert al-
les”. U kunt hier alle informatie 
over vinden in het algemeen ge-
deelte van ons parochieblad. In on-
ze Martinuskerk wordt het informa-
tie materiaal met het vastenzakje 
vooraf bezorgd en zo mogelijk ook 
opgehaald. 
 

Er zullen helaas waarschijnlijk niet 
voldoende collectanten zijn voor al-
le wijken. Wanneer in uw wijk niet 
opgehaald kan worden, kunt u uw 
vastenzakje met uw geldelijke bij-
drage of de ingevulde machtiging, 
die u aan het vastenzakje vindt, in-
leveren in de bussen die in de kerk 
staan. Dit kan ook in de brievenbus 
van het parochie-centrum. 
 

Overmaken kan op rekeningnr: 
NL62 RABO 0326 0178 79 
t.n.v. MOV groep Bommelerwaard. 

 
Wij vinden het heel jammer dat 
niet alle wijken ingevuld kunnen 
worden maar hopen dat u hiervoor 
begrip kunt opbrengen en toch de 
actie steunt. 
 
 
 
 
 
 
Kledinginzameling 
De eerste inzameling vindt plaats 
op woensdag 24 april van 19-21 uur  
en donderdag 25 april van 10-12 uur 
 

Plaats: Parochiecentrum Kerkdriel 
Hertog Arnoldstraat 57 b. 
 

Bewaar alvast uw overtollige kle-
ding. Mensen in Nood kan hier heel 
veel goed werk mee doen. De or-
ganisatie ondersteunt projecten 
met de opbrengst van de kleding 
en voorziet in gratis kleding. U 
kunt inleveren: Schone kleding ook 
lingerie, schoenen en sokken per 
paar bijeen gebonden, huishoud-
textiel, tassen en riemen. Alles 
graag zo mogelijk in gesloten zak-
ken. Donderdag na 12 uur is de in-
zameling gesloten en kunt u niet 
meer inleveren. 
 
Verhoging misintentie 
Het bestuur van de Fransiscusparo-
chie heeft besloten het bedrag 
voor een misintentie te verhogen 
van 11 naar 12 euro. 

Kerkdriel 
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Kerstbijeenkomst 
Het was een druk bezochte en ple-
zierige ontmoetingsmiddag voor alle 
vrijwilligers. Het is goed om eens 
samen te zijn buiten het werk om, 
dat werd hier wel duidelijk. Iets 
lekkers bij de koffie met een drank-
je en hapje. 
 

Vrijwilliger Toon van Beurden hield 
een kort toespraakje waarvan u bij-
gaand de weergave aantreft. 
 
Beste Parochianen en 
vrijwilligers, 
Allereerst hartelijk welkom op deze 
middag van ontmoeten en bedan-
ken, en elkaar Zalig Kerstfeest wen-
sen en een gezond en Gelukkig 
Nieuwjaar. 
 

De meeste onder ons doen vrijwilli-
gerswerk en zijn zodoende de 
steunpilaren van onze kerk en van 
onze cultuur die ons met elkaar 
verbindt. Want Kerk is ook een stuk-
je cultuur. En als we zondags in de 
kerk het kleine aantal kerkbezoe-
kers zien, doet dat in zekere zin ook 
afbraak aan onze cultuur. Iets wat 
we pas echt gaan missen als het er 
niet meer is. Maar voorlopig doen 
wij ons best om te werken aan een 
mooie toekomst. We hebben zoveel 
werkgroepen, teveel om op te noe-
men maar die zijn allemaal verwe-
ven met elkaar. En uiteindelijk 
doen we allemaal iets met elkaar 
voor de gemeenschap. 

Maar het is niet vanzelfsprekend dat 
jullie dat doen en ik wil dan ook 
namens het parochiebestuur jullie 
allemaal hartelijk danken voor jullie 
inzet, ieder op zijn eigen manier, 
ieder zijn eigen schakel en zo vor-
men we samen de ketting die de 
parochie vooruit stuwt en op gang 
houdt. Vrijwilligers zijn ontzettend 
belangrijk. Zonder hen zijn we ei-
genlijk nergens. We zijn jullie dus 
zeer erkentelijk en hopen dat jullie 
nog lang de kracht en motivatie be-
houden om door te gaan. 
 

Het afgelopen jaar hebben we jam-
mer genoeg afscheid genomen van 
Pastor Schevers en hebben we kennis 
mogen maken met Pastoor Roland 
Putman. Hartelijk welkom Roland 
Putman in onze Parochie. In de korte 
tijd dat je aanwezig bent, kunnen 
wij met zijn allen vaststellen dat wij 
zeer ingenomen met u zijn. U hebt 
een inzet en doorzettingsvermogen 
wat ons allen motiveert. Kort sa-
mengevat kunnen we vaststellen dat 
we met zijn allen een goed, sterk en 
daadkrachtig team zijn. 
 

Dank dat jullie allemaal hier aan-
wezig zijn om straks een klein pre-
sentje in ontvangst te nemen en nu 
gezellig een borrel of wijntje te 
drinken, Breng elkaar gezelligheid, 
licht en warmte in deze duistere 
dagen. Vooralsnog wensen wij jullie 
van harte een Zalig Kerstmis toe en 
een gezond, gezegend en Gelukkig 
Nieuwjaar.   

Toon van Beurden 

Kerkdriel 
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Communicanten 
stelden zich voor 
In een levendige viering stelden 39 
communicantjes waaronder vijf uit 
Velddriel zich voor. Pastoor Roland 
Putman ging voor en werd hierbij on-
dersteund door de Martinus kids uit 
Velddriel en Do-Re-Mi uit Kerkdriel. 
 

Alle communicantjes zaten bij het 
altaar en werden meerdere malen 
betrokken bij de viering. Hun grote 
moment was daar, toen pastoor 
Putman hen uitnodigde om hun 
naam te zeggen. Sommigen vertede-
rend verlegen en anderen zo klein 
als ze waren, heel zelfverzekerd. 
 

Zij zongen de liedjes mee en ston-
den rond het altaar om te bidden. 
Bij de vredeswens gingen ze met 
zijn allen de kerk in om hun ouders 
en opa en oma de vrede te wen-
sen. Dat was nog heel wat gezoek, 
want waar zaten ze nou ook weer ? 
Deze viering was een mooie opstap 
naar een bijzonder feest op He-
melvaartsdag. Dan gaan 36 kinde-
ren voor het eerst aan tafel om het 
H. Brood te ontvangen in een fees-
telijke Eucharistieviering die om 
13.00 uur aanvangt. Gefeliciteerd 
en een mooie dag gewenst. 
 
Voor uw Agenda 
Zondag 22 september om 11.00 uur 
vrijwilligersviering met nadien een 
gezellig samenzijn. Noteer de da-
tum alvast in uw agenda. 

Mariakapel 
Dit rustpuntje onder de toren is in 
mei weer geopend van 10.00 tot 
18.00 uur. Voor velen de plaats om 
een kaarsje op te steken, voor zo-
maar even een stil moment of een 
gebedje. Een bloemetje voor Maria 
is altijd welkom. Gedurende de 
meimaand wordt ook weer iedere 
dinsdagavond om 19.00 u het ro-
zenhoedje gebeden. Dit gebeurt 
ook elke eerste dinsdag van de 
maanden juni, juli augustus, sep-
tember en oktober. Bid u mee! 
 

Dank aan de vrijwilligers die dit 
mogelijk maken. 
 
 

Pasen is Leven 
Pasen is leven 

Omdat Jezus Zijn leven gaf 
En niet in de dood bleef 
Hij stond op uit het graf! 

 
Hij heeft de dood overwonnen 

Met Zijn Goddelijke macht 
Kan ook ons levend maken 
Door Zijn Woord van kracht 

 
Hij kan licht geven 

Ook in de diepste nacht 
Hij doet wonderen 
Bid en verwacht! 

 
Pasen wil zeggen 

Tegen een ieder die het hoort 
Geloof in Die Levensbron 
Luister naar Zijn Woord 

Kerkdriel 
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Contactgroep  
Wij hebben nog onze eigen con-
tactgroep. Als u vragen heeft op 
kerkelijk gebied kunt u altijd bij 
een van ons terecht. 
 

Bertha van Doorn: 0418 – 512 340 
Marleen van Lamoen: 0418 – 662 446 
 

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

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

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

secretariaat idem 
intenties idem 

Rossum 

Vieringen 
Maandag   8 april 14.30 uur Eucharistieviering voor ouderen 

waarna gezellig samen zijn met bingo 
Zondag  14 april 10.00 uur Palmzondag Oecumenische viering in de  
           Protestantse kerk aan de Maasdijk 
Zondag  21 april  9.30 uur Pasen Woord en Communie J. Vriesema 
Vrijdag  26 april 10.00 uur Oecumenische Paasviering Vaste Burcht 
 
 
Vrijdag   3 mei     Geen viering in de Vaste Burcht 
Zaterdag   4 mei 19.40 uur Dodenherdenking Hurwenen -Dorpsplein 
Maandag  13 mei 14.30 uur Eucharistieviering voor ouderen 

waarna gezellig samen zijn met bingo 
Zaterdag  18 mei 17.30 uur Agapè maaltijd  
Zondag  19 mei  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk werkgroep 
 
 
Vrijdag   7 juni 11.00 uur Eucharistieviering In de Vaste Burcht 
Maandag  10 juni 14.30 uur Eucharistieviering voor ouderen waarna 

    gezellig samenzijn 
Zondag  16 juni  9.30 uur Gebedsdienst in de Beuk J. Vriesema 
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Overleden 
† Marion Grasso - Heijstee 

Geboren 1939 
Overleden 22 december 2018 
Gehuwd met Joop Grasso. 
Wonende te Heerewaarden 
De uitvaartdienst begeleid door J. 
Vriesema heeft plaatsgevonden in 
het Crematorium te Tiel. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

† Gerrit Eek 
Geboren 29 maart 1929 
Overleden 22 december 2018 
Gehuwd met Regina Groenestein 
Gerrit was een trouwe bezoeker van 
onze vieringen in de Vaste Burcht. 
Het afscheid heeft plaatsgevonden 
in het crematorium te Tiel. 
Moge hij rusten in vrede. 
 

† Lea van Os van Aerle 
Geboren 10 maart 1928 
Overleden 1 januari 2019 
Gehuwd met Gerard van Os 
We hebben afscheid van haar ge-
nomen in dorpshuis De Parel, 
waarna zij te rusten is gelegd bij 
haar man op de algemene begraaf-
plaats in Rossum. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

† Cato van Boekel Bok 
Geboren 20 januari 1927 
Overleden 2 januari 2019 
Gehuwd met Jan van Boekel 
De uitvaart heeft in de kerk van 
Empel plaatsgevonden. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

 
† Zus aan den Toorn van Kessel 

Geboren 10 maart 1928 
Overleden 4 januari 2019 
Gehuwd met Wim aan den Toorn 
De uitvaartdienst heeft plaats ge-
vonden in het crematorium te Ros-
malen. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

† Joke Kooijman de Keijzer 
Geboren 29 december 1934 
Overleden 12 januari 2019 
Gehuwd met Toon Kooijman  
De uitvaartdienst heeft plaatsge-
vonden in de H. Hubertuskerk te 
Alem, In het crematorium te Vlij-
men hebben we afscheid van haar 
genomen. 
Moge zij rusten in vrede. 
 

† Nico van Alem 
Geboren 9 november 1939 
Overleden 28 januari 2019 
Gehuwd met Dinneke van de Braak 
De uitvaartdienst begeleid door J. 
Vriesema heeft plaats gevonden in 
het crematorium te Tiel. 
Moge hij rusten in vrede. 
 

† Mien Vervoort – Kooijmans 
Geboren 8 april 1934 
Overleden 11 maart 2019 
De uitvaartdienst heeft plaatsge-
vonden in de H. Hubertuskerk te 
Alem, in het crematorium te Vlij-
men hebben we afscheid van haar 
genomen. 
Moge zij rusten in vrede. 

Rossum 
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Eerste H. Communie 
Op zondag 2 juni om 11.00 uur zullen 
de kinderen van Alem, Rossum en 
Hurwenen hun eerste Communie ont-
vangen. Het is fijn om te weten dat 
Lenn, Marit, Annabel, Niek, Guusje 
en Giovanni zich op 10 februari heb-
ben voorgesteld. Ook hebben op 26 
januari drie jongeren uit onze ge-
meenschap het Vormsel ontvangen. 
 
 
Kerkbalans 
In de maand januari heeft u van 
ons een brief gehad met het ver-
zoek om een bijdrage voor kerkba-
lans. Vele van U zullen dat al ge-
daan hebben, waarvoor onze harte-
lijke dank. Mocht u niet in de gele-
genheid zijn geweest, vragen wij u 
alsnog om mee te doen. We zouden 
het fijn vinden dat U uw bijdrage 
overmaakt, het kan ook contant 
door middel van een envelop in de 
brievenbus bij Bertha. We beste-
den het geld mede voor de vierin-
gen in de Vaste Burcht en de Beuk. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 

Afscheid 
Chantal Oppenheimer 
Aan het voorgaan in de gebedsvie-
ringen in Rossum kwam zondag 17 
februari een einde. We hebben af-
scheid genomen van Chantal Op-
penheimer als voorganger in de ge-
bedsvieringen en de oecumenische 
vieringen. 
 

Chantal gaat nu werken als geeste-
lijk verzorger / pastoraal werker 
bij de Reinier van Arkel Stichting. 
Bedankt voor jouw enthousiaste in-
zet Chantal. En veel succes in de 
toekomst.  
 
 
De Klok 
Zoals iedereen heeft gemerkt, 
luidde de klok een poosje niet. Na 
controle bleek dat na ruim 50 jaar 
de motor versleten was. De oude 
motor is reeds vervangen door een 
nieuwe, zodat we weer kunnen lui-
den bij de maandelijkse diensten 
en eventueel bij de uitvaarten. 
 
 
 
 

Rossum 
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Het was al een hele mooie traditie 
aan het worden, de jaarlijkse Aga-
pè-viering in Rossum. Met zo’n der-
tig of meer mensen kwamen we 
samen in de Nieuwhof, vroeger na-
tuurlijk ook in het zaaltje bij onze 
eigen kerk. Een Agapè-viering is ei-
genlijk een gebedsviering en een 
vriendschapsmaal ineen, daarom 
bij uitstek geschikt als oecumeni-
sche viering. We mogen ons over 
alle grenzen van kerken en religies 
heen met elkaar verbonden voelen 
in God en zo een teken zijn van de 
nieuwe schepping, die Hem voor 
ogen staat. 
 

Iedereen is welkom bij een Agapè-
viering; die is gebaseerd op drie 
pijlers: bidden en zingen – in ge-
sprek gaan met elkaar en zo elkaar 
ontmoeten – samen een (eenvoudi-
ge) maaltijd gebruiken. En dat ge-
beurt op een wat ongewoon tijd-
stip: een zaterdagavond van half 
zes tot ongeveer zeven uur.  
 

Natuurlijk zijn steeds een aantal 
trouwe kerkgangers aanwezig, 
maar ook mensen ‘van buiten’ zijn 
nadrukkelijk welkom en worden 
nadrukkelijk uitgenodigd, meestal 
mensen die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. 
 

Vorig jaar hebben we, als werk-
groep, geprobeerd ook nieuwe 
groepen te bereiken, maar daar 
hebben we nog geen goede weg 
voor gevonden. We besloten toen 

de Agapè-viering maar een jaar 
over te slaan. Een aantal vaste be-
zoekers liet weten, dat toch heel 
jammer te vinden, en daarop is be-
sloten om weer een Agapè-viering 
te organiseren in de lente; mis-
schien zouden we dan zelfs buiten 
kunnen gaan zitten!? 
 

Vandaar dat ik u mag uitnodigen 
voor de Agapè-viering die plaats 
zal vinden in of bij de Nieuwhof 
(het gebouw naast de protestantse 
kerk) op zaterdag 18 mei, vanaf 
17.30 uur. Om praktische redenen 
willen we wel graag weten hoeveel 
mensen er komen, dus meld u even 
aan bij Ad van Lamoen, tel.: 0418 - 
662446. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden.  
 

O ja, het zou fijn zijn als er één of 
twee mensen waren die zouden 
willen helpen met het voorberei-
den en afruimen. Als dat iets voor 
u is, neemt u dan even contact op 
met Ad!  
 

Hopelijk tot ziens op 18 mei,  
 

namens de werkgroep OORHH (Oe-
cumenisch Overleg, Rossum, Hur-
wenen, Heerewaarden) 
 

Jos Vriesema 
 
 
 

Rossum 

Zaterdag 18 mei - Agapè viering in Rossum 
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H. Doopsel 
Geplande doopvieringen:  
 

 7 april 2019 pr. B. Bus 
Voorbereidingsavond 25 maart om 
20.00 uur in parochiecentrum te 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B. 
 

 2 juni 2019 pr. R. Putman 
Voorbereidingsavond 27 mei om 
20.00 uur in parochiecentrum 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B. 
 

 11 augustus 2019 pr. B. Bus 
Voorbereidingsavond 22 juli om 
20.00 uur in parochiecentrum 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B. 

Overleden 
† 

J. Ackermans 77 jaar 
Overleden 7-1-2019 Crematie 
 

† 
Arnold van de Laar 70 jaar 
Overleden 22-1-2019 
Na de uitvaartviering in de kerk 
was er aansluitend de begrafenis 
op het parochiekerkhof. 
 

Arnold heeft veel voor de Veld-
drielse gemeenschap betekend. 
Ook voor de Velddrielse kerk was 
hij actief betrokken, zowel voor 
onderhoud konden wij altijd een 
beroep op hem doen als in de 
werkgroep voor Behoud Velddrielse 
Kerk en voor het huidige Service-
punt heeft Arnold in de advies-
groep gezeten. 
 

We bedanken hem voor al zijn in-
zet en wensen de nabestaanden 
veel kracht en steun en Gods Zegen 
voor de toekomst. 
 

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

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

secretariaat idem 
 

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

Velddriel 
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Bijzondere data 
Iedere dinsdag om 9.00 uur ’s mor-
gens Eucharistieviering. Iedereen 
is van harte welkom. 
 
Zondag 14 april 9.30 uur Palmzon-
dag Familieviering pr. R. Putman 
en Martinus kids 
 

Donderdag 18 april 19.00 uur Witte 
Donderdag Eucharistieviering pr. R. 
Putman en gemengd koor 
 

Vrijdag 19 april om 15.00 uur Kruis 
aan de Voorstraat Kruisweg verhaal 
m.m.v. kinderen Deken Wehmeij-
erschool pr. R. Putman 
 

Zaterdag 20 april 20.00 uur Paas-
wake Familieviering pr. R. Putman 
en Martinus Kids 
 

Zondag 21 april 9.30 uur Eerste 
Paasdag Plechtige Hoogmis pr. T. 
Peters en gemengd koor 
 

Zaterdag 4 mei 18.15 uur Plechtige 
dodenherdenking m.m.v. Fanfare La 
Harpe en Martinus Kids. Aansluitend 
in Boxhof koffie/thee/fris drinken 
 

Zondag 5 mei 9.30 uur Eucharistie-
viering pr. B. v. Bronkhorst en ge-
mengd koor (Franciscusparochie heeft 
Mariabedevaart naar Zoete Lieve 
Moeder van ’s-Hertogenbosch) 
 

Maandag 13 mei 10.00 uur Zonne-
bloemviering pr.B. Bus en gemengd 
koor 

 
Zondag 19 mei 9.30 uur Eerste H. 
Communie familieviering pr.R. 
Putman met Martinus Kids 
 

Donderdag 30 mei 9.30 uur Hemel-
vaart Eucharistieviering pr. B. Bus 
 

Zondag 9 juni 9.30 uur Pinksteren 
Eucharistieviering pr. R. Putman en 
gemengd koor 
 

Zondag 16 juni 9.30 uur Eucharis-
tieviering pr.M. Wegman 
 

Zondag 30 juni 9.30 uur Familievie-
ring pr. R . Putman en Martinus 
Kids. Dankviering communicanten 
 
 
 
MOV werkgroep Velddriel 
Voedselbank  
Vanaf de eerste adventszondag 2 
december tot 16 december konden 
er voedselpakketten worden ge-
bracht. Deze actie was goed voor 
meerdere dozen. De spullen kon-
den achter in de kerk in een mooie 
Kerststal gezet worden, die speci-
aal door Willy Peters gemaakt was. 
Ook bejaardenwerk ‘Nooitgedacht’ 
had een mooi voedselpakket van 
hun eigen kerstgave aan de voed-
selbank gedoneerd. 
 

Alle mensen hartelijk dank namens 
de voedselbank!! 

Velddriel 
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Familievieringen 
In de Goede Week 
De eerstvolgende gezinsviering is 
zondag 14 april om 9.30 uur: Palm-
pasen. Op deze dag wordt de fees-
telijke intocht van Jezus in Jeruza-
lem herdacht. De communicanten 
brengen een zelfgemaakte Palmpa-
senstok mee. 
 

Pasen is de belangrijkste christelij-
ke feestdag. We vieren de opstan-
ding van Jezus uit de dood nadat hij 
op Goede Vrijdag gestorven is. In de 
nacht voor Pasen, de stille zater-
dag, heeft de kerk altijd haar be-
langrijkste feest gevierd, de Paas-
wake. Deze viering is op zaterdag 
20 april om 20.00 uur. 
 

De Paaswake bestaat uit vier on-
derdelen: de lichtritus, de dienst 
van het woord, de viering van het 
doopsel en de Eucharistieviering. 
Aan het paasvuur wordt de nieuwe 
paaskaars ontstoken: het licht van 
Christus. Het licht van de paaskaars 
wordt doorgegeven aan de kleine 
kaarsen van alle mensen in de kerk. 
Het doopwater wordt gewijd.  
 

Graag tot ziens, 
 

Werkgroep familievieringen 

Inloopuurtje pastorie 
Het inloopuurtje op de pastorie is 
zondag 5 mei na de eucharistievie-
ring van 9.30 uur. Iedereen is hier-
bij van harte uitgenodigd. 
 
Adventsactie 2018  
Voor het project in Congo heeft in 
onze parochiekerk St. Martinus 
Velddriel het mooie bedrag van 
€ 126,- opgebracht. 
 

Hartelijk dank namens de mensen in 
Congo!! 
 

Werkgroep MOV Velddriel 
Trees Hooijmans 

en Annie van Kuijk  
 

Velddriel 
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Velddriel 

Op zondag 19 mei om 9.30 uur begint de 1e H. Communie viering in de St. 
Martinus kerk te Velddriel. Pastoor R. Putman gaat voor en Martinus Kids 
verlenen hun muzikale medewerking. Iedereen is van harte welkom. 
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Gedoopt 
Door het sacrament van het Doop-
sel is lid geworden van onze ge-
loofsgemeenschap: 
 

• 13 januari 2019 
Yasmien Koppelaar 
(geboren 5 november 2014) 
Jasper Koppelaar 
(geboren 5 november 2014) 
Wesley Koppelaar 
(geboren 24 augustus 2016) 
Dochter en zonen van Lennart Kop-
pelaar & Marianne de Bruin 
 
• 10 maart 2019 
Anna van Iersel 
(geboren 26 november 2018) 
Dochter van Maarten van Iersel & 
Manuel van Ingen 
 

Eerste Communie 
Op 26 mei 2019 doen: Dominique 
Avezaat, Joss Buuron, Michiel van 
Doesburg, Anastazia de Keizer en 
Rico van Trigt hun Eerste Commu-
nie in onze kerk. 
 

Wij hopen dat veel parochianen bij 
dit grote feest aanwezig zullen 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleden 
Suze Kranendonk, weduwe van Jo-
hannes van Hemert, geboren op 1 
januari 1929 te IJsselmonde. Over-
leden op 9 mei 2018 in Zaltbom-
mel. Haar uitvaart was op 14 mei 
in Zorghuis De Wielewaal. Daarna is 
zij begraven op de algemene be-
graafplaats in Bruchem. 
 
Bert Stehmann, echtgenoot van 
Annie van Vianen, geboren op 12 
december 1936 te Zaltbommel. 
Overleden op 23 maart 2019 in 
Zaltbommel. Zijn uitvaart was op 
28 maart in Zorghuis De Wielewaal. 
Daarna is hij begraven op het R.K. 
kerkhof aan de Virieusingel. 
 
Dat zij mogen rusten in vrede. 
 

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

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

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

Zaltbommel 
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Bijzondere vieringen 
 De maandelijkse Seniorenvieringen 

zijn op de eerste woensdag van de 
maand om 14.30 uur in het paro-
chiecentrum: 3 april, 1 mei, 5 juni 
en 3 juli. Na de viering is er gezel-
lig samenzijn. Wilt u daar ook naar 
toe komen, even een telefoontje 
naar Tiny 0418-514262 of 06 -3098 
3236. Wij kunnen u halen en weer 
thuis brengen. 
 

 In het zorghuis ‘De Wielewaal’ is er 
op de derde dinsdag van de maand 
om 16.00 uur een Eucharistievie-
ring: 18 april, 16 mei, 20 juni en 16 
juli. Ook bewoners van ‘Het Schoots-
veld en ‘De Nijehof’ en andere pa-
rochianen zijn daarbij van harte 
welkom. 
 

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

 De meditatieve viering ‘Op Adem 
komen’ houdt op de eerste zondag 
van de maand een viering in de 
kerk, en wel op 7 april, 5 mei, 2 
juni en 7 juli. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. Na de viering 
kan er nagepraat worden onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
 

Koffie-uurtje 
Iedere eerste dinsdagmorgen van 
de maand is er in het parochiecen-
trum een koffie-uurtje.  
 

U bent welkom vanaf 10.00 tot ca. 
11.30 uur. Gezellig even samenzijn 
en de dingen van alle dag bespre-
ken. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gevraagd 
voor de Kerk openstelling op de za-
terdagmiddag in de zomer. 
 

Van 1 maart tot eind oktober is on-
ze 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. 2 
mensen per middag, van 13.30 tot 
15.00 uur en van 15.00 uur tot 
16.30 uur. U hoeft er niet voor ge-
studeerd te hebben. Heeft u tijd 
en zin om onze groep te versterken 
meld u dan aan bij Sjaak van Over-
dam tel.nr. 06 – 2371 5965 of bij 
Tiny 06 – 3098 3236 

Zaltbommel 
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Verkeerssituatie 
Als u op zondag 12 mei via de Bosch-
straat naar de kerk wil komen is 
die straat afgesloten vanaf de fon-
tein richting de stad, i.v.m. met 
een fietsevenement in de binnen-
stad. U kunt wel via de Gamer-
sestraat bij de kerk komen. 
 
 

Carnavalsgedicht 
 

Carnaval het groot festijn 
waar vele mensen gelukkig zijn. 
Dagen feesten, zwaaien zwieren 

moppen tappen, lachen en gieren 
 

Carnaval o wat een feest 
vier dagen zonder geest 

De meeste verstoppen in dit land 
hun narigheden en verstand. 

 
Er bestaat geen arm of rijk, 

want voor een week is iedereen gelijk. 
Het maakt niet uit wie je bent 
je wordt door iedereen gekend 

 
Maar dan na vier dolle dagen 

kijkt Victor niet naar Jan 
Dan is er het verschil weer 

tussen rijk en de gewone man 

Carnaval 2019 
De Carnavalsviering was een ge-
weldige viering waarin pastor Ber-
tus Bus in voorging. Bijna 300 men-
sen waren er naar toe gekomen. De 
Mispelkrakers verzorgde weer de 
muziek. 
 

Het thema was “Dè zie ’k nou gère!”. 
Dat geldt zeker voor vrijwilligers 
die zich belangeloos inzetten voor 
de Sint Martinuskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilliger van het jaar 
De vrijwilliger van het jaar 2018 
was Philo Schwartz, voor haar inzet 
voor de parochie en onze kerk. Be-
dankt Philo, wij hopen dat je dit 
nog vele jaren kunt blijven doen. 

Zaltbommel 
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Palmpaasstok 
 Een lat van ~ 70 cm en 

een lat van ~ 40 cm 
 Crêpe-papier (geel of helder groen) 
 Papieren bloemen, kuikentjes, 

slingers 
 Palmtakje (wordt voor gezorgd) 
 Linten, met snoepjes of pinda’s 
 Broodhaantje (wordt voor gezorgd) 
 Versnaperingen (een appel, thee-

zakjes, zakje cup-a-soup, paasei-
tjes, koekjes, in een netje of 
broodzakje 
 
Palmpaasstok maken 

 Laat een ouder iemand een kruis ma-
ken van de twee stokken of latten. 

 Het kruis kun je nu omwikkelen 
met de stroken crèpe-papier. 

 Versier de palmpaasstok met zelf-
gemaakte papieren bloemen, kui-
kentjes en slingers. 

 Hang de versnaperingen er ook aan 
(eitjes in een klein plastic zakje). 

 Zorg dat de dingen aan de stok te-
gen een klein buitje kunnen! 

 Verder kun je er groene takjes van 
buxus aanmaken. 

 Als laatste steek je een brood-
haantje bovenop. 

 Let op: maak de stok niet te 
zwaar, je moet er goed mee kun-
nen lopen. 
 

Het idee is dat je na afloop het kruis 
weggeeft aan een oudere, of zieke. 
Je kan hem dus volhangen met 
snoep, maar het beste kan je reke-
ning houden met de ontvanger. 
 

 
Betekenis symbolen 
Over de Palmpaasstok is goed na-
gedacht, en verbergt stiekem sym-
bolen uit de Goede Week: 
Het palmtakje herinnert aan de in-
tocht in Jeruzalem, waar de men-
sen Jezus met palmtakken toe-
zwaaiden. 
Het broodhaantje verwijst naar de 
haan die in de nacht van Witte 
Donderdag kraaide nadat Petrus tot 
drie keer had gezegd dat hij Jezus 
niet kende. 
De Palmpaasstok heeft de vorm 
van een kruis en verwijst naar 
Goede Vrijdag, de dag waarop Je-
zus de kruisdood stierf. 
De paaseitjes / versiering staan 
symbool voor het vieren van het 
nieuwe Leven van Pasen. 
 
Wanneer 
Op woensdag 10 april van 14.00 tot 
16.00 uur in het parochiecentrum in 
de Oliestraat. Ouders zijn van harte 
welkom om mee te helpen. Op zon-
dag 14 april is er een Oecumenische 
viering in de St. Martinuskerk om 
11.00 uur. De kinderen lopen dan met 
hun Palmpaasstok door de kerk, om 
Jezus binnen te halen als een koning. 
Er is ook een kindernevendienst. Na 
de viering mogen ze de palmpaasstok 
meenemen om aan iemand weg te 
geven. We kunnen ze ook gaan bren-
gen in Bommelstein, waar de bewo-
ners er heel blij mee zijn. 

Zaltbommel 
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Vormsel 2019 
Veertig betrokken jongeren uit de 
hele Bommelerwaard mochten op 
26 januari het Heilig Vormsel ont-
vangen. Zij werden gevormd na-
mens de bisschop, door deken Mar-
cel Dorssers uit Waalwijk. De vorm-
selviering vond plaats in de kerk 
van Velddriel waarbij het Veld-
drielse kinderkoor ‘Martinus Kids’ 
de viering heel mooi opluisterde. 
 

Veertig jonge Christenen hebben 
Gods Geest ontvangen. Ze zijn 
klaar om de grote stap naar de 
volwassenheid te maken, wetend 
dat zij altijd een beroep mogen 
doen op de Helper, de Heilige 
Geest. 
 

Van harte gefeliciteerd 
met dit mooie Sacrament! 
 

Chloe Andrade 
Dirk Baijense 
Arjan van den Biggelaar 
Jade van Bijnen 
Jade van den Bogaard 
Marieke van den Bogaard 
Fenne van de Braak 
Oskar Brozowoki 
Lana van Dockum 
Roos van den Dungen 
Brechje van Gestel 
Rick de Goeij 
Luca van Harsel 
Lieke van Herwaarden 
Natalia van Herwijnen 
Wiktoria Jagodrinska 
Lisa van der Kammen 
Kjell Kouwenberg 
Dylon Liebrecht 
Naomi Liebrecht 
Marc van Linden 
Javier Memel 
Lente Merks 
Chris van Mook 
Anne van Oers 
Lise van den Oord 
Joe van Os 
Lenn van Os 
Tijn Rijkers 
Veronica Romanek 
Viggo van Rooy 
Theo Schneider 
Pleun Spierings 
Frederieke Straver 
Paul Verhoeckx 
Femke Verhoeven 
Nicky Vissers 
Nard Willemen 
Tristan de Wit 

Vormsel 
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Kijk ook eens op de speciale kinderpagina van onze website: 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids 

Kinderpagina 
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