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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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Vooraf
Beste lezer,
Zomer en vakantie, het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Maar vakantie is niet hetzelfde als van huis
gaan of op reis gaan. Vakantie is
allereerst je vrij maken, loskomen
van de dagelijkse beslommeringen,
je vrij voelen en als het even kan
tijd maken voor een ander. Het
maakt niet uit of je ver weg gaat
of thuis blijft, want vrijheid zit
voor een groot gedeelte in jezelf.
Het is niet aan plaats en zelfs niet
aan tijd gebonden.
Als het leven veel zorgen met zich
meebrengt wordt u dit vakantiegevoel niet zo snel gewaar. Misschien
mist u de afleiding van de wekelijkse
activiteiten en is het stil op straat.
Laat u niet ontmoedigen en troost
u met de gedachte dat u echt niet
alleen bent. U hebt nu de tijd die
ander te bellen of even achterom
te gaan bij mensen waar u niet zo
vaak komt. Zoekt u een uitje, bezoek eens een kerk of maak een
uitstapje naar één van de vele kapelletjes in ons mooie Bisdom.
Gaat u op reis, loop eens een kerk
binnen en voel de rust en de stilte
en de aanwezigheid van onze Heer
in deze wereld.

Wij wensen u een mooie zomervakantie, alle reizigers behouden
thuiskomst en uiteraard veel leesplezier.
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@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
Telefoon: (0418) 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommerwaard.nl
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Pastoor
Zonder agenda
De zomermaanden zijn in de parochie vaak een rustige periode.
Vooral het aantal vergaderingen is
dan beperkt. Natuurlijk is overleg
ook belangrijk en zelfs noodzakelijk, maar soms zou je gewoon aan
de slag willen. In de parochie, onderweg, bij mensen thuis en in bijeenkomsten merk ik vaak, hoe belangrijk het is om zonder agenda
gewoon in gesprek te gaan en maar
zien wat ‘moet’ gebeuren.

Ruimte voor de Geest
Zodra de vakantie over is vult de
agenda zich al snel, maar is dat
ook de dingen die wij zèlf belangrijk vinden. Vinden wij daar ook
nog ruimte voor? En hoe zit het
met wat Gòd belangrijk vindt, maken wij daar ook ruimte voor? We
kunnen erg druk zijn en een volle
agenda hebben, maar dat betekent
niet dat het altijd goed gaat. Het
gevaar bestaat dat je aan een ander, jezelf en ook God voorbijloopt

Ruimte maken
In onze vakantie maken we hopelijk ruimte door niet alles vol te
plannen. Het is goed om de tijd te
nemen en te zien wat de dag
brengt. Zo is het ook in het parochiewerk, er wordt ontzettend veel
werk verzet door vrijwilligers en
het is prachtig te zien hoeveel
goeds er gebeurt. Tegelijk moet ik
denken aan de hardwerkende
2019 jaargang 8 nummer 2

Martha, die teleurgesteld is dat
Maria haar niet helpt, maar bij Jezus zit om naar Hem te luisteren.

Aandacht voor wat er leeft
Juist vanuit ons geloof, weten we hoe
belangrijk het is, om tussen alle drukte tijd te nemen om te luisteren en
te kijken naar wat Jezus ons duidelijk
wil maken. Ik werk nu ruim een jaar
in de Bommelerwaard en ik realiseer
mij dat ik hier uitgenodigd wordt bij
diverse groepen, verenigingen en muziekuitvoeringen, juist vaak buiten de
kerk. Niet dat ik hiervoor nergens
werd uitgenodigd (dat klinkt zo zielig), maar ik ervaar ook hoe onderweg, op straat en bij mensen thuis er
makkelijk contact is en de vragen en
verhalen vanzelf komen.

Buiten dienst
De kerkgebouwen zijn veel minder
belangrijk dan vroeger, doordat er
een verschuiving is van een kerkgebonden naar een persoonsgebonden
geloof. Het was afgelopen jaar verheugend te ontdekken hoe juist ook
jongere mensen bij de diverse activiteiten als Alpha-cursus, Bijbel –en
christelijke meditatie cursus en met
Communie project en Vormsel met
hun eigen geloof bezig zijn. Vroeger
moest je uit de Catechismus al de
antwoorden leren, op vragen waar
je niet mee bezig was. Nu merk ik
hoe belangrijk het is om gewoon
maar te luisteren en in gesprek te
gaan over de vragen, vanuit onze
rijke katholiek geloofstraditie.
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Pastoor
Laat de Geest maar waaien
Juist vanwege de betrokkenheid
van jongeren en ouders willen we
in het komende tijd meer aandacht
besteden aan de catechese. Meer
dan in kerken, zie ik hoe in zaaltje
bij –of van de parochie over geloof
gesproken wordt. Hier liggen kansen voor onze geloofsgemeenschappen, om het actieve van
Martha, met het luisterende van
Maria te verbinden. Te vaak zijn
we (ook ik) bezig aan antwoorden
te werken, vergetend dat we amper of niet geluisterd hebben wat
de ander bezield of wil vragen.
Juist door over die bezieling en
vragen te spreken, met jongeren
en oudere(n) kunnen we als gelóófsgemeenschap groeien.

Vertrouwen op de Heilige Geest
Ik wens u ook natuurlijk mede namens mijn collega’s allen gezegende zomermaanden toe, met veel
mooie ontmoetingen en ervaringen.
Laten we niet bang zijn om wat we
moeten antwoorden, (in welke buitenlandse taal ook). Als we ons
maar de rust gunnen om ons door
de Heilige Geest open te stellen
voor wat God ons in ontmoetingen
en ervaringen te zeggen heeft. Op
die weg met God-met-ons wens ik u
van harte vrede en alle goeds.

Start Eerste H. Communie
én H. Vormsel
Heeft u na de zomer een kind in
groep 4 of in groep 8, dan kunt u
hem/haar nu aanmelden voor de
Eerste Communie of het H. Vormsel. Het lijkt wat vroeg, maar als
de scholen beginnen is het al druk
genoeg.
U kunt zich aanmelden via:
familiepastoraat@
katholiekbommelerwaard.nl
of via het secretariaat van de parochie. Geeft u naam, geboorte datum en de school op, zodat wij
daar zoveel mogelijk rekening mee
kunnen houden. We horen/lezen
graag van u!

Pastoor Roland Putman ofm

Franciscus tussen de Rivieren
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Pastoor Roland Putman ofm
Pastor Bertus Bus ofm cap.
Danny Hakvoort, coördinator
familiepastoraat
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Nieuw vieringenrooster
Nieuwe tijden,
Nieuwe roosters

kunnen we het aantal vieringen op
zondag blijven behouden.

Per 1 augustus gaat een nieuw
weekendrooster in. De oorzaak
hiervan is dat we in 2017 nog vijf
priesters voor onze parochie aangesteld waren, maar nu zijn dat er
nog maar twee. We kunnen echter
in de parochie doorgaans nog vier –
en met de zaterdagavond zelfs zes
Eucharistievieringen in het weekend kunnen hebben. Met het aantal
vieringen en de beperkte afstand
tussen de kerklocaties zijn we ten
opzichte van veel andere parochies
overigens nog gezegend.
Het parochiebestuur heeft in 2017
bovendien het idee van één hoofdkerk losgelaten, en dat heeft positief gewerkt in het rouleren van
gezamenlijke vieringen en het verdelen van de vieringen en de solidariteit – en ondersteuning van parochianen uit verschillende plekken
van onze parochie.
Bijna alle locaties hebben óf zaterdag óf zondag een Eucharistievierin, maar er is niet meer op álle
zondagen, op álle locaties en in alle gemeenschappen een viering.
We kunnen gelukkig nog een beroep doen op emeriti, maar hun
aantal neemt af en hun leeftijd
stijgt, waardoor het beroep op hen
vaak onverantwoord hoog is.
Dankzij Jos Vriesema als emeritus
pastoraalwerker en parochianen
die gebedsdiensten verzorgen,
2019 jaargang 8 nummer 2

Met het samenstellen van het
nieuwe rooster zijn we niet over
één nacht ijs gegaan. Er is vanaf
januari uitgebreid hierover door de
pastores met vertegenwoordigers
van de contactgroepen in de Pastoraatsgroep het rooster overlegd en
bijgesteld. Een belangrijke wens en
voorkeur om het aantal vieringen
op zondag te behouden is bij het
bijstellen van het rooster bepalend
geweest. In het parochieblad en op
de website kunt u altijd zien wat
voor een viering er op de diverse
plekken. Wij hopen nog lang samen
te kunnen vieren.
U vindt het rooster voor de komende maanden in het midden van dit
parochieblad. De meest actuele informatie - inclusief misintenties staat op de website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

Beauraing
Van maandag 19 t/m zaterdag 24
augustus organiseert NBC Pro Maria
weer een bedevaart naar Mariabedevaartsplaats Beauraing in de Belgische Ardennen.
Meer informatie:
Pastoor M. Otto, (046) 45 15 595,
m.a.j.otto@hetnet.nl
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Franciscusfeest / MOV
Sint Franciscusviering
Zingt u mee?
Op zondag 6 oktober 2019 willen
we het patroonsfeest van onze
Franciscusparochie viering met een
gezamenlijke mis, waarin de koorzangers en andere graag zingende
parochianen uitgenodigd
worden
om te komen zingen in het Projectkoor.

De zangers zullen drie avondrepetities van het Projectkoor oefenen
(drie vrijdagavonden: 20 september, 27 september en 4 oktober
2019 vanaf half 8 in de Sint Martinuskerk te Zaltbommel) en de Eucharistieviering op 6 oktober 2019
mee vieren in Zaltbommel.

Sint Franciscus, hij bezong de
schepping omdat hij daarin Gods
zorgzame hand zag. Hij praatte
met de dieren en hij vond zijn
vreugde in de lof der schepping.
Zijn gebeden over moeder aarde.
de schepping, de natuur, de zon en
de maan zijn een bron van inspiratie voor de zang. De vaste gezangen zingen we uit de Deutsche
Messe van Schubert en de acclamaties uit Taize.

Voor deelname aan het Projectkoor
kun je je opgeven bij het secretariaat: Christianne van Dierendonck
tel. 0418 - 632504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Het projectkoor is in handen van
Jos Lampert met begeleiding van
Peter van Korlaar. Zij zijn door de
pastores en de pastoraatsgroep gevraagd om dit jaar het projectkoor
te leiden. Alle liederen worden tijdig bekend gemaakt bij de verschillende koren. U denkt misschien nu
nog niet aan oktober, want eerst
komt er nog een lange zomervakantie aan. Maar voor klinkende
muziek in een feestelijke viering
moet er nog wel gerepeteerd worden. Iedereen met koorervaring
kan meedoen.

Franciscus tussen de Rivieren

Miva
In het weekend van 24 en 25 augustus vraagt de Miva aandacht
voor diverse projecten in Kameroen. Geef meisjes in Kameroen
toekomst. Graag bevelen wij u deze actie bij u aan. Kijk voor meer
informatie op www.miva.nl
In de kerken is er een collecte of
er staat een bus achterin de kerk.
Heel hartelijke dank voor uw gave.
Namens de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede afdeling Bommelerwaard.
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Overweging
Vakantie om te luisteren naar het leven
Er zijn mensen die hun vakantietijd
gebruiken om een voettocht te
maken naar Compostella of een
andere heilige bestemming. De
tocht geeft dan alle gelegenheid
om na te denken over het leven.
Dit jaar ga ik na Chevetogne in de
Belgische Ardennen om stil te staan
bij ‘onze’ spiritualiteit. Hoe ga ik
als ‘alleengaande’ verder?
Praten over ‘onze’ spiritualiteit
vind ik trouwens moeilijk. Een kapucijn is voor mij iemand die op
persoonlijke wijze de weg probeert
te gaan van de arme en nederige
Christus. Zoals Franciscus dat zijn
minderbroeders heeft laten zien.
Zelf voel ik daarbij veel verlangen
naar gebed en bezinning. Om me
te oefenen in het luisteren naar
het leven. Om zo te leren hoe ik
naar het model en het voorbeeld
van Christus, in zijn navolging dus,
het goede kan doen.
Dankbaar ben ik voor onze meditatiebijeenkomsten in Zaltbommel.
Daarbij ligt het accent op het eerbiedig luisteren naar elkaars geloofservaringen. Voor mij is dit een
oefening in ‘gehoorzaamheid.’ In
het met elkaar omgaan mogen we
ontdekken dat God in elke mens op
een unieke wijze werkzaam en
aanwezig is. Een van de mensen
voelde zich tijdens een bijeenkomst aangeraakt door psalm 124:
‘Schepper die niet loslaat wat Hij
2019 jaargang 8 nummer 2

ooit ter hand nam.’ Zij zei verder:
‘Wat een liefde en trouw van God
spreekt daaruit. En niet te vergeten: hoop! Dat ook in onze wereld
de goede krachten uiteindelijk zullen overwinnen!’
Terwijl ik dit zo schrijf, denk ik
aan een bezoek, dat we in de vakantie met een aantal jonge mensen brachten aan de zusters van
moeder Teresa in Amsterdam. We
luisterden naar het verhaal van
zuster Magnificat, een van de Nederlandse zusters, die tot de congregatie behoort. Zij vertelde over
haar leven en hoe het is om te leven en te werken als Missionaris
van de Naastenliefde. We waren
onder de indruk van haar liefdevolle, zachte en krachtige aanwezigheid. Ze voelt zich geroepen tot
het loslaten van veel dingen en
mensen. Maar tegelijkertijd voelt
ze zich zeer rijk in het doorgeven
van de Liefde van Jezus aan de
armsten der armen.
Wij mochten een heel klein steentje
bijdragen door het schillen van een
grote hoeveelheid aardappelen voor
de vele daklozen. Later zagen we
een aangrijpende documentaire
over het leven van moeder Teresa
waarin haar grote liefde voor hulpeloze mensen zo voelbaar was. We
werden geraakt door haar woorden:
‘Doe waartoe je geroepen bent,
maar doe het met liefde.’
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Overweging / Uitstaptip
Kapellen in ons eigen Bisdom
Leven in verbinding met God (religie, religare = verbinden) vraagt
veel los te laten. En met het hart
vast te houden aan Hem. Grote
woorden, die vragen om bezinning,
om luisteren met het hart. Het ware gebed gebruikt geen omhaal van
woorden. ‘Ik weet niet wat en hoe
ik bidden moet’ is Bijbels gezien
een goede houding voor het gebed.
Vertrouwde woorden als het ‘Onze
Vader’ zijn voertuigen naar God.
Het gaat niet zo zeer om de inhoud
van de woorden, maar om de stille
overgave van het hart.
Loslaten en vasthouden aan de
Bron. Telkens opnieuw laat God
mij ervaren hoe ik alleen maar stil
hoef te zijn om verrast te merken
dat ‘Hij niet loslaat wat Zijn hand
begon.’
bertus bus

Wist u dat u niet heel ver hoeft te
gaan om toch een leuk uitstapje te
kunnen maken. Ons eigen Bisdom
heeft niet alleen een aantal bedevaartsplaatsen maar ook een heel
groot aantal kapellen in alle soorten
en maten, kleine wegkapelletje,
kerkjes en heuse Lourdes Grotten.
De meeste kapellen zijn ter ere
van Maria maar er zijn er ook voor
Christus, en heel veel heiligen zoals Antonius van Padua en de H.
Jozef. Handel is een bedevaartsplaats met een groot processiepark, en in Katwijk aan de Maas bij
Cuijk is een Mariagrot die in Lourdes niet zou misstaan. In de boskapel in Oirschot bidt men tot O.L.V.
ter Eik. In Molenschot gaat men
bidden voor de voorspraak van de
H.Anna voor een goed manneke. Al
deze kapellen zijn goed te combineren met een mooie wandeling of
fietstocht.
Zoek uw eigen kapel uit, steek een
kaarsje op, bid voor uw geliefden
of de noden van deze wereld en
maak er een mooie dag van.
Vind uw kapel op het internet:
www.kapelleninbrabant.nl

Zusters van Moeder Teresa Rotterdam

Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 9

2019 jaargang 8 nummer 2

Bestuur
Van de bestuurstafel
Binnen het bestuur wordt regelmatig aandacht gevraagd voor het
bewaken van de veiligheid van alle
medewerkers, vrijwilligers, en
kerkgangers. Er is een lijst opgesteld met aandacht- en actiepunten voor alle kernen. Zo moeten alle ladders van goede kwaliteit zijn,
moeten er voldoende EHBO-koffers
zijn en is onlangs in Velddriel de
balustrade van de koorzolder verhoogd. Voor het coördineren, regelen en toezien op de veiligheidsregels en voorschriften is het bestuur
nog op zoek naar een vrijwilliger
die deze taak mogelijk samen met
anderen op zich wil nemen.
Voor alle vrijwilligers die werken
met de leden- of begraafplaatsadministratie, financiën of kinderen
dus ook voor vrijwilligers bij de
jongeren en de Eerste Communie,
moet een verklaring omtrent goed
gedrag (VOG) worden aangevraagd.
Dit kan online of via de gemeente.
De kosten voor de aanvraag worden
door de parochie vergoed.
De ledenadministratie is onlangs
overgegaan op een nieuw en eenvoudiger systeem. Het al oude Navision is vervangen door Docbase.
Zowel de secretaresse, de penningmeester en verschillende vrijwilligers hebben veel tijd gestoken
om met het nieuwe systeem vertrouwd te raken. De begraafplaatsadministratie zal op een later tijdstip worden geconverteerd.
2019 jaargang 8 nummer 2

De jaarrekening van 2018 is nog
niet helemaal klaar. Wel al kan er
worden gezegd dat het verlies over
dat jaar € 130.000 bedraagt. Het
verlies over 2017 bedroeg € 100.000.
Een constatering die het bestuur
zorgen baart.
Het blijkt niet mogelijk de pastorie
in Alem om te bouwen naar appartementen. Er is berekend dat de
huuropbrengsten onvoldoende rendement geven. De pastorie zal worden verkocht. Het voorstel van de
contactcommissie om een eigen
ruimte te realiseren in het koetshuis,
wordt bij het bestuur positief ontvangen. Het plan moet nog wat verder worden uitgewerkt waarna het
Bisdom toestemming moet geven.
Mirjam Duijts-As

Vastenactie 2019
In de verschillende kerken en op de
scholen van onze parochie Heilige
Franciscus is veel aandacht besteed
aan de Vastenactie 2019. Het thema was: Schoon water verandert
alles. Met name op de scholen is
het thema water uitvoerig aan de
orde geweest. In Nederland komt
schoon drinkwater gewoon uit de
kraan, maar dat is lang niet overal
in de wereld het geval!
Uit onze parochie is Kees van ’t
Klooster, lid van de MOV groep, bij
scholen in Velddriel en Ammerzoden geweest en heeft hij gesproken
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MOV
over het Vastenactieproject voor
schoon water in Congo. De scholen
in Hedel en Alem hebben deelgenomen aan de scholentour, een
soort minimusical, van Vastenactie.
Ook in Kerkdriel werden de kinderen bewust gemaakt van de noodzaak van schoon drinkwater. De
kinderen op onze scholen zijn heel
actief geweest en zij hebben de
helft van de totale opbrengst ingezameld of verdiend met het ophalen van lege flessen of een heitje
voor karweitje.
De voorlopige tussenstand van de
inzameling voor Vastenactie 2019 is
tot nu toe:
Alem:
Kerkdriel:
Velddriel:

€
€
€

1.028,79
6.408,90
884,77

In Kerkdriel en Alem zijn de collectanten langs de deur geweest om
geld in te zamelen. Van de overige
kerken is nog niet bekend wat de
Vastenactie heeft opgebracht. Later volgt nog de totale opbrengst.
Wij willen iedereen en speciaal ook
de kinderen hartelijk danken voor
hun bijdrage en inzet!

Pinksteractie
Als u dit nummer ontvangt heeft
inmiddels de Pinksteractie plaats
gevonden. Deze actie is dit jaar
bedoeld voor de missionarissen wereldwijd die zich elke dag opnieuw
Franciscus tussen de Rivieren

inzetten voor de kwetsbare medemens. Dit jaar wordt onze plaatsgenoot Zuster Will van Mer die als
verloskundige en verpleegkundige
werkzaam was in Kameroen speciaal vernoemd.
Na jaren werkzaam te zijn geweest
in o.a. Gana, Togo, Ivoorkust was
zij sinds 2003 werkzaam In Kameroen waar zij werkzaam was in een
kliniek samen met medezusters. In
‘Baba’ runde zij een kliniek, organiseerde de verpleeg- en de
kraamafdeling. Dankzij de steun
van de parochie in Kerkdriel liggen
er nu zonnepanelen op het dak van
de kliniek zodat er voldoende
stroom is voor operaties en bevallingen. Momenteel ziet de kliniek
kans om geheel zelfstandig en op
eigen krachten verder te gaan.
Zuster Will van Mer heeft op dit
moment het Engelstalige gedeelte
van Kameroen verlaten. Voor buitenlanders was het daar te gevaarlijk. Binnenkort gaat zij weer terug
naar een ander gedeelte van Kameroen waar zij met uw steun opnieuw een project gaat op starten.
Wij hopen dat zij met uw financiële bijdrage dit mooie werk voor de
arme medemens kan blijven doen.
Wilt u nog bijdragen? Het rekeningnummer van de Stichting is
NL43 RBRB 0683 5468 13 tnv Maasdriel steunt haar Missionarissen.
Namens Will en haar medezusters
heel hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Activiteiten
Opgesloten worden in een Kerk – 5 oktober
Escaperooms zijn sinds enkele jaren een ware hype. In een paar
jaar tijd zijn de kamers van waaruit je moet ‘ontsnappen’ door puzzels op te lossen een zeer populair
uitje geworden.
Escaperooms zijn fysieke ruimtes
waarin je je laat opsluiten met een
team van bijvoorbeeld vrienden,
collega’s of familie. Als team moet
je aanwijzingen vinden en raadsels
oplossen om zo binnen zestig minuten de code te kraken waarmee je
uit de ruimte kunt ontsnappen.
De toenemende populariteit zorgde
ervoor dat Patrick Meijer en zijn
vrienden een Katholieke-versie bedachten van de populaire escaperooms als sponsor actie voor hun
koor. Zij bedachten Church-escape
een ‘escaperoom’ met puzzels, die
te maken hebben met het katholieke geloof. Wat deze escapegame
zo bijzonder maakt is dat deze fysieke ruimte een kerk is. Deelnemers worden door de koster opgesloten in de kerk en het is aan hen
om te ontsnappen. De deelnemers
dienen al hun kennis en vaardigheden in te zetten om de hints te
vinden en de code te kraken. Deelnemers aan de Church-escape hoeven niet katholiek te zijn om de
puzzels te begrijpen, maar leren
door de puzzels meer over het gebouw en het geloof. Hierin staan
plezier en teamgeest centraal.
2019 jaargang 8 nummer 2

Het spel is al in meerdere parochies
gespeeld, en trok daar veel belangstelling. Vrijdag 17 mei is het spel gespeeld met de jongeren van Squad4J6.
Op 5 oktober 2019 krijgt u de kans
om mee te spelen. Dan wordt één
van onze kerken omgetoverd tot een
echte Church-escaperoom. Wilt u zelf
deelnemen met een groep aan deze
unieke ervaring dat kan! U kunt zich
opgeven via www.churchescape.ga
De deelnemers worden gevraagd
een bijdrage te leveren aan de kosten, dit komt ongeveer neer op
€ 11 euro per persoon. De meeropbrengst is ten behoeve van het
jongerenwerk van onze parochie.
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PassionBoot
Met meer dan 140 opvarenden vertrok de Columbus op Witte Donderdag 18 april 2019 naar The Passion in Dordrecht. Onder de deelnemers waren mensen van diverse
kerkelijke gezindten en nietkerkelijken. Mensen die elkaar
vonden in het verhaal van Jezus
van liefde, lijden, leven en dood.
Tijdens het varen werd er genoten
van de warme zon en de bloeiende
natuur langs de Waal.
Bij de Eucharistie zong een band
van de Evangelische gemeente
‘Kerk met Passie’ (Zaltbommel)
mooie, aansprekende en ontroerende hedendaagse liederen zoals,
‘Een wereld’ en ‘Tot jij mij liefde
voelt’. Naast deze liederen waren
zij ook bereid de wat klassiekere
liturgische gezangen te zingen. In
de voetwassing en de voorbeden
weerklonk de verbondenheid met
allen aan wie Jezus in liefdevolle
zorg Zijn leven geeft.

Franciscus tussen de Rivieren

In de kerk waar vier eeuwen geleden besloten werd de Bijbel in het
Nederlands uit te geven werd nu
The Passion uitgevoerd. Wie in de
boot achterbleef, kon op een groot
scherm The Passion meebeleven.
Na The Passion vertrokken de deelnemers terug naar huis met de bus
of de boot. Om letterlijk en figuurlijk op verhaal te komen, was er op
de boot nog een terugblik op The
Passion. Er was zelfs voor wie wilde een pub-quiz op het laagste
dek. Wie boven zat kon rustig nog
even bijpraten of wegdoezelen op
de gerieflijke bankjes, want de
boot zou pas rond half twee terug
in Zaltbommel zijn. Er waren genoeg chauffeurs die ondanks het
late uur nog wat mensen thuis wilden brengen.
Van jong tot oud, allen beleefden
aan the Passionboot een bijzondere ervaring!
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Samen thuis!
Ongeveer vijf maanden geleden
ben ik begonnen met mijn werk in
de parochie. Voor mij voelt het
alsof ik gisteren pas ben begonnen;
er zijn veel actieve gemeenschapsleden in onze parochie en iedere
dag leer ik wel weer nieuwe mensen kennen. Ik ben blij dat ik overal word ontvangen, soms met open
armen en soms met wat verbazing.
Niet iedereen verwacht namelijk
iemand van mijn leeftijd in deze
functie. De afgelopen tijd heb ik
met het schudden van handen en
het begroeten van mensen vaak de
vraag gekregen of ik ‘de chauffeur
van de pastoor’, ‘de cateraar’, ‘de
begrafenisondernemer’ of zelfs ‘de
zoon van de pastoor’ ben. Wanneer
ik vervolgens vertel dat ik ervoor
heb gekozen om in de parochie te
werken, kijken mensen mij verbaasd aan. Sommigen verklaren mij
voor gek en anderen raken geboeid
door mijn keuze of zijn nieuwsgierig naar de reden waarom een vijfentwintigjarige jongeman voor dit
werk kiest. Hier komen leuke gesprekken uit voort. Dit zijn gesprekken die beginnen bij de verbazing over mijn keuze en vaak
eindigen bij wat de kerk kan zijn:
een ‘thuis’.
In mijn vorige stuk vergeleek ik de
kerk met een huiskamer waar iedereen welkom is. De afgelopen
maanden ben ik erachter gekomen
dat de kerk wel een heel drukke
2019 jaargang 8 nummer 2

huiskamer is. Een huiskamer waar
soms tijd is voor een kop koffie en
een goed gesprek, maar waar ook
heel vaak veel moet gebeuren.
Dit wist ik natuurlijk wel, maar nu
ik mee mag werken in de keuken,
verbaas ik mij over wat een pastoraal werkende allemaal moet kunnen als hij in de kerk werkt. Iemand die in de kerk werkt moet
niet alleen de Bijbel uit kunnen
leggen of een herder zijn, hij moet
ook kunnen coördineren, beleid
maken, hutten kunnen bouwen, auto’s kunnen repareren en dan nog
dingen afweten van bloemen en
natuurlijk nog veel meer. Het is zo
veel dat ik soms bang ben dat wij
uit het oog verliezen waar het echt
om draait, namelijk de stap naar
de ander. Het in contact staan met
mensen, is de ander met een kleine letter en het in contact staan
met God, is de Ander met een grote letter. Ik zie dat we in geloofsgemeenschappen begaan zijn met
elkaar, samen God ontmoeten en
ons best doen om mensen hier bij
te betrekken. Toch blijkt dit vaak
heel moeilijk te zijn.
Zelf heb ik geen recept hoe we dit
als kerk meer kunnen doen. Ik heb
natuurlijk veel ideeën, zoals een
ChurchEscape, Theology on Tap of
een cursus voor jonge ouders. Of
het werkt weet ik niet, maar mijn
droom is dat we samen op weg
gaan om te kijken waar we de ander kunnen ontmoeten. Hoe kun-
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nen wij mensen uitdagen om na te
denken over Christus en het liefhebben van je naasten?
Mijn droom is dat de kerk niet alleen een thuisbasis is, waarin we
samen veel goede dingen doen en
mensen ontmoeten, maar ook dat
wij blijven uitkijken naar de mensen die niet in onze huiskamer zitten, naar hen die ons nodig hebben. Ik hoop dat we samen mogen
blijven dromen van en aan de slag
mogen gaan in een kerk, waarin we
niet alleen openstaan voor iedereen, maar bijzonder hen nabij zijn,
die ons het hardste nodig hebben.
Danny Hakvoort

Zoete Moeder Den Bosch
Het is al een beetje een traditie,
om de eerste zondag van de meimaand met medeparochianen op
bedevaart te gaan naar de Zoete
Moeder van Den Bosch.
Om de dag goed te beginnen starten we met een korte viering gevolgd door een gezellig ontbijt verzorgd door de koster Tiny Nooijen,
waarvoor onze hartelijke dank. Klokslag 7.00 uur vertrekken de wandelaars richting ’s-Hertogenbosch. Ondanks de dreigende weersvoorspellingen, worden wij gezegend met
een stralende zon en het is niet te
koud of te warm.
Franciscus tussen de Rivieren

Al wandelend praten de wandelaars wat bij en worden halverwege
ingehaald door fietsende parochianen. Ook komen we parochianen
tegen die naar de vroegmis zijn
geweest en op weg zijn naar huis.
In de viering worden de parochianen uit de Franciscusparochie welkom geheten door de proost. Een
ander Bommelerwaards tintje vormt
pastoor Putman die concelebreert
in de viering. Tijdens de eucharistieviering horen we nog wel de regen tegen de ramen kletteren,
maar wij zijn veilig beschut vlakbij
de Zoete Moeder. Aan het slot van
de viering worden de bloemen aan
Maria aangeboden, met de vele
handtekeningen en gebedjes vanuit
de gehele parochie.
Om de bedevaart goed af te sluiten
gaan de meegekomen parochianen
naar de Bouwloods voor thee, koffie en zelfgebakken cake. ’t Was
weer een mooie ochtend!
Misschien wel tot volgend jaar ‘op
bedevaart naar de Zoete Moeder’.
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Aanvragen misintenties

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

Misintenties kunt U aanvragen bij
Ger van Boxtel (’t Buske 25, tel.
0418-662063). De kosten van een
misintentie, zijn € 12,00.
Mocht U vergeten zijn een intentie
te bestellen, dan kan dit nog na
deze datum, maar er kan dan geen
vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad.
Wel wordt de intentie afgelezen in
de kerk.

Extra mededelingen

Vakantie

VPTZ

De vakantieperiode breekt weer
aan, voor velen een uitgelezen
moment om bij te tanken.

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

Geniet van deze mooie periode en
wij wensen u allen veel plezier en
behouden terugkomst.

Uitvaarten

Mocht u niet met vakantie gaan
dan ook goede zomermaanden gewenst in deze prachtige omgeving.

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

Contactgroep
H. Hubertus gemeenschap

Kerkbalans
Het rekeningnummer voor uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is:
NL19 RABO 0131 7018 51

2019 jaargang 8 nummer 2
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Overleden
†

†

Mien Vervoort – Kooijmans

Adrie Gremmee

Mien, echtgenote van Gerard Vervoort en moeder van Mieke Verhoeven – Vervoort, beide lid van
het gemengd zangkoor van de H.
Hubertuskerk in Alem, is geboren
op 8 april 1934 en gestorven op 11
maart 2019 te Rossum. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden
op vrijdag 15 maart om 16.00 uur
in de H. Hubertuskerk in Alem.

Adrie, geboren op 11 februari 1929
is gestorven op 30 april 2019 in de
leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst van Adrie, bewoner van de
Vaste Burcht te Rossum, heeft
plaatsgevonden op maandag 6 mei
in de H. Hubertuskerk in Alem.
Adrie is daarna gecremeerd in het
crematorium in Tiel.

†
Marinus Vervoort
Marinus, echtgenoot van Johanna
Petronella Vervoort – van de Hoeff,
geboren op 9 oktober 1922 is gestorven op 18 maart 2019 in de
leeftijd van 96 jaar. De uitvaartdienst van Marinus, bewoner van
de Vaste Burcht te Rossum, heeft
plaatsgevonden op zaterdag 23
maart in de H. Hubertuskerk in
Alem. Marinus is daarna gecremeerd in het crematorium van
Rosmalen.

Franciscus tussen de Rivieren
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Mogen zij
rusten in Vrede.
Wij wensen de
nabestaanden
veel Kracht
en Steun toe.
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Alem
Eerste H. Communie
Een paar foto’s van de voorbereidingen op de Eerste H. Communie.
De dankviering is verzet naar het
begin van het nieuwe schooljaar:
Zondag 25 augustus.
Namens de werkgroep
Jeroen van Heel

2019 jaargang 8 nummer 2
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Alem
Zomerperiode in Alem
Soepenfestival 2019

Kermis

Terwijl deze editie van ons parochieblad bij de drukker ligt, is de
elfde editie van het Soepenfestival
gehouden op zaterdag 22 juni.

Derde weekend van augustus.

Viering in de kerk

Rondvaarten
Vanuit jachthaven ‘De Maas’ worden er rondvaarten georganiseerd
in de wateren rond Alem o.a. bevertochten.

Klompenpad
Een 7 kilometer lange wandeling
door de Alemse natuur.
Franciscus tussen de Rivieren

Elke tweede en vierde zondag van
de maand is er een viering in de H.
Hubertuskerk om 9.30 uur. Raadpleeg de website voor de meest actuele gegevens:
www.katholiekbommelerwaard.nl
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Doopvieringen

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

De eerstvolgende doopviering is op
zondag 7 juli. Pater Bertus Bus zal
de doopviering verzorgen.
Voorbereidend gesprek voor deze
viering wordt gedaan door pater
Bertus Bus op maandag 24 juni.
Aanmelding bij het secretariaat.

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

Vieringen
Vieringen in Het Zonnelied (14.30 uur) en in De Lindeboom (16.00 uur)
Tweede vrijdag: Oecumenische viering door ds. Marten Tel
Vierde vrijdag: Eucharistieviering
Op elke tweede zaterdag van de maand Eucharistieviering voor de hele
parochie om 19.00 uur: (13 juli en 10 augustus)
28 juni

Eucharistieviering

R. Putman

12 juli
13 juli
26 juli

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Marten Tel
Franciscusparochie
B. Bus

10 augustus

Eucharistieviering

2019 jaargang 8 nummer 2
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We hebben afscheid moeten nemen van…
†

Op 16 maart 2019 overleed in
Schijndel Truus van Beers in de
leeftijd van 88 jaar. De oorlogsjaren vond ze verschrikkelijk. Vooral
de evacuatie in januari 1945 op
een platte kar naar Utrecht maakte
bij haar later steeds maar weer
sombere gedachten los. Daar in
Utrecht, in het muziekgebouw Tivoli, begon een man in de avonduren het Ave Maria te zingen. Dat
maakte grote indruk op haar. Na de
oorlog ging ze naar de Ulo. Ze
werkte bij V en D en op Coudewater. Veel plezier beleefde ze aan
haar vele reizen. Na een kort ziekbed is ze in een hospice in Schijndel overleden. Haar familieleden
hebben haar in haar geboortedorp
ten grave gedragen.

†

Op 25 april 2019 overleed Aleida
Johanna Maria Danklof-Wieskamp
in de leeftijd van 76 jaar. Lidie
werd geboren in Voorst in de Achterhoek. Na haar school en opleiding ging zij werken in de gezinszorg. Daarvoor verhuisde ze naar
‘De Geerden’ in Ammerzoden. Daar
leerde ze Arnold kennen. Met hem
heeft ze haar verdere leven doorgebracht. In 1969 trouwden ze en
werkten vanaf dat moment samen
op hun tuinderij aan de Middelingenseweg. Later gingen ze op een
appartement in het centrum van
Franciscus tussen de Rivieren

het dorp wonen. Lidie werd ziek,
dat vergde veel van de inzet van
Arnold die dat dagelijks op een
bewonderenswaardige wijze deed.
In die omgeving is ze tenslotte rustig ingeslapen.

†

Op 6 mei 2019 overleed Allegonda
Maria Timmermans-Roeters in de
leeftijd van 93 jaar. Gon werd geboren op de Horenkamp in Ammerzoden. Ze trouwde met Hein Timmermans, een vriend van haar
broer. Ze gingen wonen in een
noodwoning op het Heust in Well.
Daar groeiden ook de eerst geboren
kinderen op. Daarna verhuisden ze
naar de St. Clarastraat in Ammerzoden. Uiteindelijk werden er zeven kinderen geboren. Daar zorgde
Gon met hart en ziel voor. Toen
kwam de tijd van de kleinkinderen
en het genieten van de hobby’s:
bloemen, het bakken van cake en
saucijzenbroodjes en het maken
van uitstapjes. De reizen naar Oostenrijk en naar Lourdes waren
hoogtepunten. Al die jaren had zij
een bijzondere band met Maria en
Bernadette, vandaar die reizen
naar Lourdes.
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Dank voor kledingactie
In de maand april werden vele honderden kilo’s kleding verzameld. De
Stichting ‘Sam’s Kledingactie’ laat
weten dat ze daar erg blij mee zijn
en bedankt iedereen die aan deze
actie heeft medegewerkt. Wij bedanken speciaal Antoinette van
Zeelst – Rademakers die de ruimte
waar de zaak verzameld kon worden, beschikbaar heeft gesteld.

Gebedsdiensten

Koster

Pastoor Putman maakte bij de mededelingen na de eucharistieviering
van zondag 26 mei bekend dat er
een nieuw rooster voor de vieringen
in de kerken in de Franciscusparochie gemaakt is. Omdat pater Jo
Verhoeven in Velddriel niet meer in
staat is om in diensten voor te
gaan, is het aantal pastores teruggelopen tot twee, waarvan een er
ondertussen ook al de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Daarom is er een nieuw rooster gemaakt. Voor Ammerzoden betekent
dat er vanaf zondag 4 augustus op
elke eerste zondag van de maand
een gebedsdienst in onze kerk zal
plaatsvinden. Lekenvoorgangers zullen die verzorgen. Ons onvolprezen
koor zal de diensten opluisteren.
Voor verdere informatie verwijzen
wij u naar het vieringenrooster in
het midden van dit boekje.

Onze koster, Tini Nooijen, gaat per
1 augustus met pensioen. Op zondag 27 juli zal hij voor het laatst
zijn koster taken vervullen. Wij
danken Tini voor het vele werk dat
hij in de afgelopen 13 jaar heeft
verricht. In het volgende parochieblad zal de Contactgroep daar nog
op terugkomen.
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Graag willen wij nadenken over de
‘opvolging’ van Tini. De bedoeling
is dat er een groepje mannen en/of
vrouwen komt die op toerbeurt de
kosterstaken gaan verrichten. Enkele personen hebben zich daarvoor al aangemeld. Maar dat zijn er
nog te weinig. Als u zelf of een van
uw bekenden dat werk zou willen
doen, vragen we u om contact op
te nemen met een van de leden
van de Contactgroep.
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Kerkwerksters
Tijdens een bijeenkomst van de
huidige groep vrijwillige kerkwerksters bleek dat een aanzienlijk deel
vanwege leeftijd of om andere redenen gaat stoppen met hun hulp
aan onze parochiekerk. Een aanzienlijk deel van deze groep vervult dit vrijwilligerswerk al meer
dan 50 jaar, sommigen zelfs al
meer dan 60 jaar!!! Wij zoeken dus
mensen die onze kerk op dit gebied
willen helpen. Het zou mooi zijn
als een groep vrienden (vriendinnen) hier gezamenlijk de schouders
onder willen zetten. Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij de leden van
de Contactgroep.

reden en liepen op die dag gesponsorde atleten rond door de Bommelerwaard. In de vroege middaguren
was er een korte pauze waarin een
lunch gebruikt kon worden. Op dat
moment moesten de wielrenatleten
hun kostbare karretjes even kwijt.
Dat kon mooi op ons grasveld.

Oude Gelderse Kerken
De leden van de Stichting ‘Oude
Gelderse kerken’ brachten op zaterdag 25 mei een bezoek aan onze
kerk. Ze waren verrukt over de indeling en de verfraaiing van het
geheel. Op deze dag bekeken ze
ook nog de kerken van Bruchem,
Kerkwijk, Well en de Ruïnekerk aan
de Mr. Lagrostraat.

Dank aan ons
De Stichting Zes Maal Zes was ons
zeer dankbaar dat ze gebruik
mochten maken van het grasveld
tussen de pastorie en de kerk. Op
zaterdag 18 mei organiseerden zij
de jaarlijkse actie om geld te verzamelen voor het K.W.F. Daarvoor
Franciscus tussen de Rivieren
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Vieringen
zaterdag 29 juni
17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

zondag 30 juni
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

BBus
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 6 juli
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zondag 7 juli
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie M. Wegman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
13.00 Ammerzoden Doop
BBus
zaterdag 13 juli
17.00 Kerkdriel
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Euch Pools KObiedz.
Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 14 juli
9.30 Alem
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
13.00 Alem
13.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Doop
Doop

zaterdag 20 juli
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zondag 21 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
13.00 Kerkdriel

Eucharistie
Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Gebed
Doop

2019 jaargang 8 nummer 2

BBus
BvBronkh
BvBronkh
BBus
BBus
RPutman

RPutman
werkgroep
BBus
RPutman
werkgroep
RPutman

zaterdag 27 juli
16.00 Velddriel
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Huwelijk BBus
Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 28 juli
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

werkgroep
RPutman
RPutman
BBus

zaterdag 3 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
zondag 4 augustus
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

werkgroep
BBus
BBus
RPutman

zaterdag 10 augustus
17.00 Kerkdriel
Euch Pools KObiedz.
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zonnelied
Eucharistie RPutman
zondag 11 augustus
9.30 Alem
Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie
13.00 Velddriel
Doop

BBus
RPutman
RPutman
BBus
BBus

zaterdag 17 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
zondag 18 augustus
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum
Gebed
11.00 Kerkdriel
WoCo
11.00 Zaltbommel Gebed
13.00 Kerkdriel
Doop
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Vieringen
zaterdag 24 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 21 september
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 25 augustus
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Alem
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Gebed

zondag 22 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Veldriel
Eucharistie
10.00 Alem
Gebed
11.00 Kerkdriel
Eucharistie

MWegman
BBus
BBus
werkgroep

RPutman
BBus
werkgroep
RPutman

zaterdag 31 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zaterdag 28 september
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 1 september
9.30 Ammerzoden Gebed
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel WoCo

zondag 29 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie
13.00 Ammerzoden Doop

werkgroep
RPutman
RPutman
JVriesema

zaterdag 7 september
17.00 Kerkdriel
Euch Pools KObiedz.
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zonnelied
Eucharistie RPutman
zondag 8 september
9.30 Alem
Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
WoCo
11.00 Zaltbommel Eucharistie
13.00 Zaltbommel Doop

RPutman
CvBeurden
HvBemmel
RPutman
RPutman

zaterdag 14 september
17.00 Kerkdriel
Euch Pools KObiedz.
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman
zondag 15 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum
Gebed
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Gebed
13.00 Kerkdriel
Doop

Franciscus tussen de Rivieren

BBus
RPutman
BBus
RPutman
R.Putman

zaterdag 5 oktober
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
zondag 6 oktober
10.00 Zaltbommel Eucharistie team
Franciscusfeest

Het meest actueel is altijd het
vieringenoverzicht op de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

RPutman
werkgroep
RPutman
werkgroep
RPutman
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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

Ouderenvieringen
Maandelijks is er op donderdag om
15.00 uur een Eucharistieviering
voor ouderen in ‘De Munt’.






27 juni met pastoor R. Putman
19 september
17 oktober
21 november
19 december

intenties:
telefonisch opgeven bij Bets de
Goeij 073 – 5993595

Heilige boontjes in Hedel?
Vorige week liep ik ergens in Hedel binnen, kreeg een kop koffie en tijdens het gesprek werd me gevraagd of ik ‘heilige boontjes’ kende. “Ja, ik
ken er wel enkele”, was mijn antwoord. “Nee, echte heilige boontjes?”.
En even later stond een grote zak met boontjes op tafel, een zak met
monstransbonen ofwel “heilige bonen”. Het is een witte boon met een
rood plekje erop in de vorm van een monstrans (een gouden houder waarin in katholieke kerken de heilige hostie werd getoond). Hoe komt die
boon aan zijn naam? De volgende legende, gevonden op ‘internet’ maakt
dat duidelijk:
“In een dorp stond een eenvoudig kerkje, waar een toegewijde pastoor
waakte over zijn kudde. Ooit had een rijke boer een grote gift aan de
kerk gedaan en het kerkbestuur had besloten om een mooie monstrans te
laten maken door de goudsmid uit de buurt. Zij was uitgevoerd in een
prachtige houtsoort, fijn besneden en vervolgens bedekt met een laagje
puur goud. Het behoeft geen betoog dat de pastoor niet alleen trots was
op dit mooie kunstwerk, maar er ook heel veel zorg om had. De tijden
waren woelig in die dagen en een oorlog lag in het verschiet.
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De tijden waren woelig in die dagen en een oorlog lag in het verschiet.
Op een dag waren soldaten door het dorp gereden en hadden alle jonge
mannen gedwongen om mee te gaan vechten. De pastoor wist genoeg: de
tijd is rijp voor het uitvoeren van mijn evacuatieplan. Hij wilde namelijk
de kostbare monstrans begraven in de pastorietuin. Het mocht eens gebeuren dat de koning extra geld nodig had en de kerkelijke schatten in
beslag zou nemen. Het mocht eens gebeuren dat de vijand zou winnen en
op strooptocht zou gaan... Op de plek waar hij de monstrans begroef,
zaaide de pastoor enkele boontjes, zodat de plek voorlopig gemarkeerd
zou zijn.
Helaas! De vijand overwon en kwam inderdaad rovend en moordend door
dorpen en steden. In het dorpskerkje werd niet veel gevonden; de collecteschaal met enkele muntjes er nog in, was het enige dat men meenam.
Geschokt maar stiekem ook blij, zo voelde de pastoor zich na deze brutale schending van zijn kerk.
De zomer vorderde en de boontjes groeiden voorspoedig. Het viel de pastoor wel op dat de boontjes er bijzonder fris bij stonden: een rijke oogst
zou dat worden.
Na enkele malen te hebben geoogst (de boontjes smaakten best) liet de
pastoor enkele peulen rijp en droog worden. In september dorste hij de
boontjes... en, o wonder; op de witte bonen bevond zich opeens een heilige tekening: het silhouet van de begraven monstrans met erin de hostie!
Snel liet de pastoor de boontjes aan enkele trouwe parochianen zien en
sommigen zagen er een afbeelding van een engel in. Hoe dan ook: hier
was duidelijk sprake van een ‘heilig boontje’.
Gelukkig is de vrede in het dorp snel weergekeerd. En in de weken na het
oogsten van het ‘heilig boontje’ kon de monstrans weer worden opgegraven, schoongemaakt en gepoetst.”
Zo zie je maar: er zijn heilige boontjes en ‘heilige boontjes’.
Ben van Bronkhorst, franciscaan
Franciscus tussen de Rivieren
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Hedel en de heilige Antonius van Padua
Toen de kerk van Hedel nog open
was, stond in de rechter kapel achterin een levensgroot beeld van de
heilige Antonius van Padua ( Het is
verhuisd naar Kerkdriel). Antonius
was franciscaan en een heel goed
predikant. Veel mensen staken een
kaarsje bij hem op omdat hij wordt
aangeroepen om zoekgeraakte zaken terug te vinden. En daarbij horen dan de volgende woorden:
“Heilige Antonius, beste vrind,
maak dat ik mijn ... vind”. En als
het is teruggevonden moet men
Antonius bedanken met een gift.

Antonius. We vonden er een oude
en zeer rijke stad vol klassieke en
middeleeuwse kunst, heel veel bezienswaardigheden en een prachtige omgeving wat betreft landschap
en natuur: een aanrader voor als u
eens in Noord-Italië of in de buurt
van Venetië bent!!!

Na twee vakantiereizen naar en in
franciscaans Italië, naar Assisi en
naar Rome, was het nu tijd voor
een reis naar Padua, de stad van

Deze man werd geboren in Lissabon
op 15 augustus 1195 als Fernando
Martins de Bulhões in een rijke,
adellijke familie. Hij sloot zich in
1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. Twee jaar later verhuisde
hij naar Coïmbra om niet langer
door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke
ontwikkeling. Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren
van de Franciscanen sloot hij zich
in 1220 bij hen aan. Hij trok naar
Noord-Afrika om daar het christelijk geloof te prediken onder de
moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forli
tot priester gewijd. Veel mensen
vonden door zijn toedoen de weg
naar het katholieke geloof.
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Voor mij, als franciscaan, was een
bezoek aan het graf van Antonius
in de Basilica del Santo het beginpunt van ons bezoek aan deze stad.
In de basiliek ligt begraven de heilige Antonius van Padua.
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Legende met de ezel
Op last van Franciscus van Assisi
doceerde hij theologie aan zijn
medebroeders. In 1227 benoemde
de generaal-overste van de franciscanen hem tot provinciaal-overste
van de Romagna in Italië, waar hij
van 1222 tot 1224 al predikend had
rondgetrokken. In 1230 vroeg en
kreeg hij ontslag omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde.
Hij stierf op 13 juni 1231 en werd
nog geen jaar later heilig verklaard. In 1946 werd hij als ‘leraar
van het evangelie’ tot kerkleraar
uitgeroepen.
Rond zijn graf in Padua is dus de
Basilica del Santo gebouwd en daar
komen het hele jaar door stromen
van pelgrims om hem te eren, te
danken en op zijn voorspraak te
bidden. Daar heb ik ook voor u allen gebeden.
Ben van Bronkhorst, franciscaan

Antonius leefde in de tijd dat de
ketterij der Albigenzen zich wijd
had verspreid. De Albigenzen loochenden de godheid van Christus,
en geloofden ook niet in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus
in de eucharistie.
Antonius trad in zijn preken herhaaldelijk tegen hen op: “Op het
altaar gebeurt de wezensverandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus. Het
lichaam dat door de maagd ter wereld werd gebracht, dat aan het
kruis hing, dat in het graf lag, dat
op de derde dag verrees, dat naar
de rechterhand van de Vader opsteeg: dat lichaam wordt dagelijks
door de priester geconsacreerd en
aan de gelovigen uitgereikt.”
Een leider der Albigenzen bleef
echter ontkennen. Daarop koos Antonius een wel heel opmerkelijke
manier om de man te overtuigen.
Hij wilde wedden, dat de ezel van
de Albigens wel eerbied aan de hostie zou betuigen waar zijn meester
dat niet deed! Om te beginnen
kreeg het dier drie dagen geen eten
meer. Daarop werd de voerbak tot
de rand gevuld. Nu hield Antonius
het dier de heilige hostie voor. Het
liet zijn voerbak voor wat die was
en ging onmiddellijk door de knieën
om zijn eerbied te betuigen. De
ketter bekeerde zich inderdaad.

Schilderij van Tiberio Licini
Franciscus tussen de Rivieren

Heiligen.net
bladzijde 29

2019 jaargang 8 nummer 2

Kerkdriel
Kledinginzameling

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

De inzameling van eind april was
weer succesvol circa 1000 kg kleding werd weer door u ingeleverd.
Pastor Bertus Bus en pastoor Roland
Putman hielpen de chauffeur mee
om deze enorme berg kleding in de
vrachtwagen te deponeren. Een
mooie manier van samenwerken en
kerkzijn. Geeft de burger moed. Alle inleveraars bedankt.
Medio oktober is er weer een inzameling. Mogen dan we weer op u
rekenen ? Mensen in Nood kan mede
dank zij u goed werk blijven doen.

Vastenaktie
‘Schoon water verandert alles’,
bedoeld om mensen in Congo te
voorzien van schoon water heeft
een mooi bedrag opgeleverd. De
collecte aan huis samen met de
bussen in de kerk en de putactie
van pastoor Roland Putman heeft
€ 3.379,34 opgebracht. Het uiteindelijke resultaat is medio september bekend i.v.m. de rechtstreeks
overgemaakte giften.
Door de kinderen van de Mgr.
Zwijsenschool werd een geweldige
actie gehouden met heitje voor
een karweitje, flessen inzameling
en sponsorloop. Hierdoor werd een
bedrag van € 3.302,60. toegevoegd. Dit brengt de totaal opbrengst van de actie op € 6.681,94
2019 jaargang 8 nummer 2

Een prachtig resultaat waar de inzet van kinderen die op deze manier begaan zijn met mensen die
het minder getroffen hebben, de
actie een extra dimensie aan
geeft.
Meer nog omdat de Drielse Missionarissen een zelfde bedrag mochten ontvangen. Kinderen, team en
alle vrijwilligers die hieraan hun
tijd hebben gegeven en zeker ook
alle goede gevers bedankt voor jullie inzet voor medemensen.
Goed nieuws en een lichtpuntje in
de wereld om ons heen die ons niet
altijd blij stemt en ook een manier
van samen kerkzijn.
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Op 4 mei herdachten wij

Dag der dagen:

Weer werden alle slachtoffers van
40 - 45 herdacht. Na de herdenkingsdienst in de St.Hubertus kerk
was de stille tocht naar het monument "voor hen die vielen" indrukwekkend. Laten we dankbaar zijn
voor onze vrijheid.

Moederdag
“Het gaat niet om het grote- die
dag maar juist om het kleine gebaar, het geknutselde werkje. Nee
hoor, ik zeg echt niet wat het is of
waar het ligt.” Worden ze groter,
volwassen, zelf al moeder, dan is
‘samenzijn’ kwaliteitstijd.

Eerste H. Communie
Pinksteractie

Een communicantje vertelt
Hoi ik ben Jitte,
Ik ben 7 jaar oud en heb mijn eerste heilige communie gedaan. Ik
ben naar de kapper geweest en
mijn mooiste kleren aangedaan.
Toen zijn we met pap mama en
mijn broer naar de kerk gegaan
voor de mis. Daar heeft de pastoor verteld dat kinderen lief voor
elkaar moeten zijn en dat ze altijd
welkom zijn op de wereld. Wij hebben liedjes gezongen dat was super leuk. Ik heb een hostie op,
daarna feliciteerde de pastoor mij.
Daarna zijn wij naar huis gegaan
om mijn communie te vieren met
mijn familie en vrienden. Ik heb allemaal leuke cadeautjes gehad en
ook was de frietkar nog geweest.
Het was een geweldige dag.

Van 1 t/m 9 juni was de Week van
de Nederlandse Missionaris (WNM)
met als thema: ‘Geloven in de ander’ waarbij aandacht en steun
wordt gevraagd voor het werk en
persoonlijk welzijn van onze Missionarissen.
Voor ons was dit jaar heel bijzonder omdat het ‘vluchtverhaal’ van
onze dorpsgenote, Zuster Will van
Mer, centraal staat. Meer informatie vindt u in het algemeen gedeelte voor MOV en op de website:
weeknederlandsemissionaris.nl

Groetjes Jit
Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 31

2019 jaargang 8 nummer 2

Kerkdriel
Gedoopt
* 17 maart
Jace van der Linden en
Fleur van der Linden

* 14 april
Max van den Heuvel

* 28 april
Luuk Hofmans,
Noah Contessa,
Jonah de Lang en
Max Zielinski

* 26 mei
Sjuul de Leeuw

Overleden
Fred de Bis (73)
Margaretha Broekmeulen - Coppens (88)
Theo van Herwijnen (72)
Adriana Akkermans - van de Mosselaer (78)
Giel van de Pol (92)
Anneke van Wanrooij (71)
Theo Hooijmans (85)
Marius van Gent (84)
Judith Hoskam - van Beurden (59)
Koos van Rooij - van Breemen (89)
Petrus Kollenburg (67)
Bart Verhoeven (91)
Everardus Kruis (82)
Johanna van der Meijden - van Linder (73)
Marco Verhoeven (51)
Niels van Alem (19)
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Miva

Vakantie

Missie verkeersmiddelen actie
We kijken alvast vooruit naar deze
actie welke gehouden wordt in het
weekend van 25 en 26 augustus.
Het is de actie voor vervoer en
communicatie in de missiegebieden. Zie ook hiervoor algemeen
gedeelte MOV.

Vrijwilligersviering
Noteer in uw agenda. Voor onze
Martinuskerk vindt deze plaats op
zondag 22 september met na de
viering van 11.00 uur een gezellig
samenzijn om te bedanken en elkaar te ontmoeten. De commissie
zal er zeker weer iets leuks van
maken. Zorg dat je erbij bent.

Hoera, vakantie!
Eindelijk is het zo ver, de lang
verwachte vakantie...
Al lang verheugen we ons erop om
een tijdje iets anders te doen dan
werken en leren zoals: luieren,
zonnebaden, klussen, barbecueën,
leuke mensen ontmoeten, uitslapen, reizen, ijsjes eten, pootje baden, liefhebben, wandelen, bootje
varen, museum bezoeken, fietsen,
picknicken, voetballen, kamperen,
berg beklimmen, thuis in de tuin
zitten, disco bezoeken, terrasje
pikken, computerspelletjes spelen,
een vliegreis maken, kinderen
vermaken, vissen, een pretpark
bezoeken, goed humeur opzetten,
een festival bezoeken,
Misschien… een kerk binnenlopen
en een kaarsje opsteken, even stil
worden tijdens een moment van
bezinning en denken aan anderen
die niet (meer) op vakantie kunnen. Er zijn zoveel leuke dingen te
doen in de vakantie.
Geniet ervan!

Franciscus tussen de Rivieren
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Contactgroep

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

Onze contactgroep blijft bestaan.
Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons
terecht. Bij Bertha van Doorn 0418512340 of bij Marleen van Lamoen
0418-662446. U kunt ook uw intenties opgeven voor de vieringen in
de Vaste Burcht of de Beuk. Ook
horen wij het graag bij ziekte of
overlijden.

secretariaat idem
intenties idem

Vieringen
Vrijdag 5 juli
Zondag 21 juli
Vrijdag 2 aug
Zondag 18 aug

11.00 uur
09.30 uur
11.00 uur
09.30 uur

Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Gebedsdienst in de Beuk, werkgroep
Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Gebedsdienst in de Beuk, werkgroep

Vrijdag 6 sep
Maandag 9 sep

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 15 sep
Zondag 22 sep

09.30 uur
10.00 uur

Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen in de
Beuk, waarna gezellig samenzijn
Gebedsdienst in de Beuk, werkgroep
Vredesweek Oecumenische viering in de
Protestantse kerk aan de Maasdijk

Ouderenvieringen
In de maanden juli en augustus zullen er geen ouderenvieringen gehouden
worden in de Beuk. De zondagvieringen gaan wel gewoon door. Ook de
vieringen in de Vaste Burcht gaan in de vakantie ook gewoon door. Het
zou fijn zijn als er wat meer mensen naar de vieringen in de Vaste Burcht
kwamen, dan is het voor onze pastores ook de moeite waard. Denk er
eens over na. Iedere eerste vrijdag van de maand
2019 jaargang 8 nummer 2
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Overleden
†

†

Marinus Vervoort
Geboren 9 oktober 1922 - Overleden 18 maart 2019 - Weduwnaar
van Johanna van der Hoeff. Marinus woonde in de Vaste Burcht,
waar hij regelmatig onze vieringen
bezocht. Na de uitvaartdienst in de
H. Odrada kerk te Alem hebben we
afscheid van hem genomen in het
Crematorium te Rosmalen.

Adrie Gremmee
Geboren 11 februari 1929 - Overleden 30 april 2019 - Gehuwd met
Diny Gremmee – Pijnenburg. Heel
zijn leven bakker geweest in Rossum. De uitvaartdienst heeft plaats
gevonden in de H. Odrada kerk te
Alem. Waarna wij afscheid van
hem hebben genomen in het crematorium te Tiel.

†

†

Riek van Doorn
Geboren 31 maart 1941 - Overleden 31 maart 2019 - Gehuwd geweest met Kees Wuits en Ad Landzaat, vriendin van Jaap Post, die
vorig jaar is overleden. Riek was
een trouwe bezoekster van onze
ouderenvieringen en de zondagvieringen in de Beuk. Haar afscheid
heeft plaatsgevonden in het crematorium te Vlijmen.

Jan Passier
Geboren 6 juni 1935 - Overleden 3
mei 2019 - Weduwnaar van Addy
Passier- Gosens. Jan was een trouwe bezoeker van onze diensten in
de Vaste Burcht. De uitvaart heeft
plaatsgevonden in de St. Martinus
kerk te Zaltbommel waarna de
crematie heeft plaatsgevonden in
het crematorium te Vlijmen.

†

Mogen zij
rusten in vrede

Judith Hoskam van Beurden
Geboren 10 maart 1960 - Overleden 30 april 2019 - Gehuwd met
Wout Hoskam en lieve moeder voor
haar drie kinderen. De uitvaart
heeft plaatsgevonden in de H. Martinus kerk te Kerkdriel, waarna wij
afscheid van haar hebben genomen
in het crematorium te Tiel.
Franciscus tussen de Rivieren
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Eerste H. Communie

Franciscusviering

Op zondag 2 juni hebben 15 kinderen van Alem- Rossum en Hurwenen hun eerste H. Communie ontvangen.

Zondag 6 oktober om 10.00 uur is
in Zaltbommel onze gezamenlijke
Franciscusviering. Na afloop is er
koffie met iets lekkers erbij. Het
zou geweldig zijn als er net als vorig jaar door jullie iets lekkers
meegebracht zou worden. Als je
hiervoor een idee hebt is het voor
de organisatie fijn als je dat doorgeeft aan het secretariaat via:

Het was een mooie viering in een
volle kerk. Wij feliciteren alle kinderen die de H. Communie mochten ontvangen maar in het bijzonder: Lenn, Marit, Annabel, Niek,
Guusje en Giovanni uit Rossum en
Hurwenen.

0418-632504 of per e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Jubileum
Op 27 mei vierden Adrie en Stien
van den Dungen van Heel hun 60jarig huwelijksfeest.
Namens onze parochie van harte
gefeliciteerd. Uiteraard hebben wij
een bloemetje gebracht namens de
parochie.

Oecumenische viering
In verband met de Vredesweek is
er zondag 23 september een oecumenische viering om 10.00 uur in
de protestantse kerk aan de Maasdijk. Jos Vriesema en Lia Davidse
gaan voor in deze dienst. U bent
bij deze viering van harte welkom.
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Vrijwilligersavond
Als blijk van waardering voor het
vele werk dat er gedaan wordt in
onze R.K. gemeenschap Rossum –
Hurwenen waren zaterdag 13 april
onze vrijwilligers uitgenodigd voor
een gezellig samenzijn in de Beuk.
Want ook zonder kerk zijn er nog
veel mensen die zich inzetten voor
onze parochianen!
Denk hierbij aan de mensen die het
parochieblad rondbrengen, het
kerkhof onderhouden, zorgen voor
de verjaardagskaarten, helpen bij
onze vieringen, bestuurlijke taken,
etcetra, etcetera.

Franciscus tussen de Rivieren

Het was een gezellig samenzijn,
vooral met de loterij die (om de
onkosten enigszins te drukken) gehouden werd met zelf meegebrachte prijsjes.
Pastoor Roland Putman en pastor
Jos Vriesema waren ook aanwezig,
wat zeer gewaardeerd werd door
de vrijwilligers.
We gingen met een tevreden gevoel huiswaarts, en kunnen terug
kijken op een geslaagde bijeenkomst.
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Vakantietijd: loop eens een kerk binnen
In de vakantietijd willen veel mensen er eens helemaal uit zijn, en ze
doen dan dingen waar ze in het leven van alledag niet aan toekomen. Zo
heb ik een aantal vrienden, die (helaas) niet zo kerkbetrokken zijn, maar
als ze op vakantie zijn in Frankrijk, dan gaan ze altijd een aantal kerken
bezoeken. En dat hoeven dan geen kathedralen of eeuwenoude heilige
tempels te zijn, ook een gewone kerk is de moeite van het bezoeken
waard.
Alleen moet je dan niet door het gebouw struinen met je fototoestel in
aanslag en binnen vijf minuten doorlopen naar de volgende bezienswaardigheid, nee, een kerkgebouw begint met het ervaren van de stilte en je
probeert de ruimte in je op te nemen: de hoogte en breedte van het gebouw, de aanwezigheid van banken of stoelen of juist het ontbreken
daarvan. En er zullen altijd zaken zijn die je aandacht trekken; wat mij
altijd opvalt is of het gebouw gebruikt wordt en goed onderhouden is, of
dat het een leegstaand en verwaarloosd kerkgebouw is, want een kerkgebouw afbreken, dat doen ze in andere landen niet zo snel!
Als je het gebouw bekeken hebt, zoek dan een rustig plekje op en stel jezelf de vraag, wat dit gebouw jou te zeggen heeft over het geloof van de
mensen van het dorp of van de stad. En daarbij kun je natuurlijk denken
aan mensen die je binnen of buiten de kerk bent tegengekomen. Je kunt
je ook afvragen hoe de kerk past in het hele dorps- of stadsplan. Wat voor
boodschap heeft deze kerk aan de plaatselijke samenleving?
En wellicht zet het bezoek aan deze kerk je ook aan het denken over je
eigen leven en geloven. Een bezoek aan een onbekende kerk in een ander
land kan je de rust geven om even stil te staan bij alles wat speelt in je
eigen leven. Dat is misschien kenmerkend voor al die kerkgebouwen, in
allerlei landen: ze nodigen je uit om stil te worden, en in de stilte kun je
afdalen naar jezelf. En zo kan het bezoeken van een kerk veel meer betekenen dan alleen het even op adem komen, na een vermoeiende stadswandeling in de brandende zon.
Ik wens u een ontspannende en inspirerende vakantie toe!
Jos Vriesema
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Velddriel
Inloopuurtje pastorie

H. Martinuskerk

Het inloopuurtje is zondag 30 juni
na de familieviering van 9.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

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

Inloopuurtje is zondag 4 augustus
na de Eucharistieviering van 9.30
uur. Iedereen is hierbij van harte
uitgenodigd.

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

Welkom!

Bijzondere data

Huwelijk

Iedere dinsdag om 9.00 uur ’s morgens is er een Eucharistieviering.
Iedereen is van harte welkom.

Martien Jansen en Agnieszka Walecka hebben het voornemen zaterdag 27 juli om 16.00 uur in het
huwelijk te treden in de St. Martinus kerk van Velddriel waarbij pr.
Bertus Bus hun huwelijk zal inzegenen en Franciscus Vocalis het
muzikale gedeelte zal verzorgen.

 Zondag 30 juni 9.30 uur
Dankviering communicanten
pr. R. Putman en Martinus kids
 Zondag 7 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
pr. M. Wegman
 Zondag 21 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
pr. B. Bus

Langs deze weg alvast van harte
gefeliciteerd met jullie huwelijk
en veel geluk en Gods Zegen voor
de toekomst.

 Zaterdag 27 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
pr. B. Bus

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
Gedoopt

Overleden

Gedoopt en opgenomen in onze
parochie op 2 juni:

†

Jantje van den Heuvel
18 april 2019 - Zaltbommel
De ouders en familie van harte gefeliciteerd met de dopeling en
Gods Zegen voor de toekomst!

Geplande doopvieringen
11 augustus 2019 - pr. B. Bus
Voorbereidingsavond 22 juli om
20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
13 oktober 2019 - pr. R. Putman
Voorbereidingsavond 23 september
om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
8 december 2019
Voorbereidingsavond 25 november
om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Theo Hooijmans, 85 jaar, gehuwd
met Anneke Hooijmans-van Herwijnen, overleden op 26 april 2019.
Na de uitvaartviering in de kerk
was de begrafenis op het parochiekerkhof.

†

Hillebrand van Kessel, 82 jaar, gehuwd met Alina Juszkiewicz, overleden op 29 april 2019. Na de uitvaart viering was de begrafenis op
het parochiekerkhof.

†

Adrie van Namen-Lansdaal is 8 juni
2019 overleden op 70-jarige leeftijd. Zij is gecremeerd.
Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en steun en Gods zegen
voor de toekomst.

M.O.V. werkgroep
Opbrengst Vastenaktie 2019
“Water verandert alles”
De Deken Wehmeijerschool heeft
voor de adventsaktie € 351,67 opgehaald en de parochiekerk Velddriel € 543,10. Totaal € 894,77.
Namens de mensen van het waterproject in Congo allemaal hartelijk
bedankt!!
Werkgroep Missie, Ontwikkeling
en Vrede Velddriel
Trees Hooijmans en
Annie van Kuijk
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Velddriel
Terugblik Eerste H. Communieviering
“Dromen van je beste Vriend”, dat
was het thema van de 1e H. Communie viering op 19 mei jl.

Foto’s: Fotoburo Wedding

Negen prachtig uitgedoste eerste
communicanten uit Hedel, Velddriel
en Heerewaarden ontvingen voor de
eerste keer de Heilige Communie
van Pastoor Putman in een volle St.
Martinuskerk te Velddriel.
Op zondag 30 juni is er om 9.30 uur
nog een dankviering. Dit is tevens
de laatste familieviering voor de
vakantie.

Even relaxen voor de viering begint.

Werkgroep Familievieringen:
Mientje, Maria, Marian en Carla

Franciscus tussen de Rivieren
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Dolle avond!
Het was vrijdagavond 17 mei een
dolle avond met de Church Escape
in de St. Martinus Kerk van Velddriel. Met de kahoot- en quizvragen
konden de jongeren hun hart ophalen en uiteindelijk de codes kraken!
Er waren twee groepen, de jongere
vormelingen en de Squad4J6. Beide
groepen hebben op de valreep van
50 minuten gescoord op hun eigen
speelse wijzen. Het was een avond
van gezelligheid, kennismaken,
frietjes eten, in gebed gaan en samenwerken.

Maandelijks
Met dit soort maandelijkse activiteiten wil Katholiek Bommelerwaard de jeugd in de gehele omgeving aantrekken, dan wel samen
zijn op een leuke, gezellige, respectvolle en zingevende manier.
Een ieder onder de 16 jaar mag
zich aanmelden per e-mail:

squad4j6@katholiekbommelerwaard.nl

Geslaagde Open Kerkendag
Totaal veertien mensen zijn maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag afgekomen op de Open Kerkendag.
Hetti had een speurtocht gemaakt
en op het altaar stonden allerlei liturgische kostbaarheden met ieder
een eigen geschiedenis. Er was koffie, thee en limonade. Een geslaagd
initiatief!
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Zaltbommel
H. Martinuskerk

Koffie-uurtje

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

Ook in de zomer!

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

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

Gedoopt
30 maart 2019
Pietje Welsing,
(geboren 23 oktober 2018)
zoon van Marciano Welsing &
Nianne de Vries.
14 april 2019
Nina Willems
(geboren 31 januari 2019)
dochter van Marc Schyns &
Dorien Willems.

Gedoopt en Gevormd
19 mei 2019
Michael Allotey
(geboren 30 maart 1990)
Gifty Donkor
(geboren 12 oktober 1989)

Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
Overleden

Zuster Dood

†

Riek van de Donk, weduwe van Gijs
Homburg, geboren op 8 december
1936 in Zaltbommel - overleden op
14 april 2019 te Berlicum. Haar
uitvaart was op 19 april in de Sint
Martinuskerk. Daarna is zij gecremeerd in Tiel.

Zuster Dood
jij blijft een deel van leven
hoe wij ook
om de geliefde los te laten.

†

Jan Passier, weduwnaar van Addy
Goosens, geboren op 6 juni 1928 in
Tilburg - overleden 3 mei 2019 te
Rossum. Zijn uitvaart was op 9 mei
in de Sint Martinuskerk. Daarna is
hij gecremeerd in Vlijmen.

Zuster Dood
jij brengt mij dichterbij
het geheim van liefde:
het is om mij

†

Liesbeth Rozing, echtgenote van
Corné Jegen, geboren op 5 september 1954 in Castricum - overleden op 18 mei in Zaltbommel. Haar
uitvaart was op 24 mei in de Sint
Martinuskerk. Daarna is zij begraven op het R.K. Kerkhof aan de Virieusingel.

Zuster Dood
jij lokt mij naar buiten
om met nieuwe ogen
te zien waar het om gaat:
dat een mens
moet sterven
om te leven!

†

Frits Derks, weduwnaar van Leny
Hooimans, geboren op 5 december
1922 in Mook - overleden 25 mei
2019 te Zaltbommel. Zijn crematie
was op 1 juni 2019 in Crematorium
“de Maaslanden” in Vlijmen.
Mogen zij rusten in vrede.
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Dit anonieme gedicht werd geïnspireerd
door een regel uit Franciscus’ Zonnelied:
“Wees geprezen, Heer, door onze zuster
de lichamelijke dood die geen levend
mens kan ontvluchten.”
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Bijzondere vieringen
De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum:





Woensdag 3 juli
Woensdag 7 augustus
Woensdag 4 september
Woensdag 2 oktober

Na de viering is er gezellig samenzijn. Wilt u ook komen maar is het
vervoer een probleem, even een
telefoontje naar Tiny 0418-514262
of 06 -3098 3236. Wij kunnen u halen en weer thuis brengen.

voorgaan. Na afloop wordt er met
elkaar koffie/thee gedronken.

Op Adem komen
De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt op 7 juli en 15 september een viering in de kerk, Iedereen is daarbij van harte welkom. Na de viering kan er nagepraat worden onder het genot van
een kopje koffie of thee.

Eerste H. Communie

Wielewaal

Op 25 mei deden 6 kinderen hun
Eerste Communie in de Sint Martinuskerk. Rico van Trigt, Joss Baron,
Anastazia de Keizer, Michiel van
Doesburg, Ninh van Meeteren, Dominique Rovers.

In het zorghuis ‘De Wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering:

Op Hemelvaartsdag, 30 mei heeft
Bartosz Mazur ook zijn Eerste
Communie gedaan in onze kerk.
Wij feliciteren al onze communiekantjes en hopen ze vaak terug te
zien in de kerk.

 Dinsdag 16 juli
 Dinsdag 20 augustus
 Dinsdag 17 september
Ook bewoners van ‘Het Schootsveld
en ‘De Nijehof’ en andere parochianen zijn daarbij van harte welkom.
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
Franciscus tussen de Rivieren

Deze stukjes hebben de kinderen
zelf geschreven:
“Ik vond het leuk om mijn communie voor te lezen. Ook vond ik het
leuk om iedereen een handje te
geven en vrede te wensen. De hostie smaakte lekker en ik vond het
heel leuk om de kaars aan te steken en de tafel te dekken. Groetjes, Joss”
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“Het was gezellig en vrienden en
familie kwam en het was super
leuk in de kerk. Rico”

“Ik ben blij dat ik nu altijd met
mama een Hosti mag halen!
Anastazia”

“Ik ben Ninh van Meeteren en deed
op 26 mei mijn Communie. Het was
best spannend om in de kerk de
kaarsen aan te steken en mijn
tekst voor te lezen. Gelukkig ging
het allemaal goed. De hele kerk
zat vol mensen. Ik vond het leuk
dat zelf mijn juffen en vriendinnetjes waren gekomen. Na de mis
hebben we thuis een fijn feest gehad. We hadden een high tea voor
mijn familie. Het was een hele fijn
dan en een mooie herinnering erbij. Ninh”

“ik vond het heel erg leuk maar
ook spannend om mijn communi te
doen. de communitekaars vind ik
erg mooi. het moment dat ik de
hosti mocht halen vond ik heel bijzonder. Michiel”
“ik vond het leuk want het was
spannend. Groetjes Dominique”

Achter: Rico, pater Bertus Bus – Voor: Joss, Anastazia, Michiel, Ninh en Dominique
2019 jaargang 8 nummer 2
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Prettige vakantie!

God, onze Vader,
wij dromen van een heerlijke vakantie die ons staat te wachten.
Wij hopen op de zon die alles blij en feestelijk maakt.
Wij vragen U, laat de zon ook schijnen in ons hart,
zodat we met volle teugen kunnen genieten
van alles wat U geschapen hebt.
Help ons om net zoals U een zon te zijn voor elkaar.
Amen.

Franciscus tussen de Rivieren
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Even tijd nemen
Neem even de tijd
héél even maar
om je naaste te zien –
te ontmoeten op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om te denken dat elke nieuwe dag
een gave, maar ook een opgave is
op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om in stilte Zijn schepping
te bewonderen op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om te kijken waar je kunt helpen
op je weg.

Neem even de tijd
héél even maar
om te genieten,
dankbaar te zijn
op je weg.

Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden
ruimte te geven aan de ander
op je weg.

We wensen iedereen een hele prettige vakantie!
Kijk ook eens op de speciale kinderpagina van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
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