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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,
We leven in onzekere tijden. De
verspreiding van het coronavirus
noopt ons tot ingrijpende maatregelen. Aankondigingen van vieringen en activiteiten zijn nadrukkelijk onder voorbehoud.
Momenteel zitten we midden in de
Veertigdagentijd, van oudsher de
voorbereidingstijd op Pasen, voor
Christenen het belangrijkste feest
van het jaar. In zijn woord legt
pastoor Roland Putman ons uit dat
pijn, dood en gemis niet het laatste
woord zullen hebben. Maar dat door
de dood van Christus nieuw leven
zichtbaar wordt. Ook wordt u
bemoedigd door pastor Bus; hij laat
zien dat voor God de duisternis niet
bestaat, en dat ondanks het lijden
het glas van het leven halfvol is.
Misschien kunnen wij ons hier enigszins aan optrekken in de onzekere
tijd die momenteel geheel in het
teken staat van een ziekmakend
virus. Laten we bidden, hopen en
vertrouwen dat alles goed komt.

Telefoon pastores
Pastoor Roland Putman
tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
Notabene:
Roland is op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus
tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl

Danny Hakvoort
Coördinator familiepastoraat
tel.: 06 – 300 30888 of e-mail:
familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 – 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts - As
Wim Koopman
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Pastoor
Van Goede Week naar Pinksteren
In de Goede Week lopen we met
Jezus mee vanaf zijn intocht in Jeruzalem tot voorbij zijn dood aan
het kruis. Het is eigenlijk vreemd
dat we elk jaar zo uitgebreid stil

voorbij te gaan aan het lijden in de
wereld, maar ons daar ook niet op
blind te staren. Hij bemoedigt ons
om lichtpuntjes te zien: de hoopvolle tekenen, die ons geloof willen
sterken, dat de Heilige Geest ons
opwekt om met vertrouwen Zijn
toekomst met ons te zien. We bevinden ons in een tijd, waarin we
tussen de neergang ook juist hoopvolle tekenen zien

Afslag, of op weg?

staan bij het lijden en de dood aan
het kruis. De belangrijkste reden
om stil te staan bij het lijden is
misschien wel omdat we weten dàt
pijn, dood, het gemis en het verdriet niet het laatste woord zullen
hebben. We lopen er niet aan voorbij en laten ons er zelfs door raken.
Juist omdat we er ons niet bij willen en kunnen neerleggen.

Teken van nieuw leven
Met Jezus willen we opstaan tegen
alles wat doods kan zijn, en afbreuk doet aan het leven. Hij is het
leven. Jezus roept ons op niet
2020 jaargang 9 nummer 1

Al meer dan 40 jaar zien we een
dalende lijn in het aantal kerkgangers, dopelingen, communicanten
en vormelingen. Elk jaar verliezen
we meer mensen. We vormen hierbij geen uitzondering op de rest
van Nederland en op andere kerken. Ook wordt er net als in de rest
van Nederland, vaak verzucht, dat
je ‘niemand’ terug ziet van de kinderen die Communie of het H.
Vormsel hebben ontvangen. Wie alleen naar die cijfers kijkt, denkt
dat de kerk over een paar jaar ophoudt te bestaan.

De inzet stijgt
Het is wonderlijk, dat terwijl we
die cijfers zien dalen, we ook zien
dat het aantal parochianen en pastores die voor deze slinkende groep
zich inzet juist stijgt. Er zijn dus
meer pastores en parochianen actief voor een steeds kleiner wordende groep. Het lastige is echter,
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Pastoor
dat de kleiner wordende groep,
verdeeld is over minimaal vier,
maar vaak meer locaties. De voorbereiding als organisatie is dus vier
of vijf maal intensiever, waardoor
minder energie, zorg en tijd overblijft voor het pastoraat en voor de
dagelijkse zorg voor de gemeenschappen van onze parochie.

voor het familiepastoraat gevraagd
om met ons mee te denken, hoe we
de parochie tot een echte levende
geloofsgemeenschap kunnen maken. Hiervoor is het nodig de dalende lijn te doorbreken, en te zor-

Meer betrokkenheid
Zelf merk ik, ook in onze parochie,
dat catechese veel tijd en energie
kost, niet omdat er zoveel kinderen
zijn, maar omdat dezelfde les voor
verschillende groepjes voorbereid
moet worden. Vanwege het verschil
in locatie, degenen die daarbij betrokken zijn en de tijd waarop het
plaatsvindt, daar gaat veel energie
in zitten. Ik heb daardoor veel minder tijd om iets anders te doen. Ik
kan ook niet de les geven met de
aandacht waar de kinderen en ouders recht op hebben. Daarnaast
gaat door die veelheid, ook veel
energie, tijd en aandacht verloren,
die ik graag had besteed aan huisbezoek, aan ouderen die ziek zijn
of aan de diverse geloofsgemeenschappen in onze parochie.

Zorgen voor elkaar
Niet alleen pastor Bertus Bus en ik,
maar ook veel parochianen voelen
de frustratie, We willen zo graag
meer betekenen, maar zien onvoldoende kans in de parochie hieraan
toe te komen. Daarom is vorig jaar
Danny Hakvoort als coördinator
Franciscus tussen de Rivieren

gen dat parochianen en pastores
meer toekomen aan taken die nu
blijven liggen, om zo de parochie
tot een plek te maken waar mensen
zich thuis voelen.

Begin met wat je hebt
Willen we als parochie een thuis
bieden, dan is het allereerst belangrijk dat we de tijd en de aandacht geven aan de mensen die
naar de kerk toekomen. Als je als
pastor of parochiaan het signaal afgeeft, dat je eigenlijk geen tijd
voor hen hebt omdat je elders
wordt verwacht, is dat niet fijn. We

bladzijde 5

2020 jaargang 9 nummer 1

Pastoor
willen er graag voor elkaar en anderen zijn, want dat maakt het parochiewerk zo leuk. Dus juist ook
aan de parochianen, die al hun leven bij de parochie betrokken zijn.
Doordat de catechese zo verdeeld
is, staat dat onder druk.

Nieuw begin
Naar het voorbeeld van andere parochies hebben we daarom besloten
op andere wijze de catechese vorm
te geven, zodat er meer tijd en
aandacht is voor jonge gezinnen,
zonder dat dit ten koste gaat van
het andere pastoraat. Na de zomer
willen we eens in de maand dus ongeveer acht keer per jaar de voorbereiding op de sacramenten, zoals
Doop, Communie en Vormsel, maar
ook de tussengroepen op een zaterdagmiddag of zondagochtend,
concentreren. Hierdoor is er ook
meer aandacht voor de weekendviering. We verwachten dat dit voor
de ouders een verlichting betekent,
terwijl het tegelijk voor ouders die
meer betrokken willen zijn, ruimte
biedt. Door de week is er dan meer
tijd voor huisbezoek en andere activiteiten in de geloofsgemeenschappen van onze parochie zoals
schoolbezoek tijdens schooltijd.

Geestkracht
Jezus sprak vele mensen aan, omdat waar Hij kwam mensen weer
het licht zagen. We willen ons door
Zijn Geest laten leiden, omwille
van een levende kerkgemeenschap
2020 jaargang 9 nummer 1

waar mensen zich thuisvoelen. Het
is iets moois om aan te werken met
elkaar, zodat we Jezus warme en
liefdevolle boodschap kunnen blijven delen met elkaar én aan de
volgende generatie doorgeven. Op
die weg naar de toekomst, met God
en elkaar, wens ik ons allen Vrede
en alle goeds.
Pastoor Roland Putman ofm

Mariabedevaart
‘Thuis bij Maria’ is het hoofdthema van de Mariabedevaart in
2020. Als parochie sluiten we
ons op zondag 3 mei aan bij de
viering van 10.00 uur in de SintJanskathedraal. Ook dit jaar willen we weer een gezamenlijke
start maken. Om 06.30 uur is
een gebedsviering in de H. Willibrorduskerk in Ammerzoden. Na
een goed ontbijtje zullen de
wandelaars vertrekken. Wie op
de fiets gaat, heeft wat respijt.
Na afloop van de viering is er in
het stadsklooster San Damiano nog
een warme kop koffie of thee.
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Alpha
Alpha - een bijzondere cursus
Aangeraakt worden door Jezus en zijn Heilige Geest
Over je geloof praten, daar zijn wij katholieken over het algemeen niet zo
goed in. Dat is niet zo vreemd want hierbij kom je dichtbij je zelf. Het
raakt de intimiteit. Maar om een beter beeld van God te krijgen, helpt het
juist om hier over met anderen te praten en van gedachten te wisselen.
De Alphacursus is al bijna dertig geleden met groot succes geïntroduceerd
door de Engelsman Nicky Gumbel. Binnen een cursus waar gastvrijheid en
ontmoeting centraal staan, wordt op een eenvoudige manier verteld wie
Jezus is, en dat deze ook nu nog op een bijzondere wijze door zijn Heilige
Geest in ons werkzaam is. In kleine vaste groepjes gaat men op het tweede gedeelte van de avond uiteen om samen met elkaar het onderwerp van
die avond door te praten. Er ontstaan de mooiste gesprekken waarbij belangrijke levensvragen niet worden geschuwd. Het is bijzonder om te zien
dat trouwe kerkgangers en nieuwsgierige beginnende gelovigen van elkaar
leren en zich aan elkaar optrekken.
De cursus wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden samen met de
Evangelische gemeente in de Bommelerwaard. Van januari tot half april
komen zij wekelijks bijeen in Zaltbommel. De jeugd-Alpha en de gewone
Alpha starten samen, maar gaan tijdens de gesprekken uiteen.
Ook volgend jaar hopen we weer een nieuwe cursus te starten. Denk er
eens over na of het iets voor u is. Want jong en oud, gelovig of zoekend,
kerkganger of kerk mijdend, zij zijn allen hartelijk welkom.
Mirjam Duijts-As
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Overweging
Pasen
Hoor de wateren van het begin, van
de oerzee. De chaos waarin wij niet
konden bestaan als water en land,
licht en donker niet van elkaar gescheiden waren. Op het land speelt
Pasen zich af. Het is vroeg, een
beetje heiig nog. Zacht verspreidt
zich licht, geurend naar gras en
dauw.
Daar loopt een vrouw. Ja, het is
waar. De eerste getuigen op die
vroege Paasmorgen zijn vrouwen.
Eén van hen is Maria Magdalena.
Een vrouw die mij raakt. Zij was
niet de zondares, zoals de kerkgeschiedenis ons wil doen geloven. In
de Schrift lezen we dat uit haar zeven demonen werden verwijderd.
Maar demonen stonden toentertijd
voor ziektebeelden. Maria werd
door de Heer genezen. Dat gaf haar
de kracht om te worden wie ze ten
diepste was. Daarom zong ze van
vreugde: ‘Ik ben mijzelf nooit verloren, het sliep alleen in me. Het
enige dat ik wil, is gelukkig worden
– zijn wie ik ben – en sterk en vrij
zijn – de dag uit de nacht zien opkomen.’
De dag uit de nacht zien opkomen.
Het is een beweging van donker
naar licht. Maria heeft de Heer gezien. In de luwte van de tuin op
Paasmorgen ziet zij dat het niet afgelopen is met Jezus. Zijn leven is
door God gezegend en kent geen
einde. En zij, de leerlingen, dachten nog wel dat het met Jezus was
2020 jaargang 9 nummer 1

afgelopen. Hij die zo’n ontwapenende missie had. ‘Heb uw naaste lief.’
Dat is natuurlijk de beste manier om
het leven leefbaar te houden.
Maar wie verzekert mij, dat die
naaste op zijn beurt mij óók lief zal
hebben? Er zijn tientallen redenen
te noemen om niet mee te doen, of
om weg te lopen voor de ontwapenende missie van Jezus. Het is gevaarlijk, het is vermoeiend, je weet
nooit of het lonen zal, het wordt
toch niet gewaardeerd, wie ben ik
om Hem te volgen? Vult u zelf maar
aan. En toch! Als die schepping
vanaf den beginne een scheiden is.
Waar zou de verantwoordelijkheid
van de mensen als medescheppers
dan anders over kunnen gaan, dan
om de aarde – en allen die daarop
wonen – te behoeden en te doen
leven?
Het is eigenlijk geen keuze meer
omdat de mens zich allang heeft laten kiezen toen hij ooit eens ‘ja’
zei. Zoals Jezus geen andere weg
kon gaan dan de weg die hij was
opgegaan. Hij had zijn grenzen al
getrokken, kende niet de twijfel
tussen regels of mensen. Had geen
strijd tussen eigenbelang en naastenliefde. Ergens was deze mens zo
verbonden geraakt met iedereen
dat hij zichzelf niet meer hoefde te
doen gelden. Hij leefde zo uit vertrouwen en liefde, dat Hij over het
water liep.
Maar ook Jezus, zelfs Hij, kende
dat moment van eenzaamheid,
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Overweging
waarin twijfel opkomt, zodat hij
uitriep ‘mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’. Drie dagen en nachten was Jezus in de
dood. Ergens in die duisternis, van
verlatenheid en wanhoop, is God
hem tegemoet gekomen. Vraag me
niet hoe dat werkt. Er zijn alleen
de getuigenissen van onder meer de
vrouwen, van Maria Magdalena. De
verhalen, van Jezus, dat God hem
tegemoet kwam in de diepte. Hem
aanraakte en opnieuw bezielde. In
gedachten hoor ik de dichter psalm
139 zingen: ‘daal ik af in de aarde
daar vindt Gij mij ook. Zou ik roepen 'duisternis bedek mij, licht,
verander in nacht, voor U bestaat
de duisternis niet’. Daarmee bezingt hij de grootheid van God:
Schepper van hemel en aarde, begin en einde van alle leven.

water, die Hem nieuw leven geeft.
Zijn graf wordt een schoot waar hij
uit geboren wordt. Hoe moeilijk en
zwaar het leven soms kan voelen,
hoe donker het ook lijkt, dat is niet
het einde van het verhaal. Er is altijd licht.

Ook in de dood, komt dan die ondenkbare wending: dan worden de
koele meren des doods tot vrucht-

Laten we elkaar die paaservaring
geven.
Pater Bertus Bus
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Dat is Pasen voor mij. En zo sta ik
ook in het leven. Mijn glas is niet
halfleeg, maar halfvol. Dat is geen
prestatie, dat is me gegeven en
daar ben ik heel dankbaar voor.
Het betekent niet dat ik alle zwaarte luchtig wegwuif. Of nooit verdrietig ben. Maar wel dat ik erop
durf te vertrouwen dat het goed
komt. Dat er licht aan het eind van
de tunnel is. Al is het maar de
steun of een vriendelijk gebaar van
iemand van wie je het niet verwacht.
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Bestuur
Van de bestuurstafel
Om direct te worden geïnformeerd
en via korte lijntjes op de hoogte
te worden gehouden wat binnen alle contactgroepen leeft, wordt om
de maand een gedeelte van de bestuursvergadering gebruikt voor
overleg met de contacgroepen. Buitengewoon belangrijke bijeenkomsten die door allen worden gewaardeerd. Het zijn tevens de momenten dat de locaties direct op de
hoogte worden gebracht van eventuele besluiten van het bestuur.
Het bestuur hoopt hiermee op een
goede communicatie. Zo werden alle contactgroepen 11 maart officieel op de hoogte gebracht van de
verhuizing van het secretariaat per
1 juli 2020.

 Met ingang van 1 juli zal het parochiesecretariaat gevestigd zijn
aan de pastorie op Voorstraat
102 in Velddriel. Het huidige parochiecentrum wordt te weinig
gebruikt, om nog verantwoord
aan te kunnen houden. Bovendien is het parochiewerk elders
ook goed te huisvesten is. Nu de
bovenverdieping op de nabijgelegen pastorie in Velddriel leeg
is gekomen, is er ook een geschikte locatie voor het parochiesecretariaat gevonden, zonder dat ingrijpende verbouwingen nodig zijn. Voor de locatie
gebonden activiteiten in Kerkdriel verandert er voorlopig
niets. Het huidige gebouw aan
de Hertog Arnoldstraat blijft
naar verwachting nog tot eind
van dit jaar eigendom van onze
parochie.

Gebouwen
In januari werd het bestuur vooral
bijgepraat betreffende de gebouwen in onze parochie.
 De contactgroep Kerkdriel heeft
een rapport laten opstellen om
de mogelijkheden in de kerk in
Kerkdriel te onderzoeken. Opdracht was: Het ruimtegebruik
in de kerk te optimaliseren,
energiezuiniger te werken en
het meenemen van sacristie en
parochiecentrum in een gebouwenplan voor Kerkdriel.
2020 jaargang 9 nummer 1
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Bestuur
 Contactgroep Zaltbommel is met
de gemeente in overleg geweest
betreffende de verbouwing van
de pastorie ten bate van verhuur
en de uitbreiding van de kerk
met kerkzaal. Historisch bouwkundig waarde onderzoek moet
nog uitgevoerd worden. Subsidie
hiervoor is aangevraagd bij de
gemeente Zaltbommel.
 Bestuurslid Paul Heiden is volop
in bespreking hoe het koetshuis
in Alem te behouden voor de
contactgroep Alem.
 Ook in Ammerzoden wordt over
de pastorie nagedacht, zeker nu
de huur voor de bovenwoning in
Ammerzoden is opgezegd.
 Contacgroep Rossum is bezig
met een tekening voor een Mariakapel.

Andere punten
 De Nieuwjaarsviering en de geslaagde receptie georganiseerd
door Hans van Berkel in Ammerzoden.
 De van Voordenstichting heeft
met een gift de restauratie van
het orgel op het altaar in Zaltbommel mede helpen mogelijk
maken.
 Pastoor en bestuur hebben een
nieuwe dirigent op het oog voor
het koor van Ammerzoden.

Franciscus tussen de Rivieren

Pastoraat
 De contactgroepen zijn in januari met een gezamenlijk inspiratieochtend samen met onze bisschop begonnen met na denken
over de toekomst van de parochie. De bisschop benadrukte
het grote belang van familiepastoraat. Met elkaar hebben de
contactgroepleden, bestuur en
pastores ideeën uitgewisseld en
elke geloofsgemeenschap heeft
voor zichzelf bepaald hoe zij de
contacten binnen de gemeenschap kan versterken.
 Om te komen tot een aantrekkelijke gemeenschap konden zowel
bestuursleden als contactgroepleden aan de hand van een vragenlijst zelf beoordelen hoe de
parochie en/of de contactgroep
scoort. Aan de hand van de score kunnen de volgende vragen
gesteld worden: Wat zijn dan de
verbeterpunten voor de verschillende locaties? Welke pastorale
aspecten van de gemeenschap
moeten verbeterd worden? Hoe
kunnen wij elkaar beter inspireren en wat met elkaar delen? De
vragen zijn opgesteld naar aanleiding van het boek van fr. James Mallon ‘Als God renoveert’.
Een priester uit Canada die een
boek heeft geschreven welke
bestuur en pastores inspireert.
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Activiteiten
Jona - Musical in één dag
Zaterdag 12 september
Theatergroep De Vliegende Speeldoos organiseert in het najaar een
musicalvoorstelling in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel. Een groep
van 50 tot maximaal 120 bassisschoolkinderen studeren in één dag
de musical in!

Tafeltje Dek Je
Vers in de Bommelerwaard
Een gezonde warme maaltijd. Voor
sommigen vooral ouderen is dit niet
vanzelfsprekend. In de Bommelerwaard is het mogelijk om gebruik
te maken van een dagelijks versbereide maaltijd die vrijwilligers zeven dagen in de week rond de klok
van twaalf uur thuis komen brengen. Het kan gaan om een echte
warme maaltijd maar ook is er een
versie die snel is gekoeld, dus met
alle vitaminen, die op een zelf gekozen moment in de magnetron kan
worden geplaatst. Elke dag is er
keuze uit drie voor-, hoofdgerechten en toetjes, en men kan ook zelf
het aantal dagen bepalen. Een
complete maaltijd kost 8 euro.
Zorgcentrum ’t Slot
0418 - 56 14 51
www.slotgameren.nl/tafeltje-dekje
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Houd jij van zingen en toneelspelen? Vind je het leuk om in een
echte musical mee te doen? Maar
heb je geen tijd of zin om vele weken lang te oefenen? Schrijf dan nu
snel zaterdag 12 september op de
kalender. Dan komt theatergroep
De Vliegende Speeldoos naar Zaltbommel.
Met een groep van 50 tot maximaal
120 kinderen in de basisschoolleeftijd studeren zij die (mid)dag de
musical Jona in.
Om 18.30 uur ’s avonds is de voorstelling en mag iedereen komen
kijken in de Sint Maartenskerk.

Wil je helpen?
Als je een volwassene of tiener
kent die wil helpen bij het knutselen, schminken of de catering op
die dag, stuur dan een e-mailtje.
Dat geldt ook voor mogelijke podiumbouwers/ sponsors/ donateurs.
musicaljonazaltbommel@gmail.com
www.devliegendespeeldoos.com
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Concerten
Betuws Symfonie Orkest
Op zondag 19 april aanstaande
komt het Betuws Symfonie Orkest
weer naar Zaltbommel. Onder leiding van Nicholas Devons zullen
werken van Fauré, Martinů en Van
Beethoven worden gespeeld. Soliste
is de Spaanse altvioliste Blanca
Sánchez. Zij speelt in verschillende
orkesten in Nederland en Duitsland.
Het concert vindt plaats op zondag
19 april in de Martinuskerk, Oliestraat 26 Zaltbommel en begint om
15.30u. Kaarten verkrijgbaar bij de
ingang van de kerk en (met korting)
via de website.
 Zondag 19 april 15.30 uur
 St. Martinuskerk Zaltbommel
 www.betuwssymfonieorkest.nl

KZM Belcanto
In de H. Martinuskerk in Kerkdriel
maar ook in de grote of Sint Maartenkerk in Zaltbommel zal op
maandag 4 mei het vocale werk
The Armed Man - A Mass for Peace
worden uitgevoerd. Een indrukkend
werk waarin vaste teksten uit de H.
Mis zoals het Kyrie, Sanctus, Benedictus en het Agnus Dei worden afgewisseld met strijdliederen, Hymnen, en een Islamitisch gebed. Opdat wij niet vergeten hoe erg een
oorlog is, en hen gedenken die voor
onze vrijheid het leven lieten. Het
concert wordt uitgevoerd door het
gemengd koor K.Z.M. Belcanto met
zangers uit de hele Bommelerwaard
o.l.v. Corné Mooibroek. Het concert
wordt gesponsord zodat de toegang
gratis is. Bij de uitgang is er een
collecte.
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Maandag 4 mei
18.00 uur Kerkdriel
20.45 uur Zaltbommel
www.kzm-belcanto.nl
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Vastenactie
Werken aan je toekomst
Dit jaar is het thema van Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’. Een
beter leven dankzij goed onderwijs.
Zullen we samen nog meer mensen
een waardig bestaan geven?
Doordat er in grote delen van de
wereld nog geen goed geregeld onderwijs is, bijna alle kinderen gaan
wel naar de basisschool, maar dan
houdt het op. Bovendien is alleen
basisonderwijs niet voldoende om
een baan te vinden om zo de cyclus
van armoede te doorbreken. Net
als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk. Met een
gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk
inkomen te verdienen en eventueel
een eigen bedrijf op te zetten.
Daarom staat de komende Vastenaktie in het teken van ‘Werken aan
je toekomst’.

We willen ervoor zorgen dat meer
jongeren en volwassen toegang
krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Onderwijs voor iedereen
vergroot bovendien de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen.
Vastenactie ondersteunt wereldwijd tal van projecten die mensen
toegang bieden tot onderwijs en
ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming.
Wij bevelen u dan ook van harte
deze actie aan welke de komende
veertigdagentijd wordt gehouden
van 26 februari tot 12 april.
U kunt u bijdrage doen in het vastenzakje dat u thuis in de bus
krijgt. Dit zakje kan u inleveren in
de bus achterin de kerk of het vastenzakje wordt bij u thuis opgehaald. Ook kan u doneren op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag.
Steun Vastenaktie - Elke gift telt!
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Reliekentour
Relieken Bernadette maken tour door Nederland
In het voorjaar van 2020 reizen de
relieken van de Heilige Bernadette
Soubirous door de Beneluxlanden.
In Nederland zal de reliekschrijn alle
bisdommen
aandoen.
’sHertogenbosch mag de spits afbijten: van 11 tot en met 17 mei 2020
is de reliekschrijn in de kathedraal.
175 jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140
jaar geleden stierf zij.
In 1858, toen Bernadette 14 jaar oud was, verscheen Maria achttien
keer aan haar in de Grot
van Massabielle te Lourdes. Vanwege het dubbele jubileum hebben
de bisschop van Lourdes
en de rector van het
Heiligdom besloten dat
de reliekschrijn van de
Heilige Bernadette een
rondreis gaat maken
door Europa om de boodschap van
Lourdes (opnieuw) uit te dragen.
Daarnaast geeft deze rondgang ook
de mogelijkheid om Lourdes in de eigen leefomgeving te ervaren, bijzonder voor hen die zelf niet in staat
zijn om af te reizen naar de Franse
Pyreneeën.
De week dat de reliek – een stukje
huid in een reliekhouder - van de H.
Bernadette in de Sint-Jan zijn,
vangt aan met een Mariavespers op
maandag 11 mei om 16 uur in aanwezigheid van mgr. Herman Woorts,
Franciscus tussen de Rivieren

hulpbisschop van Utrecht en bisschop-referent voor bedevaarten,
en mgr. De Korte. Tijdens deze vespers worden de relieken plechtig de
Sint-Jan binnengedragen.
Die gehele week zijn er in de SintJan bijzondere vieringen en gebedsmomenten, in aanvulling op de
reguliere Eucharistievieringen van
8.30 en 12.30 uur (ma t/m za). Zo
worden in de Sint-Jan
dagelijks de lauden
(8.15 uur), het rozenkransgebed (12.00 uur)
en de vespers (16.00
uur) gebeden. Op een
aantal dagen staat een
speciale groep centraal en er vinden bijzondere
evenement
plaats, zoals bijvoorbeeld op 15 mei als in
de Sint-Jan op een
groot scherm de film
‘Je m’appelle Bernadette’ wordt
getoond.
Voordat de relieken hun reis voortzetten naar Bisdom Roermond, is er
op zaterdagavond 16 mei een Eucharistieviering met lichtprocessie
en wake. En dan volgt op zondag 17
mei de afsluiting met een Mariavespers om 16.00 uur waarin de relieken door mgr. De Korte worden
overgedragen aan vertegenwoordigers van het Bisdom Roermond.
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Vieringen
Voorbehoud
In verband met de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus is het volgende vieringenoverzicht nadrukkelijk onder voorbehoud. Houd de website in de gaten voor de laatste stand van zaken!
Weekendvieringen zijn in ieder geval t/m Palmpasen afgelast. Doordeweekse vieringen gaan in principe
wel gewoon door.
woensdag 8 april
19.00 Sint-Jan

Chrismamis GdeKorte

donderdag 9 april
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
vrijdag 10 april
10.00 Rossum
14.30 Alem
14.30 Velddriel
Veldkruis
15.00 Ammerzoden
15.00 Leyenstein
15.00 Zaltbommel
19.00 Kerkdriel

Gebed
Kruisweg
Kruisweg

werkgr
werkgr
RPutman

Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg
Kruisweg

werkgr
ZrVeerle
BBus
RPutman

zaterdag 11 april
15.00 Kerkdriel
20.00 Velddriel
21.00 Kerkdriel
22.00 Zaltbommel

Paasmand
Paaswake RPutman
Paaswake BBus
Paaswake RPutman

zondag 12 april
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
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RPutman
BBus
TPeters
RPutman
BBus

maandag 13 april
10.00 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zaterdag 18 april
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 19 april
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Gebed
Gebed
Eucharistie

zaterdag 25 april
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 26 april
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

zaterdag 2 mei
17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

BBus
werkgr
werkgr
BBus

werkgr
RPutman
BBus
RPutman

zondag 3 mei - Roepingenzondag
6.30 Ammerzoden Bedevaart
9.30 Velddriel
Eucharistie BvBronkh
maandag 4 mei - Dodenherdenking
16.00 Kerkdriel
Dodenherd RPutman
16.30 Kerkdriel
Dodenherd RPutman
18.15 Velddriel
Dodenherd dorpsraad
19.00 Alem
Dodenherd RPutman
19.00 Ammerzoden Dodenherd BBus
zaterdag 9 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 10 mei - Moederdag
9.30 Velddriel
Euch 1eHC RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie MWegman
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Vieringen
12.00 Alem
zaterdag 16 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel
zondag 17 mei
9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
13.00 Ammerzoden

Euch 1eHC BBus

11.00 Zaltbommel

WoCo

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zaterdag 13 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

Gebed
Eucharistie
Gebed
Euch 1eHC

zondag 14 juni
9.30 Alem
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

zaterdag 20 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

werkgr
BBus
werkgr
RPutman

donderdag 21 mei
9.30 Velddriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
12.30 Kerkdriel
Euch 1eHC RPutman
zaterdag 23 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 24 mei
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

werkgr
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 30 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman
Vormsel

zondag 31 mei
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Oecum

zaterdag 6 juni
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zondag 7 juni
9.30 Ammerzoden
9.30 Hedel
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
WoCo
Eucharistie
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RPutman
BBus
BBus
RPutman

BBus
RPutman
JVriesema
BBus

zondag 21 juni - Vaderdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum
Gebed
11.00 Kerkdriel
Gebed
11.00 Zaltbommel Eucharistie

JVriesema

BBus
RPutman
BBus
RPutman

BBus
werkgr
werkgr
BBus

zaterdag 27 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 28 juni
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

werkgr
RPutman
BBus
RPutman

Bij het ter perse gaan van dit parochieblad waren maatregelen ivm het coronavirus afgekondigd tot 6 april. Het vieringenoverzicht is daarom onder voorbehoud
van eventuele extra maatregelen!
Het vieringenoverzicht op de
website is altijd het meest actueel:

www.katholiekbommelerwaard.nl
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Alem
Misintenties
H. Hubertuskerk Alem

Misintenties kunt u opgeven bij Ger
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418662063). De kosten van een misintentie (stipendium) zijn € 12,=

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

Vernieuwing kerktoren
uurwerkverlichting

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

Beste parochianen,

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

Mededelingen
• Website Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl
• Voor uitvaarten dient u contact
op te nemen met het secretariaat van de parochie, telefoon
0418-632504 en met Ger van
Boxtel (tel. 0418-662063)
• Het rekeningnummer van de Actie
Kerkbalans is:
NL19 RABO 0131 7018 51
• Het meest actuele nieuws en het
vieringenoverzicht staan op de
website van de parochie:
www.katholiekbommelerwaard.nl

2020 jaargang 9 nummer 1

Wij vragen u vriendelijk, als u nog
geen bedrag heeft overgemaakt
voor de kerkbalans 2020, dit alsnog
te doen. Help ons om het door ons
gestelde doel te halen, namelijk de
vervanging van de verlichting van
het kerktorenuurwerk van onze H.
Hubertuskerk door LED verlichting.

Het bedrag dat we hiervoor nodig
hebben is € 7.000 Van de Stichting
Dorpsraad Alem hebben we een
toezegging van € 500 en van Stichting Soepen-festival Alem een toezegging van € 600.
Stort uw bijdrage op rekening nr.
NL19 RABO 0131 7018 51 t.n.v. Parochie Heilige Franciscus, dit is het
rekeningnummer van Alem.
Alvast bedankt!
Johan Toonen
voorzitter contactgroep Alem
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Overleden
† Riet Vervoort
Riet, geboren op 17 november 1927
te Rossum, is gestorven op 25 januari 2020 in de leeftijd van 92
jaar. De uitvaartdienst van Riet
heeft plaatsgevonden op donderdag
30 januari in de H. Hubertuskerk in
Alem. Riet is daarna gecremeerd in
het crematorium in Rosmalen
Moge zij rusten in vrede.
Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.

Romeinen in Alem
Erfgoedvereniging Alem organiseert
12 t/m 14 juni een bijzonder weekend rondom een grote veldslag, die
55 jaar voor Christus plaatsvond in
de buurt van Alem.
In 2020 is het precies 2075 jaar geleden dat Julius Caesar in de buurt
van Alem een grote veldslag heeft
geleverd tegen de Usipeten en de
Tencteren, twee Germaanse stammen die in dit gebied woonden. De
erfgoedvereniging Alem vindt het
historisch belang van deze veldslag
zo groot, dat er een aantal activiteiten georganiseerd worden om dit
onder de aandacht te brengen. Op
12 juni zal professor Nico Roymans
een lezing over deze veldslag komen geven. Dhr. Roymans is degene
die de link heeft gelegd tussen de
talrijke bodemvondsten in het rivierengebied en de beschrijving van
Franciscus tussen de Rivieren

de veldslag door Julius Caesar in
zijn ‘Bello Gallico’ (De Gallische
oorlog).
Tijdens dit weekend zal ook een reenactmentgroep actief zijn. Zij
richten een tentenkamp op om de
bezoekers een kijkje te geven in
het dagelijkse leven van de Romeinse soldaten. Verkleed als soldaten zullen deze tekst en uitleg
geven over hun tentenkamp en bezittingen. Naast deze activiteiten
zal er ook een tentoonstelling zijn
met kaarten, tekeningen, verhalen
en video’s.
De erfgoedvereniging wil ook de
leerlingen van de basisschool in het
geheel betrekken. De kinderen kunnen zelf als Romeinen aan de slag
met kleding en sieraden maken of
met mozaïek.
Wie meer informatie wil over dit
weekend kan contact opnemen:
 Peter van Lent
petervanlent@xs4all.nl
 Harry Brekelmans
h.brekelmans@ziggo.nl

bladzijde 19

2020 jaargang 9 nummer 1

Alem
Wat vieren we
Carnaval
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag
en het begin van de Vastentijd. De
oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is
wel duidelijk gerelateerd aan het
katholieke vasten. Dat blijkt uit het
feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (NoordBrabant en Limburg, maar ook bij
voorbeeld Oldenzaal). Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar,
vandaar dat er vaak vermommingen
gedragen worden.

bruari en eindigt op de zaterdag
vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40
dagen over. Het getal 40 verwijst
onder meer naar het aantal dagen
dat Jezus volgens drie evangelisten
in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit
Egypte onderweg waren naar het
Beloofde Land.

Vasten
Een tijdlang je onthouden van het
gebruik van bepaalde dingen. Het
kan gaan om eten en drinken, maar
tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of
niet gebruiken, de computer of
smartphone uit laten staan. Een
goede manier van vasten probeert
vier dingen te bereiken:

Goede Week
Palmzondag is de dag van de intocht
van Jezus in Jeruzalem.
Op Witte Donderdag herdenken we
de voetwassing en het laatste
avondmaal dat Jezus met zijn apostelen nuttigde, een dag voordat hij
op Golgotha zou worden gekruisigd.

 een betere omgang met jezelf;
 een betere omgang met medemensen;
 een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
 een betere omgang met God.

Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint
op Aswoensdag , dit jaar op 26 fe2020 jaargang 9 nummer 1
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In de katholieke kerk heerst op Goede Vrijdag de stilte van het graf. Het
altaar is leeg en alle beelden zijn afgedekt met doeken. De kruisiging
van Jezus wordt herdacht.

Jubilarissen
Op zondag 8 maart was er een feestelijke Eucharistieviering in de H.
Hubertuskerk te Alem vanwege
twee jubilarissen uit Rossum, die al
meer dan 50 jaar vrijwilliger zijn.

Jan van Lith

Katholieken hebben ’s avonds de
belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. De kerk begint stil en
donker, als de priester de paaskaars binnendraagt: ‘Het licht van
Christus!’
Pasen is het belangrijkste Christelijke feest in het liturgische jaar,
volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun
geloof dat Jezus is opgestaan uit de
dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

Al jong als misdienaar
begonnen en nu bekend
als acoliet in deze kerk.
Ook was hij jarenlang
koster in Rossum en was
hij lid van de parochiewerkgr. Nu brengt hij de parochieblaadjes rond en is Jan actief bij de
vieringen in De Beuk.

Pierre de Groot
In Hurwenen als misdienaar begonnen, werd
Pierre later koster in
Rossum. In 1978 werd hij
lid van de parochiewerkgr, nam hij deel
aan het bestuur en nu weer in onze
werkgr. Pierre is ook actief met het
onderhoud van onze twee kerkhoven en brengt ook nog de parochieblaadjes rond.
Na afloop van de viering werden de
jubilarissen in het dorpshuis de Drie
Linden te Alem gefeliciteerd en in
het zonnetje gezet.

Bron: o.a. www.vastenactie
Franciscus tussen de Rivieren

Pierre en Jan, wij hopen nog lang
van jullie diensten gebruik te mogen maken!
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Ammerzoden
Doopvieringen
H. Willibrorduskerk

Zondag 24 mei is de volgende doopzondag. Er zal gedoopt worden in
de middaguren. Pater R. Putman
zal de doop verzorgen. Hij zal ook
het voorbereidende gesprek leiden.
De volgende doop zal worden gehouden op zondag 22 maart.

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
Telefoon: 073 - 599 12 15
e-mail:
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden
intenties: achterin de kerk liggen
invulformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie gedeponeerd worden. Telefonisch
kunnen intenties worden opgegeven bij Henny Lieshout:
073-5992230 of 06-40613605

Zonnelied / Lindenboom
Elke tweede vrijdag zijn er een oecumenische vieringen door de geestelijke
verzorging. Elke vierde vrijdag is er in
beide huizen een Eucharistieviering. Aanvang 14.30 uur,
in het Zonnelied aanvang
16.00 uur in de
Weesboom.

Eucharistieviering
op zaterdag
Elke tweede zaterdag van de
maand is er een eucharistieviering
om 19.00 uur in het Zonnelied. Op
zondag is er dan geen eucharistieviering in de kerk.
Let op: Met Pasen is er geen viering
in het Zonnelied maar wel op Eerste Paasdag om 9.30 uur een viering in de kerk.

De volgende vieringen
Zijn op 24 april,
22 mei en 26 juni.

2020 jaargang 9 nummer 1
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Ammerzoden
Betsie Fraaije – Pasnagel en het dameskoor Sancta Rosa
In 1969 werd het parochiële dameskoor ‘Sancta Rosa’ heropgericht. Betsie was van het begin af
aan lid van het koor. In de jaren
dat het koor voor het eerst voor het
voetlicht trad, werkte Betsie in de
Sparwinkel in de Voorstraat. Op
vrijdag moest ze nog al eens een
keer tijdens de openingstijden van
de winkel naar de kerk om een
rouw- of trouwmis mede te ondersteunen. Wiek, de uitbater van de
Sparwinkel en zijn vrouw Thea, gaven haar de vrijheid om dat te
doen. Betsie wilde ter compensatie
van de verloren uren ’s morgens
een uur eerder naar haar werk te
gaan. Wiek en Thea wilden daar
echter niets van weten.

Franciscus tussen de Rivieren

Op 10 november 2019 bestond het
koor vijftig jaar. Dat werd op zondag 17 november tijdens een speciale H. Mis herdacht. Het koor zorgde
zelf voor de prachtige gezangen. Na
afloop gingen alle koorleden en hun
naaste familie naar de Weesboom.
Daar was ook burgemeester Henny
van Kooten. Hij speldde bij Betsie
de eremedaille van de Gregorius
vereniging op haar revers vanwege
het feit dat ze al een halve eeuw
koorzangeres was. Die zondag was
er voor haar en de andere koorleden
koffie met gebak in de Weesboom.
Op andere zondagen drinkt Betsie
na de mis altijd een kopje koffie
met Jo Verlouw, haar huidige buurvrouw aan de Bestenhof.
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van...
dagen van de RKJB
† Nico de Zeeuw
Op het bidprentje staat dat Nico
een markant figuur was in het dorp.
Dat was hij inderdaad. Hij was een
loyale man voor familie en vrienden. Hij voelde zich het beste thuis
met de gewone alledaagse dingen:
‘doe normaal, dan doe je al gek
genoeg!’. De tekst op het bidprentje eindigt met enkele trefwoorden
die bij Nico horen: zorgzaam, bezorgd, meelevend, eerlijk en direct, eigenwijs, discussies, klompen, vroeger, guldens, krachtig,
sterk en taai, mooi… en lief.

† Tineke Goesten – van Hulten
Een lieve, zorgzame en voor ons de
beste mam en oma, een gewone
bijzondere vrouw. Tineke werd geboren op 12 februari 1932 in
Nieuwkuijk. Op 2-jarige leeftijd
overleed haar moeder. Daarna
heeft ze een aantal liefdevolle jaren bij Opoe en ‘tante’ in Drunen
doorgebracht. Haar vader hertrouwde snel met een jonge weduwvrouw die vijf kinderen had. Uit
dit huwelijk werden nog eens vier
kinderen geboren. Al met al vond
Tineke het leven in dit samengesteld gezin erg fijn. Ze vond het
een fijne, harmonieuze tijd. In het
boerengezin waar ze werd grootgebracht, vond zij een het leven erg
fijn. Buiten werken op het land
vond ze de ultieme vrijheid. Ze
leerde in die tijd tijdens de sport2020 jaargang 9 nummer 1

en de Boerinnenbond Giel Goesten kennen. Ze
trouwde met hem in 1959. De
plechtigheid in de Nieuwkuijkse
kerk was tweeërlei. Tegelijkertijd
trouwde toen ook haar zus Annie
met Jan Geelen. Het pasgetrouwde
stel ging in Well in de ‘Villa’ wonen. Daar woonde ook Harrie. de
broer van Giel. Na 5 jaar bouwden
ze een nieuw tuindershuis aan de
Uilecotenweg. Daar heeft ze hard
gewerkt. Ze bracht er vele dagen
door met het plukken van de aardbeien. Dat vond ze prachtig. Aan de
Uilecotenweg groeiden de kinderen
op. Die zagen ongeveer 25 jaar geleden dat haar geheugen anders begon te werken. Uiteindelijk belandde ze in ‘Het Zonnelied’. Daar is op
vrijdag 31 januari jl. overleden.

† Annie van Zeelst – Goesten
Annie werd geboren op 13 oktober
1935 in Ammerzoden. Na de lagere
school bij de zusters Franciscanessen ging Annie naar de huishoudschool in Kerkdriel. Tijdens een
sportdag van de R.K. Jonge Boerenstand leerde zij haar man Hek van
Zeelst kennen. Dat was apart, want
Hek woonde feitelijk maar ongeveer 150 meter van haar vandaan!
Aan Ammerzodenseweg 36 bouwden Hek en Annie een nieuwe boerderij, die voor die tijd voldeed aan
alle moderne eisen. Er kwamen drie
kinderen, een zoon en twee doch-
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ters. Ook het bedrijf werd uitgebouwd. Tussendoor was er nog gelegenheid om maatschappelijk bezig te zijn. Annie werd voorzitster
van de katholieke Vrouwenvereniging en collectant voor de Hartstichting. In 1990 nam zoon Hans
het bedrijf over. Hek en Annie
bouwde een eigen huis naast hun
vorige onderkomen. Dat werd
voortdurend een zoete inval. De
kleinkinderen en ook de achterkleinkinderen liepen er de deur
plat. Zachtjes werd er aan de keukentafel al gepraat over het aanstaande diamanten huwelijksfeest
in september 2020. Helaas heeft
dat niet meer mogen plaats vinden.
Op 10 februari 2030 overleed Annie
in het ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Grafrechten
In verband met het vervallen van
de grafrechten zijn wij op zoek
naar rechthebbenden van de volgende overledenen:
 Graf AZ-C00-08
Antonius Gerardus Maria van den
Oord en Maria Wilhelmina van
den Oord-van Gurp
 Graf AZ-D00-02
Johannes van Wordragen, Adriana van Tiel en Cornelia Fraaije
 Graf AZ-I00-38
Johanna Hildegard Vogt
 Graf AZ-P00-01
Johannes Mattheus van Beers en
Maria Wilhelmina van Beers-van
der Hagen
 Graf AZ-Q00-15
Gerard Antonius van Beers
 Graf AZ-Z00-08B
Petrus Hubertus Eugenius Kersemaekers en Adriana Huberta
Maria Kersemaekers-de Vries
Rechthebbenden kunnen contact
opnemen met Hans van Zeelst, beheerder begraafplaats:
zeelst1@gmail.com of
(06) 105 11 529
Bij geen reactie worden de graven
na 31 december 2020 geruimd.

Franciscus tussen de Rivieren
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Ammerzoden
Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 5 januari 2020 was er
maar één H.Mis in de hele Bommelerwaard. De Franciscusparochie
verzamelde zich die zondagmorgen
in de Ammerzodense Willibrorduskerk. Alle pastores waren aanwezig
en hielpen mee aan het welslagen
van een mooi Mis. Daarna was er
door het Ammerzodense kostersteam een sfeervolle hoek bij de
Mariakapel gemaakt waar eenieder
elkaar een Zalig Nieuwjaar kon
toewensen. De Rossumse aanwezigen waren zeer verheugd dat ze
konden plaatsnemen vlakbij hun
voormalige kerststal.

Onder het genot van een kopje koffie en thee en een plakje cake werden allerlei kerkelijke en nietkerkelijke zaken besproken. Het was
een levendige drukte waar iedereen
zich wonderwel thuis voelde.

Pastoor Putman, pater Bertus Bus,
de bij iedereen wel bekende Jos
Vriesema, en de man van het gezinspastoraat Danny Hakvoort bevonden zich tussen de vele bestuursleden, Contactgroepmensen
en andere parochianen.
Al met al een initiatief dat zeer de
moeite waard was en waar een traditie van gemaakt kan worden.

2020 jaargang 9 nummer 1
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Hedel
Ouderenviering De Munt
 donderdag 16 april 15.00 uur
Roland Putman
 donderdag 14 mei 15.00 uur
Bertus Bus
(dit is de tweede donderdag
omdat de derde donderdag, 21
mei, Hemelvaartsdag is!)
 donderdag 18 juni 15.00 uur
Ben van Bronkhorst

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

Begraven
Op onze begraafplaats werden begraven:
 27 januari 2020
Tonnie vd Ven – vd Heuvel 93 jaar
 6 februari 2020
Tonnie Bok – Michels 84 jaar

De Pollenhof
Om ook in Hedel mensen af en toe
op zondag deel te laten nemen aan
de Eucharistie, zal er eens in de
paar maanden om 9.30 uur een viering zijn in basisschool de Pollenhof. Iedereen, maar zeker ook gezinnen met kinderen, zijn van harte
uitgenodigd.

Franciscus tussen de Rivieren

Natuurlijk is er na afloop tijd voor
een praatje en een kopje koffie of
thee. Voel u welkom!!!
De eerstvolgende viering is op de
eerste zondag na Pinksteren, zondag 7 juni.
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Hedel
Pasen en gedenken 2020
Eind april is het 75 jaar geleden dat
de Prinses Irenebrigade, met gevaar
voor eigen leven, bij Hedel de Maas
overstak om te proberen met hulp
van geallieerde troepen de opmars
tegen het Duitse leger voort te zetten. Alle inwoners van Hedel waren
geëvacueerd vanwege de dreiging
van het oorlogsgeweld. Niemand was
getuige van de gevechten die de Irenebrigade leverde met de Duitse bezetter. De strijd en in het bijzonder
alles wat daaraan voorafging herdenken we ook dit jaar weer. Het zal de
Dodenherdenking van 4 mei kleuren
en van invloed zijn op het Bevrijdingsfeest van 5 mei.
Herdenken is nadenkend overdenken
wat je je doordenkend kunt indenken om te gedenken.
Eind januari was het 25 jaar geleden
dat we allemaal moesten evacueren
uit De Bommelerwaard. Natuurkrachten, vooral die van het water, dwongen ons daartoe. Nadat iedereen anderen geholpen had, werd het een
massale uittocht. Nood verbindt,
want angst voor de eventuele gevolgen overviel eenieder. Gelukkig
duurde deze evacuatie maar ruim 5
dagen en liep alles goed af. We blijven, ook na 25 jaar, dankbaar gedenken dat het zo is gegaan.
Herdenken is nadenkend overdenken wat je je doordenkend kunt indenken om te gedenken.
2020 jaargang 9 nummer 1

Elk jaar opnieuw vieren we onze
verjaardag, Ja, alweer een jaartje
ouder. Wat is er toch allemaal gebeurd in dat voorbije jaar? Je overdenkt, je kijkt terug, je richt ook je
ogen op de toekomst: Wat zal het
nieuwe levensjaar brengen? Hoe zal
ik me over een jaar voelen? Wie
trekt er dan nog met me mee? Vaak
kun je dankbaar terugkijken op wat
geweest is, soms ook heeft verdriet
en pijn de overhand. Duidelijk is dat
terugkijken, vooruitzien en gedenken bij ons leven hoort.
Herdenken is nadenkend overdenken wat je je doordenkend kunt indenken om te gedenken.
Dit als inleiding op een ander gedenken. Bijna 2000 jaar geleden zei
een zekere Jezus van Nazareth tegen zijn leerlingen: ‘Doe dit ook zo
om aan Mij te blijven denken.’ Dat
was bij zijn afscheidsspeech op de
laatste avond van zijn leven. Hij
gaf opdracht om te gedenken, om
zijn leven en alles wat Hij ons had
geleerd ook zo te doen, om zijn
volgelingen te worden en te blijven
en om zo te proberen een hemel op
aarde te scheppen voor alle mensen. Dat proberen we niet alleen
gestalte te geven in een jaarlijkse
cyclus van Kerstmis – Pasen en
Pinksteren, maar ook in ons eigen
leven. We doen dat door aandacht
te geven aan mensen in nood, aan
zieken, aan mensen in de marge
van de samenleving. We proberen
te werken aan vrede en vrijheid,
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Hedel
aan verbetering van ons leefmilieu;
we besteden zorg aan moeder aarde en zijn zuinig op wat zij ons te
bieden heeft.
In deze tijd vόόr Pasen ligt dat alles wat duidelijker op ons bordje
omdat we ons, meer dan anders,
bewust zijn van die opdracht tot
gedenken. Het heeft dus niet alleen
te maken met LUISTEREN naar verhalen over wat er is gebeurd, maar
vooral met DOEN, met er durven
zijn voor anderen, met toekomst
voor iedereen en met vertrouwen
dat het kan.

bouwen op basis van dood, ellende
en verwarring. Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer in een
woestijn herschapen wordt; ik hoor
steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden; ik voel
het leed van miljoenen mensen
mee, en toch, als ik naar de hemel
kijk, denk ik dat alles zich weer ten
goede zal wenden, dat ook deze
hardheid zal ophouden, dat er weer
rust en vrede in de wereldorde zal
komen. Intussen moet ik mijn
denkbeelden hoog en droog houden; in de tijden die komen, zijn ze
misschien toch nog uit te voeren.”

Tijdens de oorlogsjaren schreef
daarover Anne Frank in ‘Het Achterhuis’:

Herdenken isHerder
nadenkend
overdenin het herdersveld
ken wat je je doordenkend kunt indenken om te gedenken.

“Het is een groot wonder, dat ik
niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en
onuitvoerbaar. Toch houd ik ze
vast, ondanks alles, omdat ik nog
steeds aan de innerlijke goedheid
van de mens geloof. Het is me ten
enenmale onmogelijk, alles op te

“Doe dit om Mij te gedenken.”
Zalig Pasen!

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
Hoe kunnen wij elkaar helpen om de
goede weg te vinden? In ieder geval
konden we elkaar helpen met gebed
en door de wereld een stuk warmer
en lichter te maken. Tijdens de
voorbeden werden daarom ook
kaarsjes ontstoken. Vervolgens konden bij het noemen van de namen,
de ouders of de kinderen het schelpje meenemen.

H. Martinuskerk
Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
tel (0418) 631215/(0418) 632504
e-mail:
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

Op het feest van drie Koningen ging
een veertigtal parochianen op weg
naar de kerststal in Kerkdriel. Een
aantal had hun kind het afgelopen
jaar laten dopen in de Martinuskerk.
Sommige hadden nu ook weer broertjes en zusjes meegenomen. Achterin de kerk, bij het doopvont verzamelde men zich. Hier werd een welkomstlied gezongen voor alle aanwezige dopelingen.

Het verhaal gaat echter verder, en
de kinderen wisten, dat ze met hun
lichtje de ster moesten volgen. Het
was op dát moment, dat ineens de
grote ster bij het hoogaltaar aanging. Al zingend over de koningen
die een ster zagen gingen we richting het Maria-altaar. Hier onderweg
met Maria kregen de kaarsjes een
plekje. In je leven hoef je het niet
alleen te doen. Na een Weesgegroet
Maria trokken we verder op weg
naar de Kerststal. Onderweg zongen
we over de herdertjes en eenmaal
bij de kerststal, werd het Kindeke
Jezus begroet. De ouders met hun
dopeling konden bij Jozef en Maria
om de kribbe staan, alwaar een
mooie foto in de stal volgde. Na
aankomst in de stal, was er natuurlijk nog een warme kopje koffie,
thee of limonade in de sacristie.

Hierna werd verhaald hoe die wijzen
op weg gingen naar het Kind van
Betlehem. Ook de dopelingen stonden aan het begin van hun weg met
Jezus, het Kind van Betlehem. Wat
zou belangrijk in hun leven zijn?

Voor de ouders die verhinderd waren liggen de schelpjes in de sacristie. Het is het begin van een mooie
en spannende weg, die zij onder
toezicht van Maria, met Jezus door
het leven mogen gaan.

secretariaat idem
intenties idem
spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdagochtend van 9.30 - 11.30 uur

Schelpjesviering
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Eerste Communie

Vastenactie

Op zondag 2 februari was de presentatieviering van de eerste Communie in Kerkdriel. Alle communicanten hebben zichzelf voorgesteld en
het poppetje, dat ze op school gemaakt hebben, een plaatsje gegeven in de kerk. Deze viering viel samen met ‘Maria Lichtmis’. Het was
een indrukwekkende plechtigheid en
de kinderen mochten ook, samen
met de andere mensen in de kerk,
meelopen in de processie met kaarsjes. Op Hemelvaartsdag, donderdag
21 mei, doen 25 kinderen hun eerste
H. Communie om 12.30 uur.

Dit jaar steunt de Franciscus parochie het landelijk project ‘Werken
aan je toekomst’, gericht op goede
beroepsopleidingen in de derde wereld zodat mensen meer kansen krijgen. In het algemene gedeelte kunt u
hier alles over lezen en wellicht bent
u al benaderd door de collectant. Er
is jammer genoeg niet voor alle wijken iemand gevonden. U kunt uw
bijdrage of machtiging dan in de collecte bussen achter in de kerk doen
of afgeven in de brievenbus van het
parochie centrum.

Missionarissen gaan voor
in de weekendvieringen
Tijdens hun vakantie in Nederland,
gaan Wil van Mer en Leo van Beurden op zondag 19 juni samen voor in
de weekendvieringen. In Velddriel in
de viering van 9.30 uur en in Kerkdriel om 11.00 uur. Een bijzonder
gebeuren. Na de viering van 11.00
uur in Kerkdriel kunt u hen beiden
ontmoeten in het parochiecentrum
waar de koffie dan klaarstaat. Wil
en Leo hopen u daar te zien.

Resultaat Adventsactie
De opbrengst van de adventsactie
in onze kerk en de Leyenstein was
€ 156,50. Alle goede gevers hartelijk bedankt.

Franciscus tussen de Rivieren

Overmaken kan ook op rekening:
NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus
o.v.v. Vastenactie 2020

Kleding inzameling
Woensdag 22 april van 19 – 21 uur
Donderdag 23 april van 10 – 12 uur
Plaats: Parochiecentrum
Hertog Arnold straat 57b, Kerkdriel
Speur uw kasten na en bewaar uw
overtollige kleding. Mensen in Nood
kan hier heel goed werk mee doen.
Zoals het steunen van projecten uit
de opbrengst van uw kleding en
voorzien in gratis kleding. U kunt
inleveren schone kleding ook lingerie, schoenen en sokken per paar
gebonden, huishoud textiel tassen
en riemen alles in gesloten zakken.
Donderdag na 12 uur is de inzameling gesloten u kunt dan niet meer
inleveren.
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Kerkdriel
Verandering opgeven
Misintenties!

Opvolger

Nadat pastor van den Brom afscheid had genomen van onze parochie St. Martinus en de pastoraal
werker Bert Simons ons ook ging
verlaten hebben Riet Corten, Cees
Janmaat en ik ons bereid verklaard
om het spreekuur voor intenties
afwisselend met elkaar op te pakken. Vele jaren hebben we dat in
goed overleg samen gedaan tot we
plotseling afscheid moesten nemen
van onze goede vriend Cees Janmaat. Cees was ook zo’n vertrouwde persoon voor iedereen. Daarna
is Tine Molenaars mee komen helpen waar we erg blij mee zijn.

“Ik ben Marina van Vonderen, 53
jaar en sinds maart 2018 woonachtig in Kerkdriel samen met mijn
man Paul van Vonderen. Voorheen
woonden we in Vught. Ik zit ook
vanaf mei 2019 in het kerkkoor van
de St. Martinuskerk. Ik heb vele
creatieve hobby’s waaronder quilten en bloemschikken. Afgelopen
Kerst heb ik daarom meegeholpen
de kerk te versieren, erg leuk om
te doen. Zo voel ik me weer wat
nuttiger in het leven om met en
voor mensen klaar te staan, omdat
ik nood- gedwongen moest stoppen
met mijn werk in het ziekenhuis in
2000. Een echte Kerkdrielse ben ik
niet maar hoop dat mensen vertrouwen hebben in mij en zich welkom voelen op het parochiecentrum om misintenties bij mij op te
geven en een praatje te maken.”

Welkom aan Marina

Nu na vele jaren trouwe aanwezigheid op woensdagochtend, gaat
Riet met het spreekuur stoppen.
Bedankt Riet, voor jouw inzet voor
het spreekuur. We konden altijd
rekenen op jou als iemand van ons
plots was verhinderd. Dat gaf een
veilig gevoel zodat de parochianen
niet voor niets naar het parochiecentrum kwamen. We wensen jou
veel goeds toe om samen met Wil
wat meer vrije tijd te nemen. Het
is ook prettig voor jou en voor ons
dat er een nieuwe persoon is gevonden die jouw taak gaat overnemen. Riet, graag tot ziens!
Zr. Veerle
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Mariakapel
Dit rustpuntje is dankzij vele vrijwilligers in mei weer geopend van
10.00 tot 18.00 uur. Voor velen de
plaats om een kaarsje op te steken
of even een stilte moment. Bij Maria
kom je nooit ongelegen. Een bloemetje is altijd welkom. Gedurende
de meimaand wordt elke dinsdagavond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden. In de maanden juni, juli, augustus, september en oktober
elke eerste dinsdag van de maand.
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Mgr. Ernst over de kerk
Nog enkele weken dan vieren we
Pasen. Het feest van de verrijzenis
van opstaan van nieuw leven. Ondanks de vragen hoe het verder
moet met de kerk, is Pasen toch
een feest van hoop en blijdschap.
Ook de dorre takken in onze tuin
geven ons hoop op het nieuwe
groen zoals ook de woorden van
Bisschop Hubertus Ernst:
“Een kleinere kerk heeft grote mogelijkheden wanneer zij gedragen
wordt door overtuigde en overtuigende zoekers en wanneer zij zich
niet opsluit in de eigen kring, maar
in haar lokale eigenheid wereldwijde allure houdt. Die echt kerk
zijnde te midden van mensen wil
zijn, om hun hoop en hun leed te
delen en bereid is met anderen in
de samenleving, die anders denken
en doen, de verantwoordelijkheid
te delen voor een humane wereld
van de mens.” (uit Zondag vieren)

Gedoopt
(sinds 15 december 2019)
 15 december: Daaf Broekmeulen
en Filip Wojtowicz
 19 januari: Caithlyn Verhoeven
en Ties Leenders

Overleden
(sinds 28 november 2019)
 Ben Holla (94)
 Wim van Hooft (82)
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Jack van de Griendt (59)
Willie van Herwijnen-Wiegmans (77)
Jo Hooijmans (79)
Henk Vos (85)
Corry Verachtert-van de Zalm (81)
Hubertus Kooijman (81)
Gerard van de Braak (80)
Allegonda Adriaanse-van Malsen (73)
Marco van Oijen (48)
Loura van Tetrode-van Run (83)
Chris de Gier (79)
Johanna Broekmeulen-van Osch (99)
Arnolda Enkelaar-de Gier (74)

In memoriam
Loura van Tetrode - van Run
Loura zong sinds 1975 als alt in ons
Martinus koor. Zij was een gedreven
en talentvol lid. Als er één woord
van toepassing is op haar dan is het
trouw. Waar ze voor ging, dat deed
ze helemaal. Ze werd hiervoor beloond met de gouden speld en medaille. Plotseling en veel te vroeg
verloor zij haar man Nico. Maar ondanks dit grote verdriet was zij er
altijd voor haar kinderen en kleinkinderen. Zelf verloor ze de controle over haar lichaam en geest. Voor
de eens zo sterke vrouw werden alle
dingen die zij voorheen moeiteloos
kon doen te moeilijk. Dit dwong
haar ook om afscheid te nemen van
ons koor. In de laatste periode van
haar leven vond zij in het Zonnelied
de rust en kon zij, hoe beperkt ze
ook was, toch nog van het leven genieten. Loura, bedankt voor je inzet
en trouw!
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Rossum

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

Kerkbalans
In de maand januari heeft u van ons
een verzoek gehad voor een bijdrage aan de kerkbalans. Velen van U
zullen dit al wel gedaan hebben,
waarvoor onze hartelijke dank.
Mocht u nog niet in de gelegenheid
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 enveloppe in de
brievenbus bij Bertha.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Vieringen
Vrijdag 10 april 10.00 uur
Zondag 12 april 09.30 uur
Zondag 19 april 10.00 uur
Maandag 20 april 14.30 uur
Vrijdag 1 mei
Maandag 4 mei
Maandag 11 mei

11.00 uur
19.40 uur
14.30 uur

Zondag 17 mei

09.30 uur

Vrijdag

5 juni 11.00 uur

Maandag 8 juni 14.30 uur
Zondag 21 juni 09.30 uur
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GOEDE VRIJDAG Kruisweg
Oecumenisch in de Vaste Burcht
EERSTE PAASDAG
Woord en Communieviering J. Vriesema
Gebedsviering werkgr
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn
Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Dodenherdenking - Dorpsplein - Hurwenen
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn
Gebedsdienst in De Beuk werkgr
Eucharistieviering voor ouderen
in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
in De Beuk
Woord en Gebedviering
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Rossum
Overleden
† Truus Huibertse van den Oord
Geboren op 17 december 1933 in
Ammerzoden; overleden op 11 december 2019 in Rossum. Sinds 1998
weduwe van Johan Huibertse waarmee ze bijna 40 jaar getrouwd is
geweest. Zij kregen samen 2 kinderen. Truus heeft veel voor onze parochie betekend als vrijwilligster,
met de bejaardenvieringen en
schoonmaak van de kerk. Ze was
een trouwe kerkbezoekster. We
hebben afscheid van haar genomen
in het crematorium in Rosmalen.

Eerste H. Communie
Op zondag 10 mei om 12.00 uur zullen de kinderen van Alem, Rossum
en Hurwenen hun eerste Heilige
Communie ontvangen.
Wij wensen Coen van Alphen, Isabelle Sterk, Julian Toonen, Charlotte Wisse en Daan van Rooijen een
fijne viering en een mooie dag toe.

Moge zij rusten in vrede.

Heilig Vormsel

† Toos Versteeg van Elk

Moge zij rusten in vrede.

Op zaterdag 30 mei om 19.00 uur in
de kerk van Zaltbommel zullen de
jongens en meisjes van onze parochie hun Heilig Vormsel ontvangen.
U bent hierbij van harte welkom.
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel kinderen uit onze
gemeenschap hieraan mee doen.

Dank voor Kerstvieringen

Oecumenische vieringen

Als werkgr willen wij iedereen bedanken voor de medewerking aan
de Kerstviering, vooral dank aan
onze parochianen voor de geweldige opkomst. Daarmee was het een
groot succes!

Woensdag 25 maart 19.15 uur
Avondgebed ter voorbereiding op
Pasen in het Hurns Kerkje

Geboren op 19 oktober 1939 te
Wamel; overleden op 24 december
2019 te ’s-Hertogenbosch. Toos was
gehuwd met Toon Versteeg. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden
in het crematorium te Beuningen.
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Zondag 5 april 10.00 uur
Palmpasenviering Protestantse kerk
Er worden dan ook palmtakjes uitgedeeld
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Rossum
Jubilarissen

Pierre de Groot

Op zondag 8 maart was een feestelijke viering in de kerk van Alem
vanwege twee jubilarissen uit Rossum die al meer dan 50 jaar vrijwilliger zijn.

Pierre is in de vroegere kerk in
Hurwenen als misdienaar begonnen. Later werd hij koster in Rossum. In 1978 werd hij lid van de parochiewerkgr, later nam hij ook
deel in het bestuur van de oude Parochie in Rossum. Na de fusie is
Pierre deel uit blijven maken van
onze werkgr. Pierre is ook actief
met het onderhoud van onze twee
kerkhoven en brengt ook nog de parochieblaadjes rond.

Jan van Lith
Jan is al jong als misdienaar begonnen en nu bekend als acoliet in deze kerk. Ook was hij jarenlang koster in Rossum en was hij lid van de
parochiewerkgr. Nu brengt hij nog
steeds de parochieblaadjes rond.
Jan is ook nog altijd actief bij de
vieringen in ‘De Beuk’.
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Marleen en Jan maakten een mooie
fotoserie. Op de website staan nog
meer foto’s!
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Velddriel
Bijzondere data
H. Martinuskerk

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

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

Donderdag 9 april 19.00 uur Witte
Donderdag Eucharistieviering R.
Putman en gemengd koor

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

Vrijdag 10 april 14.30 uur kruisweg
Kruis aan de Voorstraat pr. Putman
in samenwerking met Deken Wehmeijerschool (bij slecht weer in kerk)

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

Zaterdag 11 april 20.00 uur Paaswake
pr. R. Putman en Martinus Kids

H. Doopsel
Opgenomen in onze parochie op 9
februari: Sanne Wolters, Kerkdriel.
Ouders, familie en bekenden van
harte gefeliciteerd en Gods Zegen
voor de toekomst!

Eerstvolgende doopzondagen
• 19 april - pr. B. Bus
• 14 juni – pastoor Putman
Op 25 mei om 20.00 uur is er weer
voorbereidingsavond in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Inloopuurtje pastorie
Inloopuurtje is zondag 3 mei na de
eucharistieviering van 9.30 uur.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!
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Zondag 12 april 9.30 uur Eerste
Paasdag Eucharistieviering pr. T.
Peters ofm en gemengd koor
Zondag 3 mei 9.30 uur Eucharistieviering pr. B.v. Bronkhorst (tevens
bedevaart naar Den Bosch vanuit
Ammerzoden voor de gehele Franciscusparochie)
Zondag 10 mei 9.30 uur Eerste H.
Communie familieviering pr. R.
Putman en Martinus Kids
Maandag 11 mei 10.00 uur Zonnebloem Eucharistieviering pr. B. Bus
en gemengd koor
Donderdag 21 mei 9.30 uur Hemelvaart Eucharistieviering pr. B. Bus
Zondag 30 mei 9.30 uur Eerste
Pinksterdag eucharistieviering pr.
R. Putman en gemengd koor
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Velddriel
Overleden

M.O.V. werkgr

Peter Pardoel, 64 jaar, Overleden
25 november 2019. Na de avondwake en uitvaartviering in de St. Martinuskerk was er aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof.

Opbrengst Adventsaktie 2019 voor
het project in Peru ‘zorg voor moeder en kind’ was uw bijdrage
€ 143,55 waarvoor wij u hartelijk
danken namens de mensen uit Peru.

Pr. Jo Verhoeven, 86 jaar, Overleden op 8 december 2019. Na de gezongen avondwake door Martinus
kids voorgegaan door mevr. Margriet van Lith en de gezongen uitvaart- viering door een aantal mede
priesters, diaken en pastoraal werker in de St. Martinuskerk was aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof.

Trees Hooijmans,
Gertrude Hooijmans
en Annie van Kuijk

Cees van
overleden
viering in
begrafenis
kerk.

der Meijden, 86 jaar,
1 maart 2020. Uitvaart
de kerk en aansluitend
op kerkhof naast de

Mogen zij rusten in vrede!

Vastenactie 2020
De Vastenactie staat in het teken
van ‘Werken aan je toekomst’. Wereldwijd ondersteunt Vastenactie
projecten voor beter vervolgonderwijs voor jongeren. Meer informatie hierover kunt u lezen op blz
14. U krijgt tevens het vastenzakje,
samen met het parochieblad, wat u
kan inleveren in de kerk waar een
bus staat of in brievenbus van de
pastorie Voorstraat 102.

Franciscus tussen de Rivieren

Familievieringen
Op 2 februari vierden we Maria
Lichtmis. Een andere feestelijkheid
die dag was het voorstellen van de
tien kinderen die op 10 mei aanstaande hun eerste Heilige communie gaan doen. Ze kwamen de kerk
binnen met ieder een prachtig versierde kaars.

In Memoriam Jo Verhoeven
Pastor Jo Verhoeven was geliefd als
aan hartelijke pastor, die dicht bij
de mensen was. Hij was zeer benaderbaar en ook in de voorbereiding
van de vieringen, zocht hij met parochianen naar goede vormen en
teksten om de boodschap van Jezus
bij de mensen te brengen. Tot het
eind straalde hij rust en vertrouwen uit. Hij wist dat hij die weg
niet alleen hoefde te gaan en dat
God daar ook voor hem zou zijn.
Zijn aandacht voor de mensen behield hij tot het laatst. Vele parochianen en mensen uit de omgeving
kwamen nog bij hem langs.
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Velddriel
‘Carnaval in de wildernis’
Dit was het thema van de carnavalsviering in Schumersdurp (Velddriel). Met de carnavalsoptocht op
zaterdagmiddag begint officieel het
carnaval, en breken er vier dagen
carnaval aan in Schumersdurp. Op
zondagochtend om 9.30 uur begint
de
carnavalsviering
met
de
jeugdraad van Velddriel en prinses
en hofdame en ook de grote
Veldroad en hun gevolg. De vrolijk
uitgedoste Martinus Kids (kinderkoor) zorgden voor de muzikale omlijsting met als slotlied het Schumerslied.
De viering begon met o.a. een
woord van welkom door Prinses
Femke en Prins Mels en ook de
openingsgedachte: als de wil-der(n)is werd mooi verwoord door deze twee jeugdigen. De jeugdraad
met prinses en hofdame bestaan al
langer dan de volwassen Veldroad.
Hierbij waren Prins Dennis en Vorst
Gerard die tijdens de viering hun
woordje/preek deden.
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Op het eind van de viering kreeg
pastoor Putman uit handen van
Prins Mels, Prins Dennis en Prinses
Femke carnavalskettingen van de
Schumers om zijn nek gehangen.
Een mooie viering waarbij de carnaval goed wordt ingezegend.
Woensdag na de carnaval begint de
vastentijd en was om 19.00 uur een
viering waarbij het Askruisje wordt
gegeven.

Communie
Op zondag 10 mei om 9.30 uur zullen tien kinderen van de parochie
uit Hedel en Velddriel hun 1e H.
Communie doen in de St. Martinuskerk te Velddriel.
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Velddriel
Paaswake
Op Paaszaterdag 11 april om 20.00
uur staat de Paaswake gepland met
de Martinus Kids. Na veertig dagen
van inkeer en bezinning wordt het
grote Paasfeest uitbundig gevierd.
Het grote Paasfeest begint in de
Paaswake. Dit is een viering die eigenlijk gehouden wordt in de nacht
van Paaszaterdag op Paaszondag.
Volgens een zeer oud gebruik wordt
deze nacht wakend doorgebracht.
Daarmee geven wij te kennen dat
wij de lamp van ons geloof brandend willen houden, net zoals mensen die wachten op de terugkomst
van hun Heer. Als Hij hen bij zijn
komst wakker zal vinden, zal Hij
hen uitnodigen om aan zijn tafel
plaats te nemen.

Franciscus tussen de Rivieren

Deze bijzondere viering bestaat uit
vier delen: de lichtritus, de dienst
van het woord, de viering van het
doopsel en de Eucharistieviering.
Wij hopen dat er tijdens deze
paaswake vele grote en kleine
mensen naar de kerk zullen komen
om samen met ons te wachten op
licht, licht in de duisternis van onze
dagen, licht voor wie geen toekomst meer zien, licht voor wie
verlangen naar bevrijding.
Werkgr familievieringen
Maria van den Bighelaar,
Carla van de Bosch, Mientje van
Herwijnen en Marian van de Laar
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Zaltbommel
Overleden

H. Martinuskerk

† Ria van Rijen, weduwe van Henk
Teelen. Geboren 10 mei 1928 in
Zaltbommel. Overleden 27 november 2019 in ’s Hertogenbosch. Haar
uitvaart was op 4 december in de
Sint Martinuskerk. Daarna is zij begraven op het kerkhof aan de De Virieusingel.

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

† Theo Balemans, echtgenoot van
Polly Balemans – Nacinovic. Geboren 18 juli 1937 in Heerlen. Overleden 8 januari 2020 in Utrecht. Zijn
uitvaart was op 15 januari in de
Sint Martinuskerk. Daarna is hij begraven op de algemene begraafplaats aan de Nieuwe Tijningen.

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

Seniorenvieringen
De maandelijks seniorenvieringen
zijn op de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: woensdag 1 april, 6 mei en
3 juni. Na de viering is er gezellig
samenzijn. Wilt u ook komen maar
het vervoer is een probleem, even
een telefoontje naar Tiny 0418514262 of 06-30983236. Wij komen u
halen en weer thuis brengen.

Op Adem komen
De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt op 26 april en 24 juni
een viering in de kerk. Iedereen is
daarbij van hart welkom. Na de
viering kan er nagepraat worden
onder genot van een kopje koffie of
thee.
2020 jaargang 9 nummer 1

† Harrie Lamoen, echtgenoot van
Sofia Homburg. Geboren 31 oktober
1933 in Vught. Overleden 1 maart
2020 in Zaltbommel. Zijn uitvaart
was op 6 maart in de Sint Martinuskerk. Daarna is hij gecremeerd in
Rosmalen.

In Memoriam
Theo Balemans
Op 8 januari 2020 is te Utrecht overleden Theo Balemans oud voorzitter
van de St. Martinusparochie te Zaltbommel. Vanaf 1985 tot 26 april
1999 heeft Theo deze functie vervuld. Theo noemde zichzelf vasthoudend en iemand die de dingen
graag uitpluist. Eigenschappen die
hem goed van pas kwamen bij zijn
voorzitterschap. Eerder was Theo al
actief als voorzitter van de ouder-
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Zaltbommel
raad van de Franciscus school en de
Buys Ballot (nu Cambium). Theo
kwam uit Limburg en was wetenschappelijk hoofdmedewerker aan
de Rijksuniversiteit Utrecht bij de
vakgroep zoölogie. Helaas maakte
een long allergie een vroegtijdig
einde aan dit werk. Pastor van
Zeelst vroeg hem in die tijd voor het
parochiebestuur. Het feit dat hij
overdag veel tijd had kwam de parochie goed uit. Theo zette zich
veertien jaar in voor de parochie,
maar in 1999 moest hij door zijn
ziekte stoppen met het werk als
voorzitter. Theo hield zich vooral
bezig met contacten met allerlei instanties zoals de gemeente en de
dekenale vereniging. In het begin
van zijn voorzitterschap hadden
vooral de zakelijke aspecten zijn
aandacht nodig. Later kon het parochiebestuur zich meer aan kerkelijke activiteiten wijden en de contacten tussen bestuur en werkgren
sterk verbeteren. Gefascineerd was
hij door de verhalen uit het Oude
Testament. “Wat was waar en wat
niet”? Ook de geschiedenis van de
Romeinen tot het jaar 1000 had zijn
bijzondere aandacht. Op deze wijze
willen wij Theo gedenken en bedanken voor zijn inzet als voorzitter van
de Sint Martinusparochie.

Wielewaal
In het zorghuis ‘De Wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering: Dinsdag 21 april, 19 mei en 16
Franciscus tussen de Rivieren

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

PCI Zaltbommel
De parochiële caritas instelling
(PCI) in Zaltbommel is sinds 2018
weer actief. Er is een nieuw bestuur benoemd door de bisschop
van Den Bosch. De PCI in Zaltbommel heeft een lange historie en
werd vroeger ook wel het ‘armenfonds’ genoemd. De beperkte financiële middelen zijn met name
afkomstig van schenkingen en erfenissen. Door de sociale voorzieningen van de overheid in de vorige
eeuw is de behoefte aan steun vanuit de parochie verminderd. Daarentegen ervaren we de laatste jaren dat er wel degelijk armoede is.
Er zijn echt schrijnende gevallen,
dat hadden wij niet verwacht!
De gemeente Zaltbommel werkt met
regionale en plaatselijk organisaties
samen om mensen of gezinnen te
ondersteunen en te begeleiden bij
financiële problemen. Ook de PCI
Zaltbommel is daarbij betrokken. De
afgelopen maanden zijn er diverse
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Zaltbommel
verzoeken voor financiële steun binnen gekomen. Deze worden vertrouwelijk en zorgvuldige afgewogen
door o.a. bezoeken bij betrokkenen
thuis. Ook is er afstemming met andere belanghebbende organisatie
voordat tot steun wordt overgegaan.
Inmiddels hebben we enkele gezinnen in natura en financieel kunnen
helpen. Voor hen betekende die
steun heel veel door een bijdrage bij
aanschaf van een hulpmiddel of door
een acuut probleem op te lossen.
Heeft u vragen of wilt u iemand bij
ons onder de aandacht brengen,
neem gerust contact op via:
Mw. Bep Hijman, 06 – 5193 5247 of
mail ons pcizaltbommel@hetnet.nl
Wij gaan zeer vertrouwelijk met uw
vragen of aanmeldingen om.
PCI Zaltbommel

Als amateurkunstenares maakte zij
onder andere wandtapijten en keramiek. In het vervaardigen van keramiek kreeg zij les van de Cisterciënzer pater Gerardus Johannes (kloosternaam: Raymundus) van Kessel.
Raymundus van Kessel woonde en
werkte als keramist in de Abdij Marienkroon te Nieuwkuijk.
Cor Hermans maakte het scheppingsverhaal in zes paneeltjes waarschijnlijk kort voor 1994, het jaar waarin
het Streekarchief Bommelerwaard
het werk kocht. Het sierde daar bijna twintig jaar de werkkamer van de
streekarchivaris. Na de opheffing van
het Streekarchief per 1 januari 2014
werden de panelen geschonken aan
de parochie. Mevrouw Nel TijssenKnaven uit Zaltbommel was daarna
zo vriendelijk om een van de panelen
waar een barst in zat, vakkundig te
restaureren.

Scheppingsverhaal
In zes panelen
Al enkele jaren is het scheppingsverhaal in zes panelen te bewonderen in
de St. Martinuskerk te Zaltbommel.
De panelen zijn gemaakt door Cornelia Henrica Maria (roepnaam Cor) van
Engelen-Hermans, geboren 3 oktober
1932 te Bladel. Zij huwde in 1966
met de in Hedel geboren Johannes
Michiel (roepnaam Jan) van Engelen
(1924-1997). Het echtpaar woonden
vanaf 1980 in Hedel. Na de dood van
haar man in 1997 vertrok Cor naar
Veldhoven, waar zij nog woont.
2020 jaargang 9 nummer 1
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Zaltbommel
Vrijwilliger van het jaar
We kunnen terugkijken op een
prachtige, goed voorbereide Carnavalsviering in de St. Martinuskerk te
Zaltbommel. De kerk was mooi versierd en de muzikale bijdrage van
de Mispel krakers verhoogde de
sfeer. Ondanks het slechte weer
zat de kerk vol bezoekers waarvan
velen in carnavalskleren. Pastor Bus
ging in de viering voor. Het thema
was liefde en symbolisch gingen
‘twee rode harten’ de kerk rond!
Ook werd Liesbeth Jegen herdacht
die afgelopen jaar is overleden en
zoveel heeft betekend voor de Carnavalsvereniging. Zij was vanaf het
begin lid van de Kerk commissie die
de Carnavalsviering voorbereidt.

organiseert ook al vele jaren de senioren middagen mee, op de eerste
woensdagmiddag van de maand. Ze
helpt de senioren uit de auto’s en
begeleid ze naar binnen, en weer
naar buiten, en regelt de bingo
mee. Met Kerstmis maakt ze mee
de kerk klaar voor de senioren
kerstviering, smeert krentenbrood,
en zet de koffie en thee klaar. Ook
heeft zij jaren het parochieblad
rondgebracht.
Ondanks dit alles is ze altijd hartelijk en vriendelijk en heeft voor ieder een hartelijk woord. Daarom
verdient Annie de medaille die ieder
jaar uitgereikt wordt met carnaval
hier in de kerk. Daardoor is zij de
vrijwilliger van 2020 geworden.

Aan het einde van de Carnavalsviering werd de vrijwilliger van het
jaar door Prins Carnaval in het zonnetje gezet. Dit jaar is het Annie
van Beers die van Prins Maerten
XVII en zijn adjudant de daarbij
behorende versierselen kreeg omgehangen. De Prins motiveerde zijn
keuze als volgt:
Zij verdient hem o.a. voor haar jarenlange inzet voor onze St. Martinuskerk; de katholieke geloofsgemeenschap in Zaltbommel. Annie
zorgt al vele jaren dat de senioren
75+ en ouder, die in de stad wonen,
dat ze met hun verjaardag een felicitatiekaart in de brievenbus krijgen. Met Kerstmis en Pasen bezorgt
zij ook bij die mensen een attentie
van de gezamenlijke kerken. Annie
Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 45

2020 jaargang 9 nummer 1

Kinderpagina

Goede Week en Pasen
Weet jij wat er precies gebeurd is met Jezus waardoor we de Goede Week
en Pasen vieren? Kun jij de plaatjes verbinden met de juiste omschrijving?
Je mag best je vader, moeder, broer, zus, opa of oma vragen, hoor!
En als je alle streepjes hebt gezet, kun je ze mooi inkleuren!
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Kinderpagina

Wat gebeurt hier nou?
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bladzijde 47

2020 jaargang 9 nummer 1

2020 jaargang 9 nummer 1

bladzijde 48

Franciscus tussen de Rivieren

