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Vooraf
Beste Lezer,
Niemand kon zich een aantal maanden geleden voorstellen dat ons leven in een korte tijd zo zou veranderen. Het leek even geheel tot
stilstand te komen waarbij de oudere mens verreweg het zwaarst
werd getroffen door dood, eenzaamheid en waarschijnlijk ook
gewoon verveling. Gelukkig keert
het normale leven weer enigszins
terug en hopen we dat we spoedig
meer en gemakkelijker contacten
mogen en kunnen leggen, “wat
voelt dat als vrijheid!” - pastoor
Putman.
Wij moesten niet alleen de plechtigheden van Pasen, maar ook Hemelvaart en Pinksteren vieren zonder onze vertrouwde parochiekerk.
Met hulp van de media konden wij
wel via internet en televisie de liturgie ook vanuit de Bommelerwaard meevieren. En hoe ontroerend was het om vanuit het zwaar
getroffen Italië de paus te zien
bidden en de zegen te ontvangen
voor de ‘Stad en de Wereld’.

In dit parochieblad galmt het feest
van Pinksteren nog enigszins na. In
zijn bijdrage heeft Kerkdriel de betekenis hiervan nog eens bij elkaar
gezet; De Helper, Gods Heilige
Geest, die bovenal de Geest van
Liefde is. Pastor Bertus Bus geeft in
zijn stukje aan dat dankbaarheid
het fundament is van een gelukkig
leven, en aandacht voor elkaar, de
adem van de liefde.
Pastoor Putman kijkt vooruit en
verwoordt hoe God met ons leven
verbonden is. “Onze kracht mag
zitten daar waar we Godszorg in
ons toelaten tot opbouw van een
gemeenschap rond Jezus, die zich
kenmerkt in een Geest van vrede,
ontmoeting en aandacht voor het
leven om ons heen.”
U leest het goed: In de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Wat zullen we deze zomer gaan genieten van alle gewone dingen.
Door alle ontberingen komen zij
vast nog meer tot hun recht.

Wij wensen u een
heel mooie zomer toe!
Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts - As
Wim Koopman
Franciscus tussen de Rivieren
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Pastoor
Onvoorstelbaar

Openheid van velen

Meer contact met elkaar, het
voelt als vrijheid
Als ik terugblader in het vorige parochieblad, sta ik versteld over hoe
zulke vanzelfsprekende dingen als
samen vieren, visite, uitgaan of
naar concerten of voetbal gaan, ineens zo ver weg lijken. Tegelijk
weten we ook van de geschiedenis,
dat het niet het eerste virus is en
dat ook dit over zal gaan. Hierbij
spreek ik de hoop uit dat we hierna
wijzer en bewuster met ons leven
en dat om ons heen omgaan. Nu
zitten we nog in de crises, maar
langzaam is ook wat meer contact
met elkaar mogelijk en dat voelt
als vrijheid!

Een berichtje, attentie of telefoontje is meer dan welkom
Door de inzet van vele parochianen,
konden we nog naar de kapellen en
ook de kerken waren regelmatig
open. Hiernaast hoorde ik hoe anderen weer medeparochianen opbelden, of even een parochieblaadje of
de Nieuwsbrief bezorgden. Door
zondagsvieringen op te nemen, en
met online activiteiten kon er toch
ook samen gebeden worden, met
bijdragen van jong en oud uit de hele parochie. Met anderhalve meter
afstand kon er toch contact zijn.
Tegelijk was het ook de schrijnende
realiteit dat parochianen in zorginstellingen of met gezondheidsproblemen, amper of zelfs geen bezoek
meer konden ontvangen. Helaas is
dat nog niet voorbij.

We mogen weer vieren!
Het is verantwoord om weer gewone vieringen op de kerkplekken te houden
Uitvaarten waren de enige vieringen die toegestaan waren. Hierbij
moest men naast het verdriet van
het afscheid ook nog de aanwezigheid van familie en naaste bekenden missen. In deze periode werd
duidelijk hoe belangrijk het is om
samen te kunnen komen, ook al is
er geen gezamenlijke viering. Met
meerdere mensen in een kerkelijke
ruimte aanwezig zijn, is meer dan
alleen bidden. Je wordt gedragen
in je gebed.
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Zorg om het bestaan
Laten we onze handen blijven openen voor gebed en zorg om elkaar
Voor veel parochianen is het nog
steeds een zware tijd. De zorgen die
ik hoorde om werk, een bedrijf, de
zorgen over de toekomst, maar ook
het gevoel opgesloten te zitten in je
huis. Het hele dagen thuis zijn, doet
soms spanningen in relaties en in
gezinnen oplopen. Ik denk ook aan
de zorgen om de eigen gezondheid,
en het gemis van het contact met
familie, kinderen en kleinkinderen.
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Pastoor
Nieuwe wegen
Een aantal ontwikkelingen zijn in
een stroomversnelling geraakt
Veel nieuwe initiatieven ontstonden. Onze coördinator familiepastoraat, Danny Hakvoort, heeft veel
tijd en energie gestoken om met
opnames, uitzendingen, interactieve website, online activiteiten voor
tieners en jongeren, maar ook via
de krantjes en met een grote familiequiz voor jong -en oud, de catechese, vorming, maar ook de contacten onderling te onderhouden en
uit te bouwen. We hopen naar de
toekomst op het media gebied, o.a.
met uitzending via Oké FM en via
de eigen websites en kanalen, meer
mensen te bereiken die aan huis
gebonden zijn, of voor wie het
moeilijk is om regelmatig samen te
komen met anderen.

Toekomst
Nieuwe opzet van catechese
We hebben gemerkt tijdens deze
Corona-crises, dat we dankzij de
goede band met onze protestantse
zusters en broeders, veel samen
kunnen delen. We hebben ook gemerkt hoe belangrijk het is om je
thuis te voelen, om bij de kerk betrokken te raken en te blijven, ook
als je fysiek zelf niet in de kerk
komt.

Communie- en Vormselvoorbereiding, in het weekend te concentreren, krijgen we meer tijd om elkaar
te ontmoeten. Pastores hoeven niet
van de ene catechese naar de anderen te racen, maar hebben net
als de jonge gezinnen, meer tijd en
gelegenheid voor gesprek, verdieping en samen vieren waardoor we
de band met God en elkaar versterken. Hierdoor kunnen we ook de
generaties meer bij elkaar brengen.

Vooruitzicht
Gods zorg in ons toelaten
De afgelopen maanden hebben we
ervaren hoe kostbaar het is om elkaar te kunnen ontmoeten. We
hebben ondervonden hoe waardevol de zorg om elkaar is. We hebben mogen merken, dat onze
kracht niet zit in het heersen over
de aarde, dat we niet onkwetsbaar
zijn. Onze kracht mag zitten daar
waar we Gods zorg in ons toelaten,
tot opbouw van een gemeenschap
rond Jezus, die zich kenmerkt in
een Geest van vrede, ontmoeting
en aandacht voor het leven om ons
heen. Ik ben God en allen dankbaar
voor alle goeds, wat ik in deze tijd
mocht bij parochianen en anderen
heb mogen zien, horen en ervaren.
Op die weg van God-met-ons, zij
ons allen Vrede en alle goeds.

Dit willen we doorzetten naar de
toekomst. Door een nieuwe opzet
van familiecatechese, zoals ook
Franciscus tussen de Rivieren
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Bertus Bus
Dankbaarheid
Door de redactie van ons parochieblad werd gevraagd om iets te
schrijven over ervaringen in coronatijd. Kort voordat alles op slot
ging en de mensen werd gevraagd
om vooral thuis te blijven, had ik
mijn collega’s gevraagd mij even
met rust te laten. Gebeurtenissen
van kort geleden, maar ook wat
verder weg, kwamen als een lawine
over me heen. De hele wereld
voelde als dof en vogels zongen
niet meer. Bij het minste werd ik
emotioneel. Zelfs de dagorde met
vaste momenten van gebed liet ik
los. De dankbaarheid die me tot
dan toe als een trouwe tochtgenoot
had vergezeld was ik kwijt.
Het deed me denken aan de wetenschapper, wiskundige was hij meen
ik, die jaren geleden in een televi-
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sieprogramma verklaarde dat er
geen liefhebbende Maker bestaat
van het heelal. Ik schrok van die
gedachte, zou ik nu ook mijn geloof
verliezen? Maar in de strijd om het
begrijpen van de goddelijke liefde,
in de troosteloosheid door het dreigende verlies ervan, ervaarde ik
aandacht. Dat gebeurde nadat ik
mijn auto de wasstraat had ingereden en wachtte totdat ik weer kon
instappen. De chauffeur van de auto achter mij, kwam op mij toelopen. ‘Pastor’, zei hij, ‘dank voor
het artikel dat u laatst schreef. Dat
heeft mij geraakt en geïnspireerd
in een moeilijke tijd.’ Een groot
geschenk is het als iemand iets van
zijn of haar aandacht aan de ander
geeft. Als je weet dat iemand je
ziet zoals je bent geeft dat rust.
Aandacht is de adem van de liefde.
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Sandro Botticelli – Sint Franciscus met engelen

Bertus Bus
Maar waar komt die liefde vandaan?
Is er een oorsprong? Ergens is er
kennelijk liefde opgebloeid tussen
mensen. Want zonder liefde zou alles dor zijn. Liefde is in tederheid
het bestaan bevestigen van de medemens. Aan ons de uitnodiging om
de liefde, die in onze grond aanwezig is, op te diepen en te vermeerderen. Naarmate wij meer liefhebben worden wij zelf vrijer, het gaat
ons niet meer zozeer om ons eigen
belang. Daardoor gaan er wijdere
dimensies voor ons open. En leren
we de allesomvattende liefde kennen, die wijd is als de hemel en
diep als de zee. Zo ontdekken wij
de schoonheid en gaan we zelfs iets
vermoeden van het allesomvattende, uiteindelijke Zijn dat aanwezig
is in alle dingen.
Franciscus van Assisi voelde als
geen ander in alles de geheime
aanwezigheid van de Schepper. Hij
leefde in het besef dat alles wat je
bent en wat je hebt, gave is van
Gods goedheid. Dat maakte hem
tot een dankbaar mens, die nooit
genoeg kon krijgen van het prijzen
en danken van God, de Bron van alle goeds. Franciscus bracht mij
weer terug bij het gevoel dat me
als een trouwe tochtgenoot vergezelt: dankbaarheid.
Dankbaar voor mensen die ik mag
ontmoeten en die mij inspireren.
Maar ook dat ontroerend gevoel van
dankbaarheid om zoveel kleine dingen in mijn dagelijkse leven. DankFranciscus tussen de Rivieren

baarheid staat altijd in relatie tot
iemand of iets en als je die dankbaarheid ook oprecht durft uiten,
in woorden en daden, dan kan de
ander wellicht ook meegenieten
van dit mooie gevoel. Door dankbaarheid te voelen sta ik bewuster,
opener, onbevangener, rustiger, intenser in het leven. Dankbaarheid
is een van de fundamenten van een
gelukkig leven. Van harte wens ik u
dat toe.
pastor Bertus Bus

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

Pastor Bertus Bus
tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:

bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. op maandag niet bereikbaar

Danny Hakvoort
Coördinator familiepastoraat
tel.: 06 – 300 30888 of e-mail:
familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl
N.B. alleen op donderdag bereikbaar

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

bladzijde 7

2020 jaargang 9 nummer 2

Corona
Weer naar de kerk
Het verheugt ons dat de kans om
met het Corona-virus te worden besmet zover is gedaald dat het weer
mogelijk is om naar de kerk te gaan
en samen te vieren.
I.v.m. het gevaar van de verspreiding van het Coronavirus en de
maatregelen waaraan ook de kerken, zich moeten houden, kunnen
er met ingang van 1 juni tot 30 personen en vanaf 1 juli tot 100 mensen tegelijkertijd de kerk bezoeken. Met ingang van 14 juni mag
ook de Communie weer uitgereikt
worden.

Wat betekent dat voor u:
 Wilt u zeker zijn dat er plaats is,
meld u dan vooraf aan bij onderstaande personen.
 Bij binnenkomst zal ook voor de
zekerheid geïnformeerd worden
naar uw gezondheid.
 Samen zingen tijdens de viering
is voorlopig nog niet mogelijk.
 I.v.m. de anderhalve meter afstand staat op de kerkbanken
aangegeven waar u kunt zitten.
Uiteraard kunnen leden van één
huishouden bij elkaar zitten. Er
moet telkens zeker één bank
vrijgehouden worden, i.v.m. de
anderhalve meter afstand.

 Bij het Communie uitreiken dient
afstand gehouden te worden. Om
dit te garanderen zal er bij het
Communie uitreiken ook geen fysiek contact zijn. Er zal een
doorzichtig scherm staan, waarachter de voorganger de Communie uitreikt via een passend
kleinood. Het zal in het begin
wat onwennig aanvoelen, maar
we hopen dat het niet belemmert om Ons Heer te ontvangen.
 Aan het einde van de viering,
wordt gevraagd om ook geleidelijk de kerk te verlaten: degene
op de achterste achterbanken
het eerst: ook om de anderhalve
meter te garanderen.
 We kunnen niet rondgaan met
de collecteschaal. Wij hopen dat
u de schaal bij de uitgang niet
voorbijloopt, want ook onze geloofsgemeenschappen
kunnen
niet zonder uw financiële bijdrage.
Misschien lijkt het wat streng,
maar het is uit zorg voor elkaar
én voor anderen!

 Op de vloer staat de looprichting
aangegeven.
2020 jaargang 9 nummer 2
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Corona
Contact en reserveren

Kleding inzamelen

Om te voorkomen dat u voor niks
naar de kerk komt, kunt u een
plekje reserveren via onderstaande
telefoonnummers.
Alem
Johan Toonen

06-57347129

Ammerzoden:
Hans van Berkel

06-38934157

Kerkdriel
Henriette de Leeuw

0418-632241

Door de Coronatijd is zowel in
Kerkdriel als Ammerzoden de inzameling van kleding voor de stichting ‘Mensen in Nood’ komen te
vervallen. Mensen in Nood steunt
overal in de wereld projecten voor
de allerarmsten. Heeft u oude kleding dan kunt u die afleveren bij
bij Irene van Keulen in Ammerzoden. Is ze niet thuis dan kunt u de
zakken onder de carport plaatsen.
adres:

Rossum
Bertha van Doorn

0418-512340

Irene van Keulen
Heiligenweg 7 Ammerzoden

Velddriel
Hetti van Kessel?

06-28516799

Squad4J6 Barbecue

Zaltbommel
Tiny van Steenbergen 06-30983236

Ter afsluiting van het schooljaar
houden de jongeren van onze parochie op vrijdag 3 juli een BBQ in
Kerkdriel – De Zandmeren.

Vieringen door de week
De Eucharistievieringen door de
week zijn weer hervat. Op dinsdag
is deze in Velddriel, op donderdag
in Ammerzoden en op vrijdag in
Kerkdriel.
Alle vieringen zijn om 9.00 uur in
het kerkgebouw. Vooraf aanmelden
is niet nodig.
Dit is een heel mooie en verantwoorde manier om in de stilte van
de ochtend Jezus te ontmoeten in
de Eucharistie en zo de dag te beginnen.
Van harte aanbevolen!
Franciscus tussen de Rivieren
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Bestuur
Van de bestuurstafel
In de maanden april en mei zijn de
bestuursvergaderingen digitaal, dus
via de laptop doorgegaan. Aan de
ene kant gemakkelijk, het scheelt
veel reistijd, aan de andere kant
ontbeert het de charme die een
gewone vergadering typeert. Want
mensen zijn fysieke wezens die de
nabijheid van anderen niet alleen
willen zien maar ook voelen, ervaren en ja zelfs ruiken. Deze menselijke interactie is belangrijk en
mijns inziens noodzakelijk als het
gaat over zoiets als het faciliteren
van het geloof. Geloven is weliswaar iets geestelijks, maar om het
werk van de ‘kerkwerkers’ en gelovigen mogelijk te maken moeten zij
op een goede manier niet alleen
materieel maar ook op een empathische en betrokken manier worden ondersteund.
Heel fijn is het dan ook dat in juni
de vergadering weer heeft plaatsgevonden in het parochiecentrum.
Veel echte beslissingen zijn er tot
nu toe niet genomen. Wel is er voor
bijna alle locaties gekeken naar
plannen voor verbouw van kerk
en/of pastorie.
 Voor de verhuizing van het parochiecentrum en secretariaat
naar Velddriel is een verbouwing
noodzakelijk. Hiervoor wordt actie ondernomen en toestemming
gevraagd bij het Bisdom. Dit betekent dat de verhuizing van het
2020 jaargang 9 nummer 2

parochiecentrum, aanvankelijk
bedacht voor 1 juli, nog even op
zich laat wachten.
 Met contactgroep Kerkdriel is
afgesproken dat zij gaan onderzoeken hoe zij binnen het kerkgebouw ruimtes voor de contactgroep kunnen onderbrengen.
Dit wordt noodzakelijk omdat
het huidige parochiecentrum in
Kerkdriel op termijn zal worden
afgestoten.
 Contactgroep Ammerzoden onderzoekt de mogelijkheden van
de verbouw van kerkgebouw en
pastorie. Het bestuur is zeer geinteresseerd.
 Het koetshuis in Alem wil het
bestuur graag beschikbaar houden voor de contactgroep Alem.
Er is contact opgenomen met
het bisdom hoe dit goed juridisch te regelen.
 Voor Rossum staat het sein op
groen voor de bouw van de Mariakapel. Het kapelletje komt
vooraan op de R.K. begraafplaats aan de H.C. de Jonghweg.
 Ook de contactgroep Zaltbommel is volop aan het onderzoeken hoe kerk en pastorie toekomstbestendig kunnen worden
gemaakt. Op de eerste fysieke
vergadering na de Corona lockdown hebben zij hun oriënterende plannen toegelicht. Er zijn
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Bestuur / MOV
nog veel stappen te gaan. Maar
het enthousiasme en het engagement van de Zaltbommelse
contactgroep wordt door het bestuur erg gewaardeerd.
 Pastoraal werker Danny Hakvoort heeft toestemming gekregen om tijdelijk de bovenwoning
van de pastorie in Ammerzoden
te bewonen.
Wil van Mer

Mirjam Duijts-As

Vanuit de M.O.V.
Als u dit nummer ontvangt, heeft
inmiddels de Pinksteractie al plaatsgevonden. Deze actie is bedoeld
voor de missionarissen wereldwijd
die zich elke dag opnieuw inzetten
voor de kwetsbare medemens.
Dit jaar werd onze plaatsgenoot zuster Wil van Mer, die als verpleegkundige werkzaam is in Kameroen,
speciaal genoemd. Na jaren werkzaam te zijn geweest in o.a. Gana,
Togo en Ivoorkust is zij nu sinds
2003 werkzaam in Kameroen in een
kliniek samen met medezusters. Na
anderhalf jaar werd zuster Wil van
Mer door de congregatie naar het
noordwesten gestuurd. Daar runt zij
in Baba een kliniek, organiseert de
verpleeg- en kraamafdeling, maakt
de roosters e.d.
Franciscus tussen de Rivieren

Dankzij haar inspanning en met steun
van de parochie in Kerkdriel liggen er
zonnepanelen op het dak van de kliniek zodat er voldoende stroom is
voor operaties en bevallingen.
In oktober moest zuster Wil Kameroen verlaten. Het werd voor haar
te gevaarlijk in het Engelstalige
deel waar zij werkt. Na veertig jaar
inzet voor de ander was zij opeens
een vluchteling.
Wil hoopt weer snel terug te keren
naar haar geliefde Kameroen,
waarbij zij onze geldelijke bijdragen goed kan gebruiken.
Namens Willy en haar medezusters
hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Diversen
Sacramenten
Vanwege alle nodige maatregelen
in onze samenleving, hebben ook
degene die voor de kerk wilden
trouwen hun huwelijksvieringen
verschoven naar een latere datum
waarbij meestal aan 2021 wordt
gedacht.
Over de vieringen rond de Eerste
Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn we nog in gesprek
met de ouders. De onzekerheid
over de ontwikkelingen maakt dat
we hier nog geen concrete afspraken over kunnen maken.
De Doop is de opname in de levende gemeenschap met Christus. Het
is een feestelijk moment, dat
eenieder ook met de familie viert,
waarbij de grootouders natuurlijk
ook graag aanwezig zijn. Naast de
coronamaatregelen maakt dit, dat
Doopvieringen deze maanden nog
niet zijn ingepland. Geeft u wel
door als u uw kind wilt laten
dopen, want dan kunnen we u zo
spoedig als mogelijk is op de hoogte brengen.
Voor vragen over bovenstaande sacramenten, kunt u natuurlijk altijd
het secretariaat bellen of mailen:
0418 - 632 504
info@katholiekbommelerwaard.nl
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Jezus van Nazareth
verovert de wereld
Waarom groeide een kleine Joodse
sekte aan de begin van onze jaartelling uit tot een grote wereldreligie.
Hoe bijzonder is dit?
In een vierdelige EO televisieserie
uitgezonden op de dinsdagavond
neemt programmamaker en presentator Kefadat Alflush de kijker mee
in een reisverslag. Hij kiest van de
twaalf leerlingen van Jezus twee
apostelen Petrus en Taddeus uit, en
volgt hun levensloop. Meteen al bij
het begin van de eerste uitzending
snijdt Kefah een groot theologisch
probleem aan door zich af te vragen
wat er was gebeurd als Judas Iskariot
niet Jezus had verraden. Dan zou er
geen dood en geen verrijzenis zijn,
houdt hij historicus Fik Meijer voor.
Het is meteen duidelijk dat hij met
deze serie de diepte in wil gaan.
Kefah Allush, zelf een bekeerling,
heeft al eerder een hele mooie serie
gemaakt, waarin hij probeerde te laten zien wie nu de mens Jezus van
Nazareth was, de zoon van een houtbewerker. Het beloven mooie en
verdiepende uitzendingen te worden
die ook altijd terug te kijken zijn via
Uitzending Gemist.
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Diversen
Maria Tenhemelopneming
Hoogfeest op 15 augustus
Paus Pius X11 heeft in 1950 voor de
laatste keer in de geschiedenis van
de kerk een voor de Kerk bindende
uitspraak gedaan over Maria. De
tekst hiervan luidt: “Het is een
door God geopenbaarde geloofswaarheid, dat Maria de moeder van
God, na voltooiing van haar aardse
leven met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel”.

nauw verbonden is met Jezus, dat
wat voor ons allemaal door Jezus
wordt beloofd, namelijk de verrijzenis, nu al voor haar is weggelegd.
Door haar jawoord om de moeder
van Jezus te worden heeft zij bijgedragen aan de overwinning op de
dood. Zij is de Moeder van al wat
leeft. Maria geeft ons hiermee
hoop, hoop voor alle mensen. Het is
die hoop dat ook voor ons de verrijzenis is weggelegd. Maria een mens
zo dichtbij Jezus, maar ook zo
dichtbij ons. Op zaterdag 15 augustus willen wij haar feest vieren,
een feest van hoop. Zowel in Zaltbommel om 11.00 uur als in Velddriel om 19.00 uur is er een Eucharistieviering.
Mirjam Duijts-As

MIVA
Uitspraken van de Kerk zijn soms
moeilijk te begrijpen zeker als deze
niet direct in de Bijbel terug te
vinden zijn en het ook niet aan een
plaats of een datum kan worden
gekoppeld, wat bij Maria Tenhemelopneming het geval is. Hoe komt
de Kerk dan toch tot zo een uitspraak en hoe kunnen wij dit feest
op een goede en positieve manier
vieren?
Door de eeuwen heen is door overlevering en ook door het bestuderen van de gehele Heilige Schrift de
overtuiging ontstaan dat Maria zo
Franciscus tussen de Rivieren

Weekend 24 en 25 augustus
In het weekend van 24 en 25 augustus vindt dit jaar weer de MIVAcollecte plaats. Dit jaar vraagt de
MIVA aandacht voor diverse projecten in Kameroen. Geef meisjes in
Kameroen toekomst.
Graag bevelen wij deze actie bij u
aan. Kijk voor meer informatie over
deze actie op www.miva.nl
In de kerken zal er een collecte zijn
of staat er een bus achterin de kerk.
MIVA rekent op uw gulle gaven.
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In Memoriam
Ter gedachtenis aan pastor Jos van Zeelst
Na een kort ziekbed overleed op 10
mei 2020 in Alverna Jos van Zeelst
ofm. (82 jaar), oud-pastor van Zaltbommel en later ook van Rossum,
Hurwenen en Alem.
Ben van Bronkhorst ofm., de franciscaan die het laatst met Jos samenwerkte in De Bommelerwaard,
en Martien van Hemert ofm.,
plaatsgenoot, klasgenoot, wijdingsgenoot en vooral vakantiegenoot
van Jos, kijken in een “in memoriam” terug op zijn leven.
Jos werd geboren op 18 november
1937 te Ammerzoden als jongste in
een gezin met zeven kinderen. De
moeder van Jos stierf toen hij twee
en een half was. Hij is toen ondergebracht bij zijn twee tantes in
Well. Een van hen was tante Anna,
een onderwijzeres. Zij heeft hem
voor een belangrijk deel opgevoed
en ervoor gezorgd dat hij een klas
kon overslaan op de lagere school.
In de zesde klas van het gym in Megen zat ook Martien van Hemert.
Samen traden zij in 1955 in bij de
Franciscanen en werden in 1962
priester gewijd.
Zijn eerste benoeming was in
Brummen. Van tijd tot tijd kwam
hij vandaar naar het bejaardenhuis
in Ammerzoden. Vanuit Brummen
werd zijn werkterrein NoordHolland: Hoorn en omgeving. Hij
gaf zijn beste krachten aan het
2020 jaargang 9 nummer 2

welslagen van het Apostolaat Minderbroeders Noord-Holland.
Vanaf midden zeventiger jaren tot
enkele jaren geleden ging Jos samen met Martien op vakantie. Ze
woonden in een tent, kookten zelf,
lazen en praatten veel en luisterden uren naar muziek. In die vakanties stonden twee dingen centraal: het moest een gebied zijn
waar erg goed te wandelen was en
er moest ook veel te zien zijn. Vaak
waren ze samen in Duitsland en
Frankrijk. Een van de laatste keren
was het Spanje: Madrid en omgeving. “De gebouwen waren prachtig: het Prado en het Paleis van
Philips II; maar de wandelwegen leken nergens op.”
In 1982 kwam Jos het team franciscanen, dat werkte in De Bommelerwaard, versterken en werd pastor van Zaltbommel. Op zeer franciscaanse wijze heeft hij zijn taak
vervuld en hij voelde zich daarbij
gesterkt door de groep medebroeders die hem ondersteunde en bij
wie hij steeds terecht kon met vragen en problemen of om zomaar
even mee te praten. Ook gezamenlijke bezinning was voor hem belangrijk. Jarenlang was hij de gardiaan, de behoeder van de broeders, in De Bommelerwaard. Het
ging hem zeer ter harte dat in de
loop der jaren het aantal franciscanen in deze regio steeds kleiner
werd. Als religieuze groepering kon
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In Memoriam
je nauwelijks nog laten zien wie je
bent en vanuit welke inspiratie je
samen leeft en werkt. Op alle mogelijke manieren heeft Jos geprobeerd De Bommelerwaard als franciscaans project te behouden. Het
sierde hem als medebroeder en
toonde op heel bijzondere wijze
zijn verbondenheid met deze
streek, zijn geboortestreek.
Ook in zijn contact en omgang met
mensen heeft Jos dat franciscaanzijn steeds hoog proberen te houden. Voor hem telde altijd dat je er
moet zijn voor anderen, dat je een
luisterend oor hebt, dat je een
eindje met mensen optrekt, dat je
vertrouwenspersoon kunt zijn en
dat je in het Evangelie en in de Geschriften van Franciscus wijze lessen vindt die jou en anderen op de
been houden of weer opnieuw tot
leven brengen. Daarvan heeft Jos al
die jaren getuigd in woord en daad,
in liturgie en in besprekingen, in
zijn werk voor jeugd en jongeren,
in begeleiding van werkgroepen en
in omgang met zieken en stervenden, in heel zijn manier van leven.
Gedreven en vol vuur heeft hij
steeds zijn beste krachten gegeven
voor het levend houden van onze
geloofsgemeenschap, hoe moeilijk
en zwaar dat de laatste jaren ook
was.

stelling had. Hij betekende veel
voor mensen.
Na zijn pastoraat in De Bommelerwaard verhuisde Jos naar het klooster van de Franciscanen in Megen
en wist zich daar ook nog zeer verdienstelijk te maken, vooral in de
Hof van Lof.
Omdat hij, zoals hij zelf zei, ‘te
oud werd voor Megen’ werd in 2014
Rivo Torto in Alverna zijn nieuwe
thuis. Hij kon daar nog genieten
van zijn wandelingen in de tuin en
in de buurt en vooral van het luisteren naar muziek. In het voetspoor
van Franciscus, ‘de speelman
Gods’, is Jos nu thuisgekomen in
het huis van de Vader.

Vol dankbaarheid zullen velen zich
hem herinneren als een innemend
en betrokken pastor die voor het
wel en wee van iedereen belangFranciscus tussen de Rivieren
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Vieringen
zaterdag 8 augustus

zondag 28 juni
9.30 Alem

Gebed

JVriesema

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman
zondag 9 augustus

Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman

9.30 Alem

Eucharistie BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

zondag 5 juli

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

zaterdag 15 augustus

9.30 Velddriel

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel

Eucharistie BBus

Eucharistie BBus

zondag 16 augustus

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

zaterdag 11 juli
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus
zondag 12 juli

9.30 Rossum

WoCo

werkgroep

11.00 Kerkdriel

WoCo

JVriesema

zaterdag 22 augustus

9.30 Alem

Eucharistie RPutman

9.30 Velddriel

Eucharistie BBus

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

zondag 23 augustus

11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

9.30 Alem

zaterdag 18 juli

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman

zondag 19 juli

Gebed

werkgroep

9.30 Velddriel

Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel

Gebed

JVriesema

11.00 Zaltbommel WoCo

JVriesema

zaterdag 25 juli
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zondag 26 juli
9.30 Alem

Gebed

werkgroep

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman

zondag 2 augustus
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Corona

Eucharistie BBus

Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman

Omdat het vieringenrooster bij
het ter perse gaan van dit parochieblad te onzeker was, bevat
het overzicht slechts de vieringen
t/m 23 augustus. De vieringen die
er wel staan zijn bovendien onder
voorbehoud van ontwikkelingen
rondom het coronavirus.
Kijk voor het meest actuele
vieringenoverzicht op de website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
2020 jaargang 9 nummer 2
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Vieringen
Nationale Bedevaart Brielle - ONLINE
Voor de Nationale Bedevaart Brielle
komen elk jaar meer dan duizend
pelgrims naar Brielle om te bidden
bij de relieken van de Heilige Martelaren van Gorcum. Door het coronavirus is dat dit jaar niet mogelijk. De organisatie gaat er echter
voor zorgen dat iedereen deze bijzondere dag kan meemaken. De
Eucharistieviering van de Nationale
Bedevaart op 11 juli wordt live gestreamd vanaf 11.00 uur.
De Martelaren van Gorcum werden
in 1572 door de watergeuzen vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus.
Ook vandaag de dag worden mensen vervolgd en vermoord omdat ze
getuigen van hun geloof in Jezus.
‘Getuigen van het Woord’ is het
thema van de komende viering van
de Nationale Bedevaart. Kardinaal

Franciscus tussen de Rivieren

Eijk is hoofdcelebrant, Mgr. Van
den Hende concelebreert. De Nationale Bedevaart sluit met het thema aan bij het Jaar van het Woord
van God dat wordt gehouden in het
bisdom.
De live-uitzending op 11 juli viering
is te volgen op de website. Daar
staat ook informatie over de noveen die voorafgaand aan de eigenlijke feestdag van de Martelaren
van Gorcum wordt gebeden op 30
juni tot en met 8 juli. Men kan dagelijks online de noveen meebidden
vanaf 14.00 uur.
Op de feestdag van de Martelaren
van Gorcum, donderdag 9 juli, is er
om 14.00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live
te volgen via de website:
www.martelarenvangorcum.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
secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

Alemschepad
Dit klompenpad voert je langs de
uiterwaarden van Alem, het Alemse
Gat, Kanaal van Sint Andries en de
Maas. Onderweg kom je het indrukwekkende
Maasheggenreservaat tegen.

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)

Door de coronamaatregelen mocht
ook het Alemschepad zich verheugen op extra belangstelling. Dit zeven kilometer lange pad laat je genieten van de schitterende Alemse
natuur.
Meer info: www.klompenpad.nl

• 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 2
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Alem
De prachtige lindeboom gesnoeid
Als je Alem in komt rijden zie je allereerst het voormalige café ‘Het
Hart van Alem’ en de Heilige
Hubertuskerk die daar imposant
bovenuit torent. Ook zie je dan de
grote lindeboom links voor de kerk.
Beide zijn onlosmakelijk verbonden
met elkaar.
Omdat de boom erg groot werd en
bijna tegen de kerk aan groeide, is
besloten hem eens rigoureus te laten snoeien. Op 2 februari was het
dan zo ver. De firma Klijmij Buitenbeheer van Anton Klijmij had de
opdracht aangenomen.

Franciscus tussen de Rivieren

Zijn collega Onno Nieuwenhuijzen,
gezekerd aan klimtouwen, klom in
de boom en tak voor tak werd de
boom kaler, terwijl Anton de takken versnipperde.
Na driekwart dag zwoegen was de
boom kaal, maar zo verzekerde Anton mij, binnen een jaar zullen de
takken zeker weer één meter uitlopen.
contactgroep Alem
Johan Toonen, voorzitter
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Alem
Dodenherdenking in coronatijd
Wie van de ‘eieren-rotonde’ naar
Alem rijdt, ziet halverwege de Jan
Klingenweg links het oorlogsmonument staan. Links op het monument
staat de tekst:
‘Hier vielen 24-9-’44 Joh. Klingen.
Diens dochter Tilly uit Alem en L.
Boelen uit Zaltbommel als slachtoffers van Duitse terreur’
Rechts op het monument staat:
‘Mede zij herdacht de eerwaarde
broeder Jozef Alb. Klingen gefusilleerd Jan. ’42 en Leo Klingen in verzet strijd in Febr. ’45 verdronken’
Elk jaar worden deze gevallen verzetsstrijders herdacht.
In de H. Hubertuskerk is om 19.00
uur een herdenkingsdienst, die
wordt voorgegaan door een pastoor
of dominee. De burgemeester of
een afgevaardigde van het gemeentebestuur doet dan een woordje.
Gedichten worden voorgelezen
door kinderen of ouderen en het
gemengd koor zingt toepasselijke
liederen.

Semper Crescendo en Fanfare La
Harpe bij het monument de Taptoe
en na 2 minuten stilte volgt het
Wilhelmus en een Koraal, terwijl de
aanwezigen bloemen leggen bij het
monument. Een indrukwekkende
gebeurtenis.
Jammer dat dit in deze crisistijd
niet mogelijk was. De eerste keer
sinds het monument in 1948 is opgericht. Toch zijn op deze dag door
de gemeente en diverse mensen
bloemen gelegd bij het monument.
In gedachten waren velen bezig
met deze bijzondere dodenherdenking. Op verschillende plaatsen in
Alem speelden enkele leden van
Fanfare Alem de Taptoe en het
Wilhelmus, met inachtneming van
de anderhalve meterregel.
Ook in deze coronacrisis zijn we
onze gevallen verzetsstrijders niet
vergeten.
Het 4 Mei comité: Lian van Boxtel,
Anton van Oers en Johan Toonen

Dit alles in aanwezigheid van nabestaanden van de familie Klingen en
Boelen en andere belangstellenden.
Na afloop van de dienst gaat iedereen in stille tocht naar het monument, voorafgegaan door één van
de drie oud-Maasdrielse muziekkorpsen. Per jaarlijkse toerbeurt
spelen Fanfare Alem, Harmonie
2020 jaargang 9 nummer 2
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Alem
Coronacrisis in Alem
Het zijn vreemde en voor veel mensen angstige en soms eenzame tijden. Anderhalve meter afstand houden, geen bijeenkomsten met familie en vrienden. Veel mensen
moe(s)ten thuiswerken. Dat was
vaak erg lastig met kinderen die niet
naar school konden en veel aandacht vragen. Werken op afstand,
via de computer. Voor veel mensen
ging een nieuwe wereld open. Sommigen vonden het een openbaring,
anderen gruwden ervan.
Er waren geen kerkdiensten in de
Sint Hubertuskerk, basisschool Sint
Odrada sloot zijn deuren. In Dorpshuis de Drie Linden konden geen
activiteiten meer plaatsvinden. Bij
VV Alem kon niet meer gevoetbald
worden. Het gemis van al die sociale contacten is voor bijna iedereen
het meest vervelende aspect van
de crisis, zeker voor oudere en
kwetsbare mensen.
Niet op bezoek kunnen bij je vader
of moeder. Achter het raam zwaaien naar opa en oma, of uitsluitend
via de telefoon of skype contact
hebben. Geen verjaardagen vieren
of gezellig even binnenlopen. Niet
naar het theater, café, film of
sportclub. Dat alles voelt als een
enorm gemis als het ineens niet
meer kan. Gelukkig zijn er tot heden in ons dorp geen mensen overleden aan Corona. Er zijn wel mensen ziek geweest, maar veelal in
vrij lichte mate.
Franciscus tussen de Rivieren

De Coronatijd bracht toch ook wel
wat goeds; het jachtige leven
kwam voor veel mensen tot stilstand. Geen gestress in de file,
geen gedrang in treinen en bussen.
Geen ellenlange vergaderingen. De
door velen zo verfoeide 100 kilometer snelheid is geruisloos ingevoerd.
De luchtvervuiling is spectaculair
gedaald. Op de Veerweg in Alem,
waar het vooral in de spits vaak erg
druk is, kon je nu veel mensen lekker op hun gemak zien wandelen.
Ook op het klompenpad in ons dorp
was het veel drukker dan normaal.
De mensen wilden met het prachtige weer toch naar buiten en gelukkig kon dat prima, zonder de regels
te schenden. En omdat er veel
minder verkeer op straat was, zag
je in ons dorp veel kinderen op
straat spelen.
Zo’n crisis zet je wel aan het denken. Dingen die voorheen zo vanzelfsprekend waren blijken dat ineens niet meer te zijn. Laten we
hopen dat we daar ook wat vaker
bij stilstaan als alles weer ‘normaal’ is.
Sjan van Mook
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Ammerzoden
Mededelingen
H. Willibrorduskerk

֎ De kledingactie is weer voorbij.
Iedereen kon zijn overbodige kleding in een zak inleveren bij Irene
van Keulen. Jammer genoeg kon
dat maar een keer in de kerk worden afgelezen. Toch werden er nog
40 zakken ingeleverd. De gulle gevers en Irene bedankt!

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

Doopvieringen
Zondag 26 juli is in principe de volgende doopzondag. Er zal gedoopt
worden in de middaguren. Pater B.
Bus zal de doop verzorgen. Hij zal
ook het voorbereidende gesprek leiden. De volgende doop zal worden
gehouden op zondag 27 september.

Vieringen hervat in
kerk Ammerzoden
Zowel de Eucharistievieringen door
de week op donderdagmorgen 9.00
uur als ook de Weekendvieringen
op zaterdag en zondag zijn hervat.
Alle vieringen worden gehouden in
de kerk. Voor de tijden van de
Weekendvieringen kunt u terecht
op de binnenpagina van dit blad.
2020 jaargang 9 nummer 2

֎ De bovenverdieping van de pastorie is op gezette tijden (in het weekend) weer bewoond door de coördinator gezinszaken Danny Hakvoort.
֎ In verband met de uitvaarten
heeft Sjaan Vink weer gezorgd voor
bloemen in de kerk. Irene houdt elke week de pastorie schoon.
֎ De koren liggen al maanden stil.
Wanneer de repetities weer gaan
beginnen, is helemaal niet bekend.
En de vraag is in hoeverre dat allemaal kan en mag.
֎ Op 4 mei was er geen viering in
onze kerk in verband met Dodenherdenking. Wel werden er door de
leden van het ‘4 en 5 mei – comité’
bloemen bij het monument in de
Voorstraat gelegd. Tevoren werden
onze kerkklokken gedurende tien
minuten geluid.
֎ Elke woensdagavond vanaf 19.00
uur worden de klokken een kwartier lang geluid als een teken van
hoop in deze bange Coronatijden.
En we willen ook de medewerkers
in de zorg met dit klokgelui ondersteunen.
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Ammerzoden
Coronatijdperk voorjaar 2020
Hans van Berkel: “Ik hoorde begin
maart van pastoor Putman dat de
kerkdiensten voorlopig niet meer
doorgingen. Ik vond dat, gezien de
berichten in de pers, wel op zijn
plaats. Ik heb toen dan ook meteen
een brief gemaakt en die aan de
kerkdeur opgehangen. TOT 21
MAART ZIJN WE DICHT. Later heb ik
de tekst iets aangepast. We moesten namelijk langer dicht blijven.
Wat ik wel fijn vond, was dat onze
gedachteniskapel open mocht blijven. Want daar werd tot dat moment al veel gebruik van gemaakt.
En dat is in deze Coronaweken alleen maar toegenomen! Dagelijks
worden daar behalve de waxinelichtjes ook de kaarsen van de
Moeder van Altijddurende Bijstand
en ook van de H. Corona aangestoken. De kapel werd door dat vele
bezoek wel een beetje smerig.
Toen ik dat aan het opruimen was,
zag Irene van Keulen me bezig. Ze
kwam direct helpen. En dat doen
we daarna voortaan bijna elke
week. Ook kwam ik in contact met
een Poolse dame. Zij verzorgde en
verzorgt ongevraagd de bloemen in
de kapel! Ik heb haar daarvoor,
namens de parochie, een bloemstukje aangeboden. Daar was ze
zeer vereerd mee.”
Hans vertelde verder: “In de kapel
heb ik een tafeltje neergezet. Daar
leg ik informatieblaadjes neer. Dat
Franciscus tussen de Rivieren

moet ik dagelijks bijhouden, want
die mededelingen zijn zo weg. Wat
nog sneller weg was, waren na
Palmzondag de palmtakjes. Wat
ging dat snel !!!
In deze coronaweken zijn er ook
nog een paar uitvaarten geweest.
Samen met pastoor Putman, de
twee kosters en de uitvaartverzorgers hebben we er voor gezorgd dat
die plechtigheden naar ieders tevredenheid zijn verlopen.
Dan heb ik ook nog te maken met
andere vrijwilligers. Die steken hun
handen uit de mouwen op andere
momenten. Zo waren er eens twee
in de toren bezig met het uitsteken
van de vlag op Bevrijdingsdag. Ik
wist dat niet en sloot alle deuren
af. Gelukkig hadden die twee nog
wel een sleutel van een zijdeur!!!
De volgende dag belden ze mij op
met de vraag of ik hen een ontbijtje kon brengen want ze hadden onderhand wel honger gekregen !!!
Al met al kunnen we zeggen: ons
kerkgebouw ziet er, net zoals dat
ook al het geval was toen Tini nog
koster was, pico bello uit en de organisatie daaromheen verloopt uitstekend. Ik ben daar erg blij mee
en ik hoop dat er nog meer vrijwilligers zich zullen aanmelden om dit
prachtige werk voor onze gemeenschap te mogen doen!’
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van...
† Pieta van Wordragen –
† Theo van Hezik
van Helmond

24 april 2020 moesten wij afscheid
nemen van Pieta van Wordragen –
van Helmond. Pieta werd geboren op
2 mei 1930 in Vught. Op 2 mei 2020
was de crematieplechtigheid. Dat
was precies de dag waarop Pieta 90
jaar zou zijn geworden. Haar hele
leven stond in het teken van zorg
voor de ander. Toen ze weduwe
werd, bracht ze dit uitgangspunt nog
meer in de praktijk door het kosterschap in de kapel van Het Zonnelied
op zich te nemen. Het was dan ook
extra lofwaardig, dat dominee Maarten Tell haar in een dienst in diezelfde kapel uitgeleide deed naar het
Vlijmense crematorium.

† Mientje Peters - Saat
Op 3 mei 2020 overleed Mientje Peters - Saat, (geboren 24 september
1930) Zeven maanden geleden
moesten we afscheid nemen van
haar man Toon Peters. Samen met
Toon zorgde ze voor het gezin.
Haar passie was haar bloementuin
en het meewerken aan de zang- en
toneelverenigingen. Gedichten maken, vooral in de Sinterklaastijd,
was haar grote hobby. In de laatste
jaren van haar leven weidde ze
dikwijls uit over wat haar kinderen
en kleinkinderen allemaal al bereikt hadden en wat voor plannen
ze nog hadden.
2020 jaargang 9 nummer 2

Op 6 mei 2020 overleed in Wordragen Theo van Hezik. (geboren 6 augustus 1929) Theo werd als middelste
kind geboren op de Hogesteeg in een
gezin van 11 kinderen. Theo maakte
bewust de Tweede Wereldoorlog Hij
kon urenlang vertellen over wat hij
zoal meegemaakt had tijdens de
evacuatie naar Friesland in de winter
van 1944. Na terugkeer in Ammerzoden leerde hij Diet kennen tijdens
het aardbeien plukken. Op 31 januari
1962 trouwden ze. Toen al ging hij er
graag op uit om een visje te verschalken of in de moestuin te zorgen
voor voldoende eten voor de familie.
Hij genoot van het buitenleven en
was in de wolken als hij daar iets
voor een ander kon doen.

† Marcel de Looijer
Op 10 mei 2020 overleed Marcel de
Looijer op 45-jarige leeftijd. ‘Marcel
was een liefdevolle echtgenoot en
super goede papa met een optimistische kijk op het leven, waarbij zijn
gezin, familie, vrienden en het dorp
het middelpunt van zijn bestaan
vormden’ Deze zin op het gedachtenisprentje zegt alles over Marcel. De
volgende zin vult dit alles nog wat
verder aan: ‘Met ontzettend fijne
gedachten denken wij aan Marcel terug en vervolgen onze weg zoals hij
het had gewild, met opgeheven
hoofd, vol moed en optimisme.’
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† Pater Jos van Zeelst
Eveneens op 10 mei 2020 overleed
in Alverna/Wijchen Pater Jos van
Zeelst, minderbroeder franciscaan.
Jos werd geboren op 19 november
1937. Jos voelde zich al vroeg in
zijn jeugd aangetrokken tot het
priesterambt. Hij trad in bij de orde van de franciscanen. In Ammerzoden droeg hij in 1962 zijn eerste
H. Mis op. Hij werkte daarna in
Noord-Holland Noord en in de
Bommelerwaard. In Zaltbommel
werkte hij gedurende 21 jaar. In
2002 moest hij stoppen met het
werk aan de Martinusparochie in
Zaltbommel. Vlak voor zijn vertrek
naar Megen zegende Jos nog een
monumentje op de katholieke begraafplaats. Het beeldje was bedoeld ter nagedachtenis aan doodgeboren, ongedoopte, kinderen en
mensen die een eind aan hun leven
hadden gemaakt:
Zeg maar zacht: Ave Maria.
Hier vormt God met ons een band,
ook de kleinsten die hier rusten,
staan geschreven in Zijn hand.
In Megen was hij actief in de Stichting Hof van Lof. De stichting bekommerde zich om de ommuurde
kloostertuin. In 2014 was zijn gezondheid zodanig verzwakt dat het
beter was dat hij naar een tehuis in
Alverna/Wijchen verhuisde. Daar is
hij op 10 mei 2020 gestorven.

Franciscus tussen de Rivieren

Pater Jos van Zeelst

Zonnelied & Lindenboom
De vieringen in het Zonnelied en de
Lindeboom op de tweede vrijdag de
oecumenische viering door de geestelijke verzorging en de vierde vrijdag de eucharistieviering, gaan tot
nader order niet door. Voor de laatste afspraken kunt u terecht op de
website van de parochie.

Vlog
Pastoor Putman heeft een ‘vlog’
over de gedachteniskapel en een
over Maria in onze kerk gemaakt:
Hij praat dan over ons Mariabeeld
en geeft uitleg over de onderdelen
van het roosvenster. Hij gaat daarvoor al pratende de donkere trap
naar het ‘koor’ op. Bekijk het op:
www.katholiekbommelerwaard.nl
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Spaanse griep in Ammerzoden
De Spaanse griep was een beruchte
griep-pandemie in de jaren 19181919. Deze wereldwijde epidemie
eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens. Het werd Spaanse
griep genoemd, omdat kranten in
Spanje, een neutraal land in de
Eerste Wereldoorlog, er het eerst
over berichtten. In Spanje, waar
geen oorlogscensuur bij de media
heerste, sloegen de kranten groot
alarm toen verschillende mensen
aan het virus stierven.
In zijn algemeenheid kan gesteld
worden dat de dood al intrad na
enkele dagen van koortsaanvallen
die aan griep deden denken. Het
totale aantal slachtoffers van deze
griep beliep dus in Nederland bijna
60.000 mensen.
Pastoor Isidorus Trienekens, pas
twee jaar actief in de Willibrordusparochie, schreef in zijn Memoriaal
dat in december 1919 heel Nederland door de ziekte werd geteisterd.
In Ammerzoden werd onder leiding
van de pastoor en zijn helpers veel
gebeden om de gevolgen af te wenden. Onder alle missen werd na de
consecratie door iedereen vijf Onze
Vaders en Weesgegroeten gebeden.
Onder het lof werd de Litanie van Alle Heiligen gebeden. Dat lof was er
iedere dag. De kerk zat dan stampvol. Ook werd het ‘Si quaeris’ gezongen. De pastoor vond dat de gebeden
werden verhoord. In alle plaatsen in
de buurt van Ammerzoden waren da2020 jaargang 9 nummer 2

gelijks sterfgevallen te betreuren. In
Ammerzoden was de helft der bevolking aangetast door de gevreesde
ziekte. Maar in totaal waren er
slechts twee doden te betreuren.
In het hoofdstuk ‘heerschende ziektes’ in het gemeenteverslag van
Ammerzoden over het jaar 1918
schreef de gemeentesecretaris:
‘Voor kwam 1 geval van fibris typhordea en 6 gevallen van diphteritus waaronder 1 met dodelijken afloop. De gevallen bleken alle opzich-zelf staande te zijn. Uitbreiding kwam niet voor.’
In de gemeenteverslagen werden
ook de aantallen overledenen genoteerd op de verschillende begraafplaatsen in de gemeente. In 1916
werden in Ammerzoden 22 mensen
begraven. In Well 8; in 1917 waren
deze cijfers 33 en 15. In 1918, het
jaar van de Spaanse griep waren
die cijfers flink wat hoger: 41 en
18. In 1919 waren de cijfers 17 en
7. In feite waren het aantal overledenen weer teruggekeerd naar de
normale omstandigheden.
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Vieringen hervat
Zowel de eucharistievieringen door
de week op donderdagmorgen 9.00
uur als ook de weekendvieringen op
zaterdag en zondag zijn hervat. Alle vieringen worden gehouden in de
kerk. Voor de tijden van de weekendvieringen kunt u terecht op de
binnenpagina van dit blad.

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

Ouderenvieringen Hedel
Afgelopen dagen kwam het bericht
van de Nederlandse bisschoppen
dat er vanaf de eerste zondag van
juni weer publieke vieringen mogelijk zijn; natuurlijk wel met inachtneming van alle maatregelen met
betrekking tot het tegengaan van
de verspreiding van het coronavirus. Bijeenkomsten met wat grotere groepen zijn nog niet mogelijk.
Seniorenhof ‘De Munt’ is daarom
ook nog niet open. Dat is de reden
waarom voorlopig geen ‘ouderenvieringen’ gehouden worden. Wanneer dat, in het nieuwe seizoen,
weer mogelijk zal zijn, ontvangen
alle deelnemers aan die vieringen
daarvan tijdig bericht.

Zondagsviering op Oké-TV
Met ingang van 14 juni zal op zondag om 09.30 uur via Oké-TV een
Eucharistieviering vanuit de Bommelerwaard worden uitgezonden.
De uitzendingen zijn op de televisie
via Ziggo te ontvangen op kanaal
36, maar ook via onze website en
facebookpagina vindt u een link
naar de uitzending.
Voor de vieringen kunt u ook misintenties opgeven tot en met woensdag bij de plaatselijke contactpersonen of rechtstreeks per e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Voor de komende tijd wensen de
begeleiders van de ‘Ouderenviering
Hedel’ (Bets, Gerrie, Koosje en
Ben) u alle goeds en veel sterkte.
Franciscus tussen de Rivieren
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Het ‘andere’ normaal…
Op zaterdag 14 maart ging ik in
Kerkdriel nog voor in een uitvaartdienst en daarna was het over en
uit. Gebedsdiensten bij een uitvaart en niet meer dan dertig personen. En LET WEL: anderhalve meter afstand!!! Op zondagen geen
publieke diensten meer: kerken gesloten voor eredienst.
Die eerste zondag, 15 maart, wist
ik niet goed hoe ik me moest voelen. Het was zondag; en GEEN
dienst: een vreemd en wat zinloos
gevoel. Hoe moet dat nu verder?
Wat is er toch allemaal aan de hand
in onze wereld? Richtlijnen van bovenaf ter regulering van ons dagelijks leven? Raken we steeds meer
gevangen in die smalle marge van
wat mag en niet mag? Op radio en
tv hoor en zie je bijna niets anders
meer.
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In het leven van alledag worden allerlei aanpassingen getroffen; de
geplande vakantie wordt geannuleerd; de afgesproken voorstelling
in het theater gaat niet door; ik
kan niet naar de verjaardag van ...,
ik kan niet de bezoekjes afleggen
die ik wil, zelfs niet bij mensen die
mij juist nu heel hard nodig hebben; de al een jaar vaststaande
vieringen van de Goede Week op
Terschelling gaan ook niet door; in
de supermarkt moet ik een winkelwagentje pakken en… liefst betalen
met pin; een vergadering gaat voor
het eerst virtueel, vergaderen op
afstand met behulp van de computer; ik weet nu in eerste instantie
geen raad met de tijd en waarvoor
en voor wie ik moet bidden. Waar
zit dat virus en hoe kan ik het bij
me vandaan houden?
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Massa’s vragen en onbeantwoorde
problemen doen zich voor. Niets is
of lijkt nog normaal. Iedereen lijkt
op zoek naar een ander normaal.
Maar wat is dat en wanneer zal dat
werkelijkheid worden? Is er wel een
ander normaal? Wordt dat andere
normaal ooit normaal? Een heleboel
dingen moeten toch gewoon doorgaan: eten, slapen, voor de kinderen zorgen, wassen en koken, boodschappen doen en naar de dokter,
de tandarts, de winkel en de drogist kunnen??? En de economie
moet natuurlijk ook wel blijven
draaien!!!
Met antwoorden zoeken op al die
vragen komen we niet veel verder.
Ik word er zelfs een beetje moedeloos van. Dingen die voorheen zo
belangrijk waren in mijn leven
schijnen dat ineens niet meer te
zijn. En ik ontdek dat heel andere
zaken in mijn leven zwaarder gaan

Franciscus tussen de Rivieren

tellen: hoe kan ik nu mijn overvloed aan vrije tijd zinvol besteden, wat is de betekenis van stilte
in mijn leven, hoe kan ik op alternatieve wijze iets betekenen voor
mensen in mijn buurt, en hoe loop
ik niemand in de weg en gun ik iedereen zijn/haar eigenheid en zijn
of haar eigen plek.
Het zijn zaken die iedereen persoonlijk zal invullen en daarna tot
iets van zichzelf zal maken. Hopelijk vinden we samen daarin een
weg. Om dat te laten slagen zal
daarbij de zegen van onze God onmisbaar zijn. Daarom zal ook ons
gebed om kracht, geduld en uithoudingsvermogen nodig zijn en
blijven om samen als medemensen
onze toekomst veilig te stellen.
Wellicht wordt dan het ‘andere
normaal’ ooit normaal.
Ben van Bronkhorst, franciscaan
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Kerkdriel
Gedoopt
H. Martinuskerk

Er waren de afgelopen periode
geen doopvieringen in verband met
de corona-maatregelen.

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
tel (0418) 631215/(0418) 632504

Eerste H. Communie

e-mail:
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

Helaas kon deze geen doorgang vinden door de corona-maatregelen.

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

Overleden
vanaf 20 februari 2020

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

Week Nederlandse
Missionarissen
Onder deze naam wordt landelijk
elk jaar van Hemelvaart tot en met
Pinksteren actie gevoerd voor het
welzijn van de vele Nederlandse
missionarissen.
In alle Nederlandse kerken wordt
hiervoor aandacht en steun gevraagd tijdens de Pinksteractie. Helaas is dit door de Corona-crisis dit
jaar niet mogelijk. Dat wil zeggen
dat u de actie niet zou kunnen
steunen. Dit alles te lezen in het
MOV gedeelte van dit blad.
Hier kunt u ook het banknummer
vinden. Laat al die Nederlandse
missiewerkers door deze onzichtbare vijand niet in de steek.
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Johannes van Dijk (74)
Greet van Wel (82)
Cornelis van der Meijden (86)
Ria van de Laar-van Nisselrooij (85)
Nollie de Bruijn-Lukassen (87)
Toke Stoof-van Hezik (83)
Giena de Bruijn-van Osch (89)
Maria Müller-Hoefnagels (93)
Riek Claveaux-van Hoesel (79)
Bettie Fortuin-Peffer (64)
Corry Piels-van Doremaele (88)
Diny Laheij (76)
Arie van Gent (82)
Zus Akkermans-van Vonderen (97)
Alice Raven-Radermacher (87)
Riek de Rouw-Muurmans (81)
Hans Veldhuis (71)
Nel Verhoeven-van Boxtel (89)
Robert Janicki (45)
Francisca van Hezik-van Zanten (83)
Lambert Lansdaal (70)
Hans Nendels (59)
Antonia van Uitert-Versteeg (61)

Rust in Vrede
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Bedankt Corry

Vastenactie

Helaas is Corry van der Meijden
door omstandigheden gestopt met
haar werkzaamheden voor de Mariakapel. De Mariakapel verliest
door haar vertrek een bevlogen en
toegewijde medewerkster. Corry
was degene die alles in de gaten
hield; niets ontsnapte aan haar
aandacht. Mede door haar bijzondere inzet maar vooral door haar
toewijding is de Mariakapel door de
jaren heen geworden tot een waardevolle plaats. Het is voor heel veel
mensen een rustpunt, een plaats
om zomaar even stil te zijn te bidden of een kaarsje op te steken.
Ook bij het vinden van nieuwe
vrijwilligers probeerde Corry samen
met anderen hier naar op zoek te
gaan. De waarde van dit plekje onder de toren, werd tijdens de Corona-crisis toen de kapel extra geopend mocht zijn, zichtbaar door de
vele bezoekjes, ontstoken lichtjes,
noveen- en devotiekaarsen. Dit alles werd mogelijk omdat de kapel
al die jaren, mede dankzij Corry,
haar waarde bewezen heeft.

Door de Corona-crisis kwam de Vastenactie 2020 ernstig in het gedrang.

Wij bedanken haar voor haar jarenlange bijzondere inzet en trouw.
Contactgroep Martinus kerk

Bedankt!
Franciscus tussen de Rivieren

Er konden geen vrijwilligers op pad
gaan voor de collecte en konden de
kinderen van de Mgr. Zwijssen
school helaas geen actie voeren.
Daarbij is er door een menselijke
fout ook nog een fout banknummer
in de informatie brief vermeld. Mogelijk kreeg u ook uw opdracht terug. Indien u deze alsnog wilt verzenden is hier het juiste nummer.
NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus
o.v.v. Vastenactie 2020
De opbrengst van dit jaar is tot nu
toe € 490,10. Wij bedanken iedereen die zich ondanks het virus toch
solidair heeft getoond.
MOV Martinus kerk
Maria de Groot, Bertie de Rouw
en Riet Corten

Onze bevrijding herdacht
Ieder jaar op 4 mei herdenken we
hen die vielen voor de bevrijding
van ons land. Bevrijding van de
Duitse overheersing waaronder we
vijf jaar lang gebukt gingen.
Bevrijd ten koste van duizenden
jonge levens. Jonge mensen die
hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Zij die zich dapper
hebben verzet of zij die met veel
moed streden voor onze vrijheid.
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Daarnaast werden veel mensen
vermoord om wie ze waren en niet
mochten zijn, zoals onze Joodse
medemensen. Onschuldige mensen
op een onvoorstelbare gruwelijke
manier de dood ingejaagd. Dit jaar
was het op 5 mei 75 jaar geleden.
Reden om dit gebeuren groots te
vieren en bijzonder te herdenken.
Maar helaas ook dit was niet mogelijk vanwege het Corona virus. Vierenzeventig jaar lang werd het herdenken op de Dam van alle oorlogsslachtoffers op 4 mei massaal bijgewoond. Ieder jaar weer een indrukwekkend gebeuren. Dit jaar
was de Dam voor het eerst leeg.
Maar toch werd deze herdenking
misschien wel de meest indrukwekkende van al die jaren. Ook nu
werden er kransen gelegd en was
het in ons land twee minuten stil.
En dan opeens was daar onze koning, alleen midden op die lege
Dam met zijn indrukwekkende maar
hartverwarmende woorden.
Na 75 jaar is door hem gezegd
waarover altijd is gezwegen. Gezwegen door zijn overgrootmoeder
over het onbeschrijfelijke leed wat
onze Joodse medemensen is aangedaan. Eindelijk werd gezegd wat
zoveel eerder gezegd had moeten
worden. Maar voor de waarheid is
het nooit te laat. Het moet onze
Joodse medemensen goed gedaan
hebben eindelijk na al die jaren.
Die eenzame man midden op dat
grote lege plein, hij was het die
2020 jaargang 9 nummer 2

deze
herdenking
onvergetelijk
maakte; onze koning.

Wat vieren we
met Pinksteren?
Pinksteren is een Christelijk feest
waarbij wij vieren dat we de Helper, Gods Heilige Geest ontvangen.
Op de veertigste dag van Pasen
werden de leerlingen door Jezus
Hemelvaart alleen achtergelaten.
Wel had Hij hen beloofd dat hij de
Geest van God, de Heilige Geest
zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en ze de kracht zou
geven om te getuigen van ‘Zijn
Blijde Boodschap’. “Ik zal jullie een
Helper sturen, de Heilige Geest,
die jullie alles zal doen herinneren
wat ik jullie geleerd heb.”
Op de “vijftigste dag van Pasen,
tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren dus, kwam de beloofde Heilige Geest in Jeruzalem over Jezus
leerlingen en andere pelgrims als
een vuur, als een wind, over hen
heen. De Bijbel zegt hierover: “Zij
werden allen vervuld van Gods Heilige Geest en begonnen te spreken
in alle talen.”
Het wordt dus 50 dagen na Pasen
gevierd en daarmee heb je ook
meteen de betekenis van Pinksteren: het woord is afgeleid van het
Griekse pentekostè, dat 50 betekent.
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Waarom vieren we Pinksteren 50 dagen na Pasen?
De Bijbel geeft hier geen duidelijk
antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk lijkt
in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was
gekruisigd en daarna opgestaan,
tijd nodig hadden om het te laten
bezinken. Ze moesten eraan wennen en omschakelen. Pas daarna
konden ze echt openstaan voor de
nieuwe situatie.
In de bijbel hebben getallen ook
vaak een symbolische betekenis.
Zo staat het getal 7 voor de voltooiing, de volheid. Denk maar aan
de zevende dag van de schepping,
de rustdag, de zondag.
7 x 7 = 49 waarbij de dag van Pasen
de eerste dag is. Dus 50 dagen (de
dag van Pasen telt als dag 1) na Pasen is de komst van Jezus voorgoed
op aarde voltooid en helpt de Heilige Geest ons verder op weg in de
Geest van de Jezus.

Wie is die Heilige Geest?
Christenen geloven dat er één God
is die tegelijk drie is: de Drieeenheid. Dat klinkt natuurlijk raar,
maar komt regelmatig voor. Een
muziekakkoord bestaat ook vaak uit
drie tonen. Elke kleur kun je opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als
het ware rood, geel en blauw tegelijk.
Franciscus tussen de Rivieren

Je kunt het ook zien als ‘functies’
van God. God de Vader is degene
die alles begint, de ‘Schepper van
Hemel en Aarde’. God de Zoon,
kwam als mens op aarde en legt
contact. God de heilige Geest komt
bij ons binnen. De Heilige Geest is
dus dat ‘stukje’ van God dat in mensen werkzaam is. Gods Geest onder
ons die vele gaven heeft, waarvan de
belangrijkste de liefde is.

Kinderen weer naar school
Alle betrokkenen slaakten een
zucht van verlichting toen bekend
werd dat de ‘lock down’ maatregelen werden versoepeld. Na een lange tijd van schermonderwijs in huis
mochten ze eindelijk weer naar
school. Ondanks de belasting voor
ouders, hebben de kinderen met
het onderwijs op afstand een hoop
ict-ervaring opgedaan.

Vakantie dit jaar anders
De Coronapandemie heeft sinds
carnaval hard bij ons huisgehouden.
Om verspreiding van het virus tegen
te gaan ging Nederland, evenals vele andere landen, ‘op slot’. Velen
van ons kijken uit naar de vakantie.
Voor de meesten van ons is die ‘anders dan anders’.
De redactie wenst jullie ondanks
alles, veel ontspanning en heel
veel plezier!
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Rossum
†
Ad van Haaften
Geboren op 16 september 1947 in
Hurwenen en overleden in Nijmegen op 5 maart 2020. Sinds 27 juli
1972 gehuwd met Wilma van Haaften van Heumen. Zij kregen twee
kinderen, Adriëtte en William en
zes kleinkinderen. Na een kort
ziekbed is Ad in het Radboudziekenhuis te Nijmegen in het bijzijn
van zijn vrouw Wilma overleden.
Na de oecumenische uitvaartdienst
geleid door dominee Lia Davidse en
pastor Bertus Bus, in de protestantse kerk aan de dijk, hebben we
hem te ruste gelegd op de algemene begraafplaats in Hurwenen.

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

Moge hij rusten in vrede.

†

Overledenen
†

Jos van Zeelst (pastor)

Nel aan den Toorn – Vervoort
Geboren 29 mei 1926 te Rossum.
Overleden 20 maart 2020 te Rossum. Nel was getrouwd met Piet
aan den Toorn die op 30 maart
2018 overleden is. Zij kregen samen
twee kinderen, Wilma en Bets. Zij
woonde in de Vaste Burcht waar ze
ook overleden is. De crematie heeft
plaatsgevonden in het crematorium
te Tiel.
Moge zij rusten in vrede.

Geboren 19 november 1937 te Ammerzoden. Overleden 10 mei 2020
te Alverna / Wijchen. Jos was van
1991 tot juni 2003 pastor in onze
parochie te Rossum. Wij zijn hem
dankbaar voor zijn grote inzet en
de fijne samenwerking die we met
hem mochten hebben. Op 9 juni
2003 ging Jos met pensioen en hebben wij afscheid van hem moeten
nemen als pastor. Hij ging daarna
wonen in het klooster te Megen. In
2014 verhuisde Jos naar Alverna,
alwaar hij ook is overleden. Hij is
te ruste gelegd op het kloosterkerkhof van Alverna.
Moge hij rusten in vrede.
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bladzijde 34

Franciscus tussen de Rivieren

Bedevaart naar de
zoete Moeder van
Alem
’s-Morgens vroeg uit de
veren, loopschoenen aan
en op weg naar Alem.
Onderweg konden we de
klokken al horen luiden.
In de kerk aangekomen
branden de kaarsjes en
was er muziek op de achtergrond. Een mooie
sfeer, en fijn om weer
een kaarsje aan te kunnen steken bij onze lieve
Moeder Maria.
Na rustig in stilte te
hebben gebeden gingen
we huiswaards.
Een ‘kleine Mariabedevaart’ in de meimaand
vanuit Rossum naar
Alem.
Complimenten aan de
vrijwilligers uit Alem die
dit tweemaal in de
maand mei mogelijk
hebben gemaakt.

Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
Kapelletje
Hoera!!! Eindelijk kunnen we beginnen met het bouwen van het kapelletje. De vergunning van de gemeente is afgegeven en ook de toestemming van het Bisdom is binnen.
Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel
B.V. uit Alem gaat het zo vlug mogelijk bouwen.
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Het kapelletje komt vooraan op de
R.K. begraafplaats aan de H.C. de
Jonghweg. Wij zijn blij dat het eindelijk zo ver is. Uiteraard is uw
steun hierbij hartelijk welkom.
Volgend blad hopen wij u meer te
kunnen vertellen over de bouw.
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Rossum
Coronatijd

Vieringen

door een Parochiaan

Vieringen in De Beuk

Mij werd gevraagd hoe ik deze coronatijd doorkom. Met geloof, hoop
en liefde zou ik zeggen. Ik weet,
het is een tijd waarin ik veel dingen
mis. Ik ben meestal druk en veel
van huis door hobby’s etc. Maar nu
dus veel meer thuis. Wel fijn dat ik
zondag naar de kerk in Alem kon
gaan om wat kaarsen aan te steken. Het was stil in de kerk en heel
rustgevend, met ieder in zijn of
haar eigen gedachten.

We misten afgelopen periode onze
diensten in de Beuk. Wij zijn blij
dat onze vieringen weer worden
opgestart voor onze ouderen
(tweede maandag van de maand)
en onze zondagsvieringen (derde
zondag van de maand). Voorlopig is
aanmelden nog noodzakelijk, telefonisch bij Bertha van Doorn tel:
0418- 512340

Ik keek naar de lege stoelen van
het koor en het lege bankje achter
het orgel. Zo’n rare tijd. Maar ik
besef maar al te goed dat het ook
een tijd is om over dingen na te
denken. En om er meer voor elkaar
te zijn.
Ik denk zelf dat met geloof, hoop
en liefde wij de kracht krijgen om
samen door deze tijd te komen.
Hopend op tijden dat we samen
weer mogen zingen en bidden.
Want samen zijn we sterk.
Mieke

Franciscus tussen de Rivieren

 Maandag 13 juli - 14.30 uur
ouderenviering
 Zondag 19 juli - 9.30 uur
Woord-Communieviering
door Jos Vriesema
 Zondag 16 augustus - 9.30 uur
Gebedsviering
 Maandag 14 september - 14.30 uur
Ouderenviering
 Zondag 20 september - 9.30 uur
Gebedsviering
Alle bovenstaande vieringen vinden
plaats in ‘De Beuk’. Vieringen in de
Vaste Burcht zijn nog niet bekend.
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Velddriel
Lintjes
H. Martinuskerk

Talent bepaalt wat je kunt bereiken; inzet of je het bereikt…

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

Deze quote van Lou Holtz is op het
lijf geschreven van onze voorzitter
Carola van Kessel-Visser.

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

Vrijdag 24 april j.l. hoorde zij via
een persoonlijk telefoontje van de
burgemeester dat zij was voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding ofwel ‘een lintje’. Vanwege de coronacrisis zal deze bijzondere onderscheiding later dit
jaar aan haar worden uitgereikt.

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

M.O.V. werkgroep
Werken aan je toekomst was het
thema van dit jaar van de Vastenactie. Helaas gingen de kerken op
slot door het Coronavirus waardoor
er geen collectes en activiteiten
voor de Vastenactie plaats konden
vinden. Maar ondanks dat hadden
wij toch nog een opbrengst van
€ 176,25. Waarvoor onze hartelijk
dank namens de alle jongeren uit
de derde wereld landen.
Werkgroep M.O.V.
Trees Hooijmans, Gertrude
Hooijmans en Annie van Kuijk

St. Martinuskerk
Iedere dinsdag om 9.00 uur is er
weer een eucharistieviering in de
kerk. Helaas nog geen koffiedrinken. Iedereen is van harte welkom.
2020 jaargang 9 nummer 2

Het voorstel om Carola te onderscheiden was al maanden geleden
ingediend. Uit de bijdragen van de
verschillende partijen bleek wel
hoe groot haar maatschappelijke
betrokkenheid is voor de gemeenschap alsmede voor bijzondere
groepen, zoals ouderen en zieken.
Als voorzitter van de Dorpsraad, die
mede door haar tot stand kwam,
zet zij zich op alle mogelijke gebieden in voor de leefbaarheid en
het welzijn van Velddriel.
Bijna 40 jaar was zij coördinator
van de ziekenbezoekgroep en secretaris van De Zonnebloem afdeling Maasdriel, waar zij bestuurlijk
actief was en praktische hulp bood.
Ook was zij ruim 40 jaar actief in
het bestuur van Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk en van daaruit
betrokken bij allerlei projecten,
van Engelse les tot warme maaltijdvoorziening. Zij was tevens be-
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Velddriel
trokken bij de doorstart van de
KBO.
Behalve moeder, echtgenote, vrijwilliger, bestuurslid , kartrekker,
voorzitter en secretaris, was zij
meer dan 40 jaar werkzaam als
leerkracht in het basisonderwijs,
heeft zij zich ingezet voor de leesvoorziening en het bestaan van de
bibliotheek gewaarborgd.
Zij was betrokken bij het oprichten
van het servicepunt in de pastorie,
heeft zich ingezet voor het behoud
van de St. Martinuskerk in Velddriel, werkte samen met de contactgroep van de kerk, vervulde de
functie van lector en bracht persoonlijk door weer en wind het parochieblad huis aan huis.
Kortom... Carola van Kessel heeft
haar lintje meer dan dik verdiend
en wij als Dorpsraad en parochie
zijn trots op haar!! We hopen nog
lang haar kennis, ervaring, diplomatie en doortastendheid te mogen
benutten. (BP, HvK)
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Ook Henriëtte van Namen-van
Eeuwijk is een duizendpoot en staat
voor iedereen altijd klaar. Zo is ze al
ruim 40 jaar collectant van de KWF,
Longfonds (voorheen Astmafonds)
Nierstichting en Hartstichting, waarvan al ruim 17 jaar als coördinator
voor Velddriel. Tevens geeft ze al
ruim 130 keer bloed/plasma aan
bloedbank Sanquin.
Voor onze parochie is Henriëtte op
vele vlakken actief. Zo is ze al ruim
20 jaar kosteres voor de weekendvieringen. Ze zit bijna 20 jaar in de
parochiewerkgroep / contactgroep
waarvan de laatste tien jaar als secretaresse en ze houdt ook de pastorie al tien jaar schoon.
Hopelijk krijgt ze nog een mooie
dag wanneer de onderscheiding
door de burgemeester wordt opgespeld en mag ze al haar werkzaamheden nog lang in goede gezondheid uitoefenen. We zijn dankbaar
dat ze al haar talenten op maatschappelijk en parochieel vlak inzet
voor onze gemeenschap.
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Coronavirus - enkele reacties van parochianen
Alles gaat door, maar dan op anderhalve meter afstand van elkaar. Je
mag geen hand meer geven of op bezoek gaan bij je opa of oma. Online
school, videolessen en een berg
(huis)werk zijn eigenlijk de enigste
dingen die me overdag bezighouden.
Iedereen moet zich aanpassen en
zich houden aan de regels. Ik heb
wel gewoon afgesproken met vrienden in deze tijd, omdat ik mezelf
niet zie als iemand die gevaar loopt.
Wel kijk ik uit voor andere, in het
speciaal oudere. Ik probeer, in hoeverre dat mogelijk is, het beste te
halen uit dit alles. Ik zit veel thuis en
heb dus wel weer meer tijd voor
mijn hobby’s.
We zitten nu in een tijd waar je op
de proef gesteld word op verschillende gebieden, zeker ook in je geloof. Kerken zijn gesloten, maar er
wordt wel elke zondag een online
mis geplaatst. Om eerlijk te zijn is
dat niet helemaal mijn ding. Heel af
en toe kijk ik een stukje, maar heb
persoonlijk niet de motivatie om
hem elke week helemaal te kijken.
Ik kijk naar alle persconferenties van
Rutte en elke keer hoop ik weer dat
die gaat zeggen dat we weer terug
mogen naar normaal, want ik vind
dat het nu allemaal wel lang genoeg
geduurd heeft. Natuurlijk begrijp ik
wel dat alles in kleine stapjes terug
naar normaal moet gaan, maar ik
hoop dat dit snel gebeurt.
Een Tiener
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Wat een tijd, het begon al met de
verjaardagen van mijn twee oudste
kleindochters op 14 en 30 maart,
geen knuffels maar wel gebak op
afstand.
Maar er waren ook lichtpuntjes zoals een mooie bos tulpen van open
bejaardenwerk Nooitgedacht en het
twee-wekelijkse telefoontje van
deze leiding. Geweldig toch! En
een mooie geranium werd thuis bezorgd, allemaal heel leuk.
De Zonnebloem, Afdeling Oud
Maasdriel liet zich ook horen door
een mooie kaart te laten bezorgen
met mooie zonnebloemen op de
voorkant en een opbeurende tekst
erop “Hou vol”.
Maar in onze parochie missen we
ook veel de wekelijkse diensten op
zondag in de kerk en dinsdag op de
pastorie met een vaste groep parochianen en het inloopuurtje niet te
vergeten.
De KBO Maasdriel heeft samen met
de KBO Brabant een Libelle tijdschrift laten bezorgen, al met al
geeft het een verlichting in deze
sombere tijd.
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Een oudere parochiaan
Trees Hooijmans-Verhoeven
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Velddriel
Overleden
†

†

Maria van der Linden-Luites, 82 jaar
Overleden 21 maart 2020
Begrafenis op parochiekerkhof te
Velddriel.

Rudy van Heel, 55 jaar
Overleden 5 mei 2020
Crematie

†

†

Corrie Piels-van Doremaele, 88 jaar
Overleden 6 april 2020
Na korte uitvaart viering in de St.
Martinuskerk was er aansluitend de
begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.

Anka van Uitert, 61 jaar
Overleden 16 mei 2020
Na korte uitvaart viering in de St.
Martinuskerk was er aansluitend de
begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.

†

†

Alice Raven-Radermacher, 87 jaar
Overleden 8 april 2020
Na avondwake en korte afscheidsviering in St. Martinuskerk was er
aansluitend de bijzetting op het parochiekerkhof te Oud-Geleen.

Corrie van Uitert-van Beurden, 74 jaar
Overleden 18 mei 2020
Crematie

†

†

Nel Verhoeven-van Boxtel, 89 jaar
Overleden 15 april 2020
Na korte uitvaart viering in de St.
Martinuskerk was er aansluitend de
begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.

Koos van den BighelaarKruitwagen, 88 jaar
overleden 14 juni 2020
Uitvaart in kerk Velddriel en aansluitend begrafenis op kerkhof aldaar.
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Zaltbommel
Hoe ervaar ik de
coronamaatregelen?

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

Toen ik op 13 maart te horen kreeg
dat ook de kerken moesten sluiten,
drong het tot mij door hoe ernstig
dat het was in de wereld.

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

Vieringen
De weekendvieringen mogen langzamerhand weer worden opgestart.
U vindt data en tijden in het rooster op de middenpagina. Wel is het
goed u tot 1 juli aan te melden bij
de koster Tiny van Steenbergen, telefoonnummer: 06 - 3098 3236

Seniorenvieringen
De maandelijkse seniorenviering op
de eerste woensdag van de maand,
de viering in de Wielewaal op de
derde dinsdag van de maand, en de
weeksluiting op vrijdagavond gaan
nog niet door in verband met het
coronavirus

Ik was ineens werkeloos zowel door
de week als zeker op zondag. Geen
parochianen die naar de kerk konden, alle sociale contracten vielen
weg. Het enige was de regels van
het RIVM volgen, dat viel niet altijd
mee, zeker die anderhalve meter
afstand houden. Als je naar een begrafenis moest, mocht al helemaal
niet, geen troost kun je bieden door
een arm om iemand heen slaan. Je
werd op jezelf teruggeworpen. Meeleven met de mensen op afstand,
kaarsjes opsteken en bidden voor de
goede afloop; iedere zondag tussen
11.00 en 12.00 uur was de kerk
daarvoor open.
Uitvaarten in onze kerk zijn er helemaal niet geweest, daar zijn we
voor gespaard gebleven. Nu het allemaal weer wat vrijgegeven wordt
gaan we weer verder.
Ik hoop dat we allemaal de richtlijnen van het RVIM goed blijven opvolgen.
Samen zijn we sterk en
komen we er doorheen!
Tiny

Op Adem komen
De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ begint weer in september.
2020 jaargang 9 nummer 2
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Zaltbommel
Lintje

Overleden

Op 24 april werd Jos Moesman verrast door een telefoontje van de
burgemeester, dat hij benoemd
was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

† André Meeuwissen

Er was aangevraagd Lid in de Orde
van Oranje Nassau, maar het Kapittel heeft besloten Jos te belonen
voor zijn gehele werk als vrijwilliger in Den Haag, Zaltbommel en
België en zodoende is het zelfs Ridder geworden. Vanwege het Coronavirus werd de uitreiking uitgesteld tot nader orde en daarom is
hij op 24 april telefonisch op de
hoogte gebracht door de burgemeester.
Jos, van harte gefeliciteerd met
deze onderscheiding, namens de St.
Martinuskerk.
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Woonachtig in Zaltbommel
Geboren: 19 mei 1940 in ’s Hertogenbosch; Overleden: 2 december
2019 in ’s Hertogenbosch. Echtgenoot van Annemarie van Rixtel. Zijn
crematie was op 7 december 2019
in Tiel.

Merktekens
op oude kerkzolder
Laatst werd bij de afbraak van een
huis een ingemetseld blikje gevonden met daarin een briefje met
daarop de namen van de bouwvakkers.
Op de zolder van onze Martinuskerk
(het oudste gedeelte) hebben
bouwvakkers ook hun merktekenen
nagelaten. Zo kom je de volgende
tekens tegen, Velden 1949, A.R.
Eert, H.v.H, H.v.D, A.S. 1908, H.J.
en H.S. Wie zijn deze mannen geweest en wat hebben ze daar op
zolder gedaan? Het zou mooi zijn
als kinderen of kleinkinderen dit
van hun opa of overgrootvader nog
weten en aan ons doorvertellen.
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Zaltbommel
Vroeger: deel 1
In de jaren 50/60 had je ook speciaal onderwijs en daar vielen de katholieke scholen onder. Meestal
werden die door broeders of zusters gerund en in de grote steden
werden jongens en meisjes op de
lagere school strikt gescheiden. Zoals bij de Zusters van Liefde en de
Broeders van Maastricht.
Ik vertel nu hoe het in de grote
steden ging want in de dorpen ging
het vaak anders. Daar had je vaak
maar één kerk, dus was er weinig
variatie mogelijk.
De school begon altijd met een
schoolmis in de kerk en daarna
gauw je boterham naar binnenwerken, onderweg van de kerk naar
school in de rij. Je moest namelijk
nog 3 uur nuchter zijn voor je de
Communie mocht ontvangen. Begin
jaren 50 was dat zelfs; nuchter zijn
vanaf middernacht.
Je mocht van de schoolmis wegblijven als je in je eigen parochie naar
de kerk ging. Nu was bij ons thuis
iedereen misdienaar dus ging je
vaak in eigen parochie.
Bij het rapport kreeg je dan erekaarten. Als je elke dag naar de
kerk ging, dat werd bijgehouden,
kreeg je een erekaart met de hoogste onderscheidingen, als je niet
ieder dag was geweest, kreeg je
een erekaart met tweede onderscheiding.
2020 jaargang 9 nummer 2

Een voorbeeld van deze erekaarten
staat bij dit artikel afgedrukt. Als
je weinig naar de kerk ging werd
dit op de ouderavond ter sprake
gebracht. Soms vertelden de ouders, meestal de moeder die naar
de ouderavond ging, dat ze de kinderen wel op tijd naar de kerk had
gestuurd. Dan kon je rekenen op
strafwerk. Maar er waren ook ouders bij die stelden dat de kinderen
geen plicht hadden om doordeweeks naar de kerk te gaan; zondag
was al genoeg. In de vijf geboden
van de heilige kerk stonden immers
alleen maar de zondagen en de
verplichte feestdagen vermeld.
Meisjes gingen minder naar de
schoolmis dan de jongens. Dat kon
je goed zien want in de kerk zaten
de meisjes links en de jongens
rechts. Vaak werd als reden opgegeven dat de meisjes eerst nog
huishoudelijk werk moesten doen
voor ze naar school gingen en dan
was de kerk minder belangrijk. Dat
waren hele andere tijden. Hierin
kwam verandering na het tweede
Vaticaans Concilie, dat werd gehouden van 11 oktober 1962 tot 8
december 1965.
Dit Concilie werd gestart door Paus
Johannes XXIII die in 1963 overleed.
Het Concilie werd afgesloten door
paus Paulus VI die in 1963 paus
werd.
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Zaltbommel
Uit de notulen van de St. Martinusparochie Zaltbommel
Onder voorzitterschap van pastoor T.J. Timmermans.

Vergadering 19 januari 1904
De voorzitter opent de vergadering,
de kerkmeesters dragen de drie
maandelijkse collecte af, zijnde fl.
73.00. Daarna werden de rekeningen van werklieden en leveranciers
nagezien en goedgekeurd en tot
betaling besloten. (de rekeningen
werden in die tijd maar één keer
per jaar betaald.

Vergadering 8 april 1904
De voorzitter opent de vergadering
en deelt mede dat enige heren het
verzoek hebben gedaan om een
jongelingspatronaat op te richten
hetgeen door den Pastoor is toegestaan. Nu vragen die heren daartoe
het lokaal van de bibliotheek te
mogen gebruiken. Het wel zij op
eigen kosten zullen doen verven en
meubileren. In de rondvraag wordt
dit verzoek met algemene stemmen
aangenomen.

theek door het bestuur van het
jongelings-patronaat geheel is geverfd en gemeubileerd en brengt
namens het bestuur de dank over
namens het parochiebestuur.
We gaan over naar 1906…

Vergadering 18 maart 1906
De vergadering bijeen geroepen tot
nazien der rekening en verantwoording van de penningmeester
over het dienstjaar 1905 keurt deze
goed en dechargeert de penningmeester onder dankzegging voor
het gehouden beheer.

Vergadering 6 april 1906
In deze vergadering worden de zitplaatsgelden nagezien en in orde
bevonden en dito de opbrengst van
de drie maandelijkse collecte.
Niets meer aan de orde zijnde sluit
de voorzitter de vergadering.

Vergadering 8 juli 1904

Vergadering 4 juli 1906

De voorzitter opent de vergadering
na de drie maandelijkse collecte en
het kerkegeld te hebben nagezien
en akkoord bevonden. De voorzitter
sluit de vergadering zijnde niets
aan de orde.

Na het nazien van de drie maandelijkse collecte deelt de voorzitter
mede dat hij door de milddadigheid
van den weledele heer H.J. Middendorf te Rotterdam in staat is
gesteld een nieuw tableau in het
hoogaltaar aan te schaffen en de
beelden van het H. Hart van Jezus
en van Maria opnieuw te doen polychromeren (beschilderen). Het

Vergadering 13 oktober 1904
De voorzitter opent de vergadering
en deelt mede dat de oude biblioFranciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
werk is toevertrouwd aan den heer
Joh. Tienessen te Breda en zal opgeleverd worden voor 15 augustus.
De voorzitter sluit de vergadering.

Vergadering 18 augustus 1906
De voorzitter opent de vergadering
tot vaststelling van de begroting
over het dienstjaar 1907. De inkomsten worden beraamd op ƒ 2.100,08
en de uitgaven op ƒ 1.981,25 het
batig saldo ƒ 119,83 Hierna wordt
de vergadering gesloten.
Zomaar een inkijkje op het wel en
wee van onze parochie van ruim
100 jaar geleden. Veel bestuurszaken betreffen de financiën zoals
collecte en zitplaatsgelden, maar
men kon wel met een batig saldo
afsluiten. Geen pastorale zorgen
kwamen aan de orde of behoorden
die enkel toe aan den pastoor.
M. van Iersel
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Eeuwigdurend merkteken
In mijn jeugdjaren hadden wij de
catechismus die we bij de hernieuwing van de doopbeloften helemaal
van buiten moesten kennen. In de
catechismus werd met vragen en
antwoorden de leer van de Kerk
uitgelegd.
Wij leerden dat er zeven sacramenten zijn. Een kennis van mij die dit
moeilijk kon onthouden had van
haar vader een ezelsbruggetje geleerd. Ik zeg het even op zijn Brabants; “Hen Verhoeve d’n aannemer hedt zevun zakken cement”.
Er waren echter drie bijzondere sacramenten, het doopsel, het vormsel en het priesterschap. Deze drie
sacramenten gaven een eeuwigdurend merkteken dat wil zeggen dat
ze maar één keren ontvangen
mochten worden.
Ook nu nog maakt men gebruik van
merktekens. Zo zie ik in bibliotheekboeken vaak achter of voorin
een kruisje, een rondje of een
driehoekje staan. Dit zijn merktekens van lezers die daaraan kunnen
zien dat zij dat boek al eens geleend hebben. Ook initialen lijken
op merktekens. Merktekens zie je
ook vaak op oude boerderijen en
oude notarisaktes, vaak ging een
merkteken over van vader op zoon.
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Kinderpagina
Wonderdadige medaille
Deze medaille wordt genoemd de
Wonderdadige medaille. Dit is een
bijzondere medaille. Waarom?
In 1830 verscheen Maria aan Catharina Labouré, een jonge non in een
klooster in Parijs. Catharina zag Maria bidden voor de wereld. De stralen
uit haar handen laten zien hoeveel
het de wereld helpt als Maria bidt.
Maria zei: “Dit is het symbool van
de genaden die ik geef aan hen, die
er mij om vragen.” En toen vroeg
zij aan Catharina om een medaille
te laten maken. Een medaille die je
aan een kettinkje of speldje kunt
hangen.
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Bescherming
Deze medaille is een teken van de
hulp en bescherming door Maria.
Binnen een paar jaar werd deze
medaille al door miljoenen mensen
gedragen. Een teken van vertrouwen op Maria.
Weet je wie ook deze medaille
droeg? Bernadette Soubirous, een
Frans meisje dat 14 jaar was toen
Maria aan haar verscheen in Lourdes. Maar dat is weer een ander
verhaal. Misschien kent je oma of
opa dat wel.
Misschien kun je de voor en achterkant van de medaille mooi kleuren!
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