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Vooraf

Lente
Het kan u bijna niet ontgaan zijn, 
het carnaval is sinds lange tijd niet 
zo uitbundig meer gevierd. Ook in 
onze eigen Bommelerwaard, alsook 
in onze kerken. Maar nu zijn wij toch 
echt aangeland in de veertigdagen-
tijd. Een tijd van bezinning en inkeer, 
net zoals ook Jezus veertig dagen in 
de woestijn verbleef als voorberei-
ding op drie jaren van rondtrekken 
en prediking, ons voorlevend hoe 
met elkaar om te gaan. En u weet 
hoe het met Hem gaat aflopen.

Pastor van Bronkhorst vertelt u het 
verhaal op de pagina van Hedel nog 
eens in een notendop. Pastoor Put-
man wil u vertellen dat door je za-
ken te onthouden, gewoontes die er 
soms zijn ingeslopen of gewoon door 
wat te matigen, je bewuster kan 
gaan leven. ‘Vaak proberen wij on-
vrede te verdoezelen door afleiding 
te zoeken.’ Matiging is dan eigenlijk 
een zoektocht naar jezelf. ‘Maar 
wie en wat geeft mij rust? Op wie 
kan ik vertrouwen? En durf ik in God 
te geloven?’ zo vraagt hij ons. Pas-
tor Bus laat ons zien dat Gods liefde 
soms op heel onverwachte momen-
ten in mensen zichtbaar wordt.

De lente is zichtbaar in het palmtak-
je wat u uitgereikt krijgt op Palm-
zondag. Een fris groen takje, teken 
van ons geloof in Jezus. Dat het 
kruis in ons mensenleven niet het 
laatste woord mag hebben maar dat 

door de dood er nieuw leven is. Dat 
heeft Jezus ons belooft en dat is in 
essentie het feest van Pasen. Wilt u 
meer weten over Pasen? U kunt het 
vinden op www.vier.nu

De redactie van het parochieblad 
wenst u een heel mooie lente en 
een Zalig Pasen.

Mirjam Duijts-As

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

Jan Claassen
Coördinator Missionaire Parochie
tel.: 06 - 17 431 541
jan@katholiekbommelerwaard.nl

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 – 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl
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Met de veertigdagentijd bereiden 
we ons voor op Pasen. Ik betrap mij 
erop dat ik vaak tijd nodig heb om 
te ontdekken wat Pasen voor mij 
persoonlijk betekent.

Het lijkt zo vanzelfsprekend: leven! 
Als we het zo vanzelfsprekend vin-
den, kan het zijn waarde verliezen: 
het is ‘gewoon’. Wat betekent leven 
voor mij? Waarom zou ik geloven? 
Er lijken zoveel mensen te zijn, die 
zonder te geloven ook heel gelukkig 
zijn. John Lennon zong ooit “Imagi-
ne there’s no religion” - stel je eens 
een wereld voor zonder geloof! Is 
er daarom geen geloof? Of denken 
we niet meer na over de vraag of 
we nog ergens in durven geloven? In 
goedheid, in hoe zinvol ons leven is, 
in liefde, in God?!

Nu begin ik pas te geloven
Een benedictijner monnik vertelde 
mij dat hij 50 jaar geleden was inge-
treden in een klooster met ruim 40 
monniken. Nu zijn er nog maar zés. 
“Maar weet je”, zei hij, “dat ik nu 
pas begin te geloven. Geloven was 
vroeger makkelijker, want je geloof-
de omdat je deel was van een ge-
meenschap die geloofde. Eigenlijk 
geloofde je in de gemeenschap. Nu, 
met zes monniken, vertrouw ik meer 
op God, want de grote gemeenschap 
kan verdwijnen, maar door God voel 
ik dat ik niet alleen ben. Zelfs als er 
geen zes monniken meer zijn, kan ik 
op God vertrouwen.”

Geloofsgemeenschap
We kunnen het misschien met onze 
parochie vergelijken. Het is niet 
leuk, dat de gemeenschap zoveel 
kleiner is geworden. Op papier en 
in onze gedachten is het vaak nog 
een grote parochie. Er zijn ook nog 
veel mensen die zich katholiek voe-
len. Als het gaat om de toekomst 
lijken we echter meer op die be-
nedictijner monnik. We kunnen niet 
meer op de vanzelfsprekend van 
die gemeenschap vertrouwen, maar 
moeten steeds meer op God leren 
vertrouwen. Niet de aanwezigheid 
van de gemeenschap, maar de aan-
wezigheid van God in ons leven, zal 
het geloven in de toekomst bepalen. 

Leren vertrouwen
Geloof is een gave, maar net als ver-
trouwen moet je er voor leren open-
staan. Wanneer alles doorgaat en je 
je geen zorgen hoeft te maken, of 
er wel genoeg is, zal het niet gaan 
groeien. Pas op het moment dat we 
beseffen dat we een gemis voelen in 
ons leven, ervaren we pas aan den 
lijve dat we alleen niet gelukkig 
worden. De veertigdagentijd is bij 
uitstek een periode om ons bewus-
ter te maken, wat er aan gemis en 
leegte is, door te vasten. In het le-
ven van alle dag vullen we onbewust 
en met grote routine vaak die leegte 
met allerlei afleidingen. Afleidingen 
zijn op zich niet slecht, zolang we 
beseffen, wat werkelijk belangrijk is 
in ons eigen leven.

Op weg naar Pasen
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Loslaten om het te vinden
De veertigdagentijd is vanouds een 
periode waarin we onszelf iets kun-
nen onthouden, om bewuster te 
leven. Door te vasten en daardoor 
iets niet te doen, worden we ons 
meer bewust van onze gewoontes 
om bijvoorbeeld afleiding te zoe-
ken. Aandacht voor een ontevreden 
of leeg gevoel, verdwijnt door ge-
noeg afleiding. Als we bewust afzien 
van die ‘afleidingen’ kunnen allerlei 
gevoelens boven komen, waarvan 
we dachten dat we die niet of niet 
meer hadden: onzekerheid, twijfel, 
boosheid, leegheid, zinloosheid mis-
schien zelfs? Het zijn niet altijd leu-
ke dingen, daarom zoeken we juist 
afleiding, maar het is ook goed, om 
ze aandacht te geven, omdat ze ook 
vertellen wat we nodig hebben in 
ons leven. 

Ontdekkingstocht
Vasten is een hulpmiddel, waardoor 
we ontdekken wat er aan twijfel, 
angst, leegte in ons leven is, maar 
daardoor ook om te ontdekken wat 
en wie ons helpt om daar mee om 
te gaan. Op welke plekken en waar-
door vind ik het weer? Wie geeft mij 
rust? Op wie vertrouw ik? Wie zoek 
ik? Durf ik het stil te laten worden? 
Ben ik bang naar wat naar boven 
komt als ik geen afleiding zoek? Wie 
en wat helpt mij om het aan te dur-
ven?

Het is daarom goed om vasten nooit 
te overdrijven en het helpt als je 
het samen doet met anderen. Vaak 
is het beter om met iets kleins te 
beginnen. Een zekere onrust hoort 
erbij, maar die onrust mag nooit 
te lang duren. Dat is ook een reden 
waarom je op zondagen niet mag 
vasten. Het is beter kleinere stapjes 
te nemen, dan dat je door te hard 
vasten de moed opgeeft, omdat je 
denkt dat het je toch nooit lukt. 

Uitkomst
De voorbereidingstijd op Pasen kan 
ons helpen weer te ontdekken of we 
nog durven te geloven en hoe be-
langrijk dat voor ons is, om werke-
lijk te leven. Verhalen uit de Bijbel 
en het leven van Jezus, vertellen 
over andere mensen, die ook met 
onzekerheid, het kwaad, twijfel en 
leegte te maken hadden. Wij mogen 
ons bij die gemeenschap van mensen 
aansluiten en met anderen ons ver-
haal delen en ons eigen verhaal er-
naast leggen. Wij mogen weten dat 
we deel zijn van een gemeenschap, 
die niet verdwijnt maar anderen 
uitnodigt om met elkaar op weg te 
gaan en zo Pasen voluit te beleven. 
Een weg naar Pasen die ons helpt te 
durven geloven en ons daardoor in 
te zetten voor een wereld zoals God 
die bedoeld heeft. Op die weg naar 
Pasen wens ik ons alle vrede en alle 
goeds toe! 

Roland Putman o.f.m.

Op doortocht
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Bestuur

Van de bestuurstafel
Voor het bestuur stonden de afge-
lopen maanden in het teken van 
gesprekken met onze parochianen 
over het toekomstplan voor onze 
parochie. Om dit plan te presente-
ren, om terugkoppeling te krijgen 
en om nieuwe ideeën te horen, wa-
ren er verschillende avonden geor-
ganiseerd waarop we hierover met 
elkaar konden praten. Naast het de-
len van de plannen, stond voor ons 
vooral luisteren centraal.

Het toekomstplan voor de parochie 
is gebaseerd op een veranderende 
samenleving en een veranderende 
kerkgemeenschap. Niet langer zit-
ten de kerken op zondag vol, niet 
langer staan mensen in de rij om 
vrijwilliger bij de kerk te worden 
en niet langer is er een grote groep 
priesters en pastoraal medewerkers 
beschikbaar. Maar ondanks die ver-
anderende omgeving blijft er een 
grote behoefte aan een kerk. Mis-
schien niet voor de grote diensten, 
maar wel om mensen bij elkaar te 
brengen, om ruimte te geven voor 
geloof en om er te zijn voor mensen 
in tijden dat dat nodig is. Dat alles 
vraagt om een andere kerk. Een 
verwelkomende open kerk, die er 
is voor mensen, die tijd maakt voor 
mensen, maar die zich niet meer al-
leen richt op de grote vieringen op 
zondag. Dat betekent ook dat drie 
van de vijf grote kerken in onze pa-

rochie in de nabije toekomst in hun 
huidige vorm zullen sluiten. Maar 
dat betekent ook dat voor elk van 
de kerken die sluit, er een andere 
plek voor die geloofsgemeenschap 
moet komen waar mensen samen 
kunnen komen en er voor elkaar 
kunnen zijn.

Bovenstaande was de kernbood-
schap die we met de parochianen 
gedeeld hebben tijdens de paro-
chieavonden. Daarbij gingen we 
natuurlijk ook in op de specifieke 
plannen per dorp of stad. Vervol-
gens wilden we luisteren naar wat 
u daarover te zeggen had. En er viel 
veel te luisteren. Veel mensen lie-
ten ons weten een sterke emotione-
le band met hun kerk te voelen en 
er moeite mee te hebben als kerken 
dicht moesten. Maar veel mensen 
lieten ons ook weten begrip te heb-
ben voor de veranderende situatie 
en het feit dat de kerk zich hieraan 
aan moest passen. Ook waren er 
veel ideeën over hoe we de kerken 
in de toekomst vorm konden geven.

Zoals ik al zei, voor ons stond luis-
teren centraal op deze avonden. Te-
gen mensen die denken dat alles al 
in kannen en kruiken is en dat alles 
al beslist is, kan ik nogmaals oprecht 
zeggen dat dat niet het geval is. 
Waar het kan nemen we uw inbreng 
mee in onze plannen en dan gaan we 
hierover in gesprek met het bisdom. 
We willen snel doorpakken met het 
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Bedevaart

uitvoeren van plannen, maar dat 
doen we zorgvuldig en uw inbreng 
is belangrijk daarbij. We willen een 
open, verwelkomende kerk zijn. En 
alleen een luisterende kerk kan een 
verwelkomende kerk zijn.

Ik wens u allen een zalig paasfeest 
toe.

Theo Queis

Parochiebedevaart
Hoe kunnen ze het bedenken. Het is 
Moederdag en dan organiseren ze in 
de parochie een bedevaart. Onvoor-
stelbaar?

Nee, niet onvoorstelbaar. 

Het is één van de mooiste dagen van 
het jaar en dan willen wij samen-
komen op dat bijzondere terrein 
van Meersel Dreef. Een klassieke af-
beelding van Maria staat op ons te 
wachten. De lucht van frieten met 
mayonaise, van bier en grote wor-
sten is al ruikbaar, een speeltuin en 
een bijzondere wereld bij de Kapu-
cijnen.

Allemaal ingrediënten waarmee we 
een dag kunnen vullen. Een Moe-
derdag met velen. Een dag van al-

lerlei ervaringen en ontmoetingen. 
Een dag voor oud en jong. Een dag 
van ons allen zoals wij zijn, groot en 
klein uit de parochie van de Heilige 
Franciscus uit de Bommelerwaard.

Goed-weergarantie kunnen wij als 
werkgroep niet geven maar wij ho-
pen op het goede.

Reserveer in uw agenda en meld u 
aan per e-mail:

info@katholiekbommelerwaard.nl

Vermeld in de e-mail:

• naam
• hoeveel personen
• of je eigen vervoer hebt
• eventueel een telefoonnummer
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Kort na die verschrikkelijke ter-
roristische aanslag, gepleegd in 
de vertrekhal van het vliegveld in 
Brussel, werd een jonge vrouw, 
klaar om het vliegtuig in te stappen, 
gevraagd hoe dat nu was, zo kort 
na die aanslag. Ze antwoordde: ‘ik 
reis met God, mij kan niets gebeu-
ren.’ Dat irriteerde me. Natuurlijk 
kon haar van alles gebeuren! Doe 
je ogen maar open! Het is een cha-
otische wereld op dit moment! De 
jonge vrouw glimlachte alsof ze wel 
vermoedde dat de journalist en de 
televisiekijker daar niets van be-
grepen. Erover nadenkend kan ik 
haar toch wel volgen.

Zingen we in onze diensten ook 
niet ‘mijn herder is de Heer, nooit 
zal het mij aan iets ontbreken?’ 
Het gaat er vooral om hoe je dit 
vertrouwen verwoordt. Hoe ze-
kerder des te meer moeite ik er 
mee heb. Dat voel ik ook bij de 
evangelisten, zij begrijpen dat 
hun lezers niet zomaar kunnen 
zeggen: ‘ik reis met God, mij kan 
niets gebeuren.’ 

Zo houden de leerlingen van Je-
zus de eerste berichten over de 
opstanding van Jezus voor onzin. 
Natuurlijk weten de vrouwen bij 
het graf niet meteen wat ze gezien 
hebben. Het graf is leeg. Ze heb-

Pasen
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ben welbeschouwd niets gezien. 
Al spreken de engelen van opstaan 
en leven. 

De vrouwen worden niet geloofd. 
Dus gaat Petrus zelf kijken in het 
graf en ook hij zag alleen de linnen 
windselen. Hij ging verbaasd terug 
naar huis. Dat de Mensenzoon moest 
lijden en dan zijn heerlijkheid zou 
binnengaan? De mannen in stralend 
witte kleren halen de windselen van 
die overbekende geschriften af. De 
bevrijding, die nieuwe wereld, komt 
alleen door gerechtigheid, naasten-
liefde, solidariteit. 

Ja, dat zijn grote woorden. Toch 
blijven ze de basis van de jood-
se en christelijke levensvisie. Ga 
maar na: wat haalt je uit je woe-
de en onmacht als je de reporta-
ges over terroristische aanslagen 
leest? Dat zijn zinnetjes als ‘en 
toen pakte iemand mijn hand en 
sleurde me weg van de plek des 
onheil. In een reflex renden mijn 
collega’s en ik naar buiten om ge-
wonden bij te staan. Ik heb mijn 
trui aan een vrouw gegeven.’ Der-
gelijke ontferming en solidariteit 
stelt Jezus weer centraal. 

Hier gebeurt het dat leven weer een 
kans krijgt. Er zijn geen grenzen 
voor wie in Gods liefde gaat staan, 
voor wie met een open hart leeft.

‘Ik reis met God’, dat zal ik niet zo 
gemakkelijk zeggen. Wel herken ik 
die God in de liefde die we elkaar 
geven.

Hassan radicaliseerde in de islam. 
Hier in Nederland was hij een Ma-
rokkaan, in Marokko was hij een 
Nederlander. Hoorde hij dan ner-
gens bij? Zo raakte hij ontvanke-
lijk voor de verhalen van jihadis-
ten. Die gaven hem een identiteit 
en zijn godsdienstige traditie een 
inhoud.

Maar, toen hij vorig jaar in het zie-
kenhuis lag voor een chemokuur en 
twee chirurgen over hem hoorde 
praten en vooral de vrouwelijke 
chirurg die met haar hand op zijn 
voorhoofd wreef omdat de kuur 
heel zwaar viel, toen bedacht hij 
ineens, waarom zou ik deze men-
sen moeten haten, die de ongelovi-
gen voorstellen, wat hebben zij mij 
aangedaan? Hier waren twee men-
sen die zijn leven wilden redden. 

Over die omkering gaat Pasen. 
Dat inzicht, die nieuwe hoop, is 
opstanding. Wij worden ook uit-
genodigd om op te staan. Opstaan 
in deze traditie van solidariteit en 
ontferming. Dan wordt een leeg 
graf tot een inspirerend uitzicht. 
Dood wordt leven. Dan krijgt die 
oude belofte ‘ik zal bij je zijn tot 
de einden der aarde’ inhoud. In 
een ontmoeting die hoop geeft. 
Dat is opstanding. 

Van harte wens ik u allen een
Zalig Pasen.

pastor Bertus Bus
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Familiepastoraat

Familiepastoraat 
We hebben onze vijfde gemeen-
schappelijke zondag al weer ach-
ter ons liggen. Alle groepen hebben 
weer hard gewerkt. Kinderen heb-
ben stilgestaan bij de bijbelverha-
len en ouders zijn uitgenodigd om 
stil te staan bij het openingsgebed 
van deze zondag uit de Missaal. 
Ogenschijnlijk een klein gebedje 
maar groot om over te spreken en 
aan jezelf toe te laten of die God 
van mensen ook mijn God mag zijn.
De kinderen van de Eerste Com-
munie hebben de vijfde zondag 
hun “kaars” afgemaakt. Als je ze 
ziet staan, zo op een rij, het is een 
prachtig gebeuren. Ieder kind heeft 
versieringen aangebracht die bij 
hem of haar passen. Prachtig.

De mannen en vrouwen van de 
Vormselwerkgroep hebben ook niet 
stil gezeten. Samen met Jos en John 
hebben zij verder gewerkt aan hun 
programma ter voorbereiding aan 
hun grote dag.

Deze werkgroep heeft echter een 
probleem. Een “Veilige Kerk” wil 
dat elke werkgroep onder begelei-
ding staat van minimaal één vrouw 
en één man. Wij komen voor deze 
groep dus minimaal één vrouw te 
kort. Wie wil op de tweede zondag 
van de maand van 09.30 tot 10.45 
uur met ons mee doen?

Graag zie ik uw mail verschijnen: 

jan@katholiekbommelerwaard.nl 

Onze vastenperiode is aangebro-
ken. Over heel de wereld een peri-
ode van matiging. Het ouderwetse 
snoeptrommeltje kan natuurlijk nog 
altijd, maar hoe werkt het bij u?

Waar zit voor jou de matiging, waar 
doet het een beetje pijn als je iets 
laat staan of niet meer doet? 40 da-
gen extra stilstaan bij het leven, 
stilstaan bij de dood. Stilstaan bij: 
hoe doe ik het leven? Een uitdaging 
die een trommeltje overstijgt.

Als pastores gebruiken wij deze 
periode om extra op huisbezoek te 
gaan. Wij beginnen bij onze Eerste 
Communicanten. Nu ze al diverse 
keren in het huis van God en men-
sen zijn geweest is het tijd dat wij 
bij hun op bezoek komen. De eerste 
afspraken zijn gemaakt.

Wilt u ook een afspraak? Laat u ho-
ren, spreek ons aan en wij komen 
op bezoek.

Afgelopen maanden hebben wij 
vanuit het familiepastoraat het ini-
tiatief genomen om volwassen te 
ontmoeten tijdens de wandeling en 
jongeren te zien in de koude doop-
kapel van Kerkdriel. Dit initiatief 
zetten wij door.
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Familiepastoraat

Op dinsdag 7 maart en 4 april om 
19.30 uur vertrekken we vanaf de 
pastorie Velddriel voor de wandeling 
en woensdag 8 maart en 5 april is 
om 19.30 uur de ontmoeting in Kerk-
driel.

Zondag 14 mei hebben wij vorig jaar 
besloten om dan onze parochie be-
devaart te organiseren. Met zijn al-
len een dag weg. Jong en oud, voor 
iedereen zal er iets zijn en er zal 
ook gezamenlijk iets zijn. We gaan 
naar Meersel-Dreef in België. Meer 
informatie komt nog maar reserveer 
vast deze datum. Wij willen en kun-
nen jullie niet missen.

Familiepastoraat in onze parochie is 
een uitdaging. Is wegen begaan die 
bekend of onbekend zijn, is durven 
zwijgen en te luisteren naar wat 
mensen ons te vertellen hebben. 
Jong en oud voor iedereen is er een 
uitgestoken hand. Wij hebben ver-
trouwen in de toekomst.

Ga je mee?

Jan Claassen
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De Zonnebloem
De Zonnebloem Oud Maasdriel is 
een lokale organisatie die zich richt 
op de dorpen Kerkdriel, Velddriel, 
Hoenzadriel en Alem. Bij de Zonne-
bloem draait het om mensen. Ieder-
een heeft behoefte aan gezelschap. 
Het geeft een goed gevoel om even 
lekker bij te kletsen of samen iets 
leuks te ondernemen. Maar wie een 
lichamelijke beperking heeft, is 
misschien vaker alleen dan hij of zij 
zou willen. Daarom zet de Zonne-
bloem Oud Maasdriel zich met een 
gezellige groep vrijwilligers in voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking vanaf 18 jaar.

Bestuur Zonnebloem
afdeling ‘Oud Maasdriel’

Bossche Bidtocht
De jaarlijkse bidtocht met het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch 
door de straten van de binnenstad 
van Den Bosch is opgenomen in het 
Netwerk Immaterieel Erfgoed Ne-
derland. Hiermee wordt de bidtocht 
dus ook erkend als een belangrijke 
cultuuruiting.

Het initiatief hiertoe is genomen 
door de Broederschap van Onze Lie-
ve Vrouw van Den Bosch. De Broeder-
schap richt zich op de Mariaverering 
in ’s-Hertogenbosch. Behalve voor 
de organisatie van de bidtocht, is de 
Broederschap ook verantwoordelijk 
voor de verzorging van de Mariakapel 
en het beeld van Maria. Daarnaast 
verzorgt de Broederschap in de mei-
maand samen met de parochie alle 
vieringen in de Sint-Jan op zaterdag 
en zondag. Aan deze vieringen wordt 
medewerking verleend door het vas-
te koor van de kathedraal, de Schola 
Cantorum, en daarnaast door vele 
gildes en gastkoren uit de regio.

De bidtocht zal anders dan de afge-
lopen jaren niet worden gehouden 
op Moederdag maar bij de opening 
van de meimaand op 30 april. Er is 
dan om 19.00 uur eerst een korte ge-
bedsdienst in de Sint-Jan, waarna de 
tocht rond 19.30 uur zal beginnen. 
De bidtocht volgt de gebruikelijke 
route. Rond 20.15 uur wordt de stoet 
terug verwacht in de kathedraal. 

Bommelerwaards kookboek
Wie schrijft en kookt er komende 
maanden mee aan een nieuw initiatief 
van onze parochie. In december wil-
len wij een Kookboek uitgeven. Een 
kookboek gevuld met uw recepten.

Een kookboek met voor ieder wat 
wils. Met vlees, zonder vlees, vege-
tarisch, veganistisch. Uit Nederland 
of uit een ander land van de wereld. 
Recepten die we willen indelen naar 
de seizoenen. Want als we kunnen 
inkopen naar de producten van de 
tijd van het jaar, dan zijn we duur-
zaam bezig en helpen we de lokale 
boeren met hun producten.
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Mogen wij uw e-mailadres?
Als parochie Heilige Franciscus wil-
len wij ook graag met jullie commu-
niceren via de digitale “Highway”. 
Buiten de website om kan dit mo-
menteel maar heel beperkt. Graag 
zouden wij nieuwsbrieven of iets 
dergelijks naar u willen versturen 
maar daarvoor ontbreekt in vele ge-
vallen het emailadres.

Daarom vragen wij u; help ons!

Geef uw e-mailadres door via een 
mailtje aan het secretariaat van de 
parochie, dan nemen wij het over in 
ons officiële systeem. Dit officiële 
systeem is een beveiligde omgeving 
en maar voor enkele gescreende 
mensen toegankelijk. Wij vinden 
ons systeem veilig.

Stuur een e-mail met naam, adres 
en geboortedatum naar:

info@katholiekbommelerwaard.nl

Dus wat hebben we nodig:

• recepten voor Lente, Zomer, 
Herfst en Winter;

• Een recept voor vier personen;
• Boodschappenlijst;
• Kookinstructie;
• Kleurenfoto van het gerecht.

Digitaal aanleveren tot 1 juni 2023 
bij het parochiesecretariaat via :

info@katholiekbommelerwaard.nl 

of gewoon op papier!

Op 15 november 2023 willen wij het 
aanbieden aan onze pastoor als een 
nieuw initiatief van zijn parochie. 
De opbrengsten van dit kookboek 
willen wij graag storten in het ‘Cari-
tas’-potje van onze parochie. Zodat 
we altijd iets in huis hebben als er 
een hulpvraag komt uit onze naaste 
omgeving.

Koken voor een ander, letterlijk of 
figuurlijk, een goede zaak.

Namens de werkgroep Kookboek
Jan Claassen

foto: Angele J
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Bisschoppelijke Vastenactie 2023
Voor de ontheemden in Zuid Soedan
Van 22 februari t/m 9 april is de 
jaarlijkse Vastenactie Campagne . 
Dit jaar ondersteunt Vastenactie in 
Zuid-Soedan een project voor ont-
heemde mensen die hun huis moe-
ten verlaten.

Door een gewelddadige burgeroor-
log in Zuid-Soedan ontvluchtten 
mensen hun land of werden er uit-
gezet. Al 2,2 miljoen mensen zijn op 
de vlucht en 1,6 miljoen mensen zijn 
ontheemd in eigen land. Daarnaast 
waren er grote overstromingen, wat 
desastreuze gevolgen heeft voor de 
voedselvoorziening. Allemaal probe-
ren ze elders een nieuw bestaan op 
te bouwen.

De meeste mensen zijn voor hun 
levensonderhoud afhankelijk van 
landbouw. In grote delen van 
Zuid-Soedan is de infrastructuur en 
het ecosysteem erg fragiel. Meer 
dan de helft van de mensen heeft 
niet genoeg te eten.

Wat doet Vastenactie?
Het project dat we steunen richt 
zich op kwetsbare groepen ont-
heemden in de deelstaat Warrap, in 
het westen van het land. Het doel is 
ervoor te zorgen dat de deelnemers 
met deze steun leren in hun eigen 
levensonderhoud te voorzien. Wij 
helpen met eenvoudig gereedschap 

en zaaigoed waarmee ze hun eigen 
voedsel kunnen verbouwen.

De deelnemers aan het Vastenac-
tie-Campagneproject - overwegend 
vrouwen, waaronder kwetsbare 
groepen zoals oudere vrouwen en 
vrouwen met een beperking - wor-
den getraind in duurzame land-
bouw- en veeteeltmethodes.

Tenslotte leren de gemeenschappen 
hoe ze zich kunnen voorbereiden op 
mogelijke natuurrampen.

Helpt u mee de vastenactie te on-
dersteunen en zo de ontheemden 
mensen in Zuid -Soedan een goede 
toekomst te geven?

U kunt uw bijdrage los of via het 
vastenzakje dat bij dit parochieblad 
is ingesloten, doneren in de kerk/
parochiecentrum, waar de bekende 
bus of mand staat. 

Wilt u liever geld overmaken? Ook 
dat is een optie. Maak uw bijdrage 
over op het volgende rekeningnum-
mer: NL83 RABO 0179 9793 45 ten 
name van de Parochie H. Franciscus 
onder vermelding van Vastenactie 
2023.

Wilt u meer weten over dit project 
en hoe te ondersteunen? Kijk op de 
website: www.vastenactie.nl
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Boekbespreking

De droom van Godian
Godian Ejiogu kwam uit zijn moeder-
land Nigeria naar Nederland om een 
vliegbrevet te halen. Door een erva-
ring die hij had, hoorde hij echter 
de stem van God. Hij kwam terecht 
bij bisschop Bomers die als missiona-
ris in Ethiopië had gewerkt. Godian 
besloot priester te worden. Tijdens 
zijn opleiding begon hij steeds meer 
de macht en de kracht van 
beelden te kennen. Hij 
groeide weg van bestaan-
de religies en ging zich 
‘Peaceservant’ noemen, 
dienaar van en voor de vre-
de, ‘van en voor een recht-
vaardige en vreedzame sa-
menleving’, de ondertitel 
van zijn boek.

Godian is geen uitgeruste 
migrant. Zijn worsteling 
met racisme en discriminatie te-
genover migranten van Afrikaanse 
afkomst heeft hij aan den lijve er-
varen. En daarover gaat zijn boek.

“Om racisme te kunnen begrijpen is 
het van belang te weten hoe het in 
onszelf werkt. We kunnen roepen: 
“ik ben geen racist’, maar iedereen 
kan racistische gedachten hebben. 
We kunnen dat bij onszelf nagaan 
door de beelden die we hebben over 
mensen die ‘anders’ zijn onder de 
loep te nemen.”

Godian schrijft vanuit zijn ervaring 
als priesterstudent en vooral vanuit 
een diep besef van God. Als Afrikaan 
ademt hij God in alles wat hij doet. 
De gemeenschap waartoe je behoort 
staat centraal, niet het individu. De 
vragen die hij stelt rond racisme ra-
ken mijn ziel. Het is moeilijk onder 
woorden te brengen. Schrijnend is het 
als hij vertelt over de discriminatie 

die de Nigeriaanse gemeen-
schap ten deel valt. Nigeri-
anen zullen nooit de inval 
vergeten die de politie in 
2007 deed in een café in Am-
sterdam Zuidoost. 103 men-
sen van hun gemeenschap 
werden gearresteerd. Angst 
ging heersen binnen de ge-
meenschap.

Godian eindigt zijn boek 
met het beschrijven van zijn 

droom. In een samenleving zijn wij 
wederzijds van elkaar afhankelijk en 
aan elkaar gegeven om elkaar te ver-
rijken. Dit veronderstelt de bereid-
heid elkaar te ontmoeten en met el-
kaar op te trekken. Deze samenleving, 
zegt hij, heeft het Koninkrijk van God 
hard nodig. Waarbij de woorden uit 
Johannes klinken: ‘Heb elkaar lief. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal ie-
dereen zien dat jullie mijn leerlingen 
zijn.” Daarmee is de stem van Godian 
een belangrijke stem, een profetische 
stem, die ingaat tegen onze tijdgeest.

Coen van Loon, diaken
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Mei-Mariamaand

Maria, Koningin van de Vrede
De maand mei draagt al in haar naam het moederlijke in zich: ‘mei’ komt 
van de Griekse godin Maia, die staat voor natuur, vruchtbaarheid, liefde en 
moederschap. Vanaf de zestiende eeuw, beginnend in Italië, werden in de 
maand mei gebedsmomenten speciaal aan de moeder van Jezus, aan Maria 
toegewijd. Volgens geschiedschrijvers was dit een succes, ook al omdat de 
pest uitbrak en heel wat mensen voor genezing kwamen bidden. Paus Paulus 
VI wijdde in 1965 een speciale encycliek aan de verering van Maria in de Mei-
maand. Een oproep van de paus om in deze maand te bidden voor het stoppen 
van de slepende Vietnamoorlog en de oplopende wapenwedloop in de koude 
oorlog. Politieke spanningen die ook nu weer onze wereld bedreigen.

De paus stelde dat de vrede niet alleen het werk is van mensen, maar 
vooral ook een geschenk van God. Door te bidden tot de Heilige Maria mo-
gen wij onze toevlucht tot haar nemen en vragen om haar voorspraak en 
bescherming. Maria, Koningin van de Vrede, bid voor ons.

Velddriel
• Mariaviering Zonnebloem
Op maandagochtend 8 mei 10.00 uur wordt weer de jaarlijkse Mariaviering 
georganiseerd speciaal ook voor de Zonnebloem-gasten in de Martinuskerk 
te Velddriel. Al jaren een prachtige viering met mooie teksten, gebeden en 
natuurlijk luisterrijke Marialiederen.

Pastoor Bertus Bus zal deze viering samen met het koor uit Velddriel en 
onze vrijwilligers tot stand brengen. Als afsluiting wordt er gezamenlijk bij 
de Boxhof een kop koffie of thee genuttigd met wat lekkers erbij. Dit geeft 
eenieder de gelegenheid om gezellig nog even bij te kletsen.

Kerkdriel
• 14 mei 11.00 uur: Maria-moederdagviering
• Iedere dinsdag 19.00 uur Rozenkransgebed onder de toren

Rossum
• 21 mei 9.30 uur: Mariakapel / kerkhof Maria-gebedsviering

Parochie
• 14 mei: Parochiebedevaart naar Meersel-Dreef
Lees over de parochiebedevaart op bladzijde 7.
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Help, mijn kerk gaat sluiten!
Huh, hoezo gaat ‘mijn’ kerk sluiten? Mijn kerk is toch al jaren 
geleden gesloten? Mijn kerk, waar ik als klein meisje bij het kerk-
koor kwam, ik draag er zoveel mooie herinneringen van mee.

En daarna mijn kerk, even verderop in de wijk, waar we vanuit 
de basisschool de kerstvieringen vierden. En daarna ging ik naar 
de kerk in weer een andere wijk, daar ben ik ook getrouwd, nota 
bene door dezelfde pastoor die ook mijn ouders heeft getrouwd. 
En weer sloot ‘mijn’ kerk en was ik ondertussen verhuisd naar de 
mooie Bommelerwaard.

Ik zette mijn hobby voort en de mooie herinneringen stapelden 
zich op: met het kinderkoor in mijn kerk, met het jongerenkoor in 
mijn andere kerk, met het gemengd koor in mijn nog andere kerk. 
Mijn kerk ging sluiten, keer op keer.

Maar is dat wel zo? Is mijn kerk gesloten?
Is het gebouw waar ik mijn geloof belijd het meest van belang 
voor mij? Of is juist het vieren van mijn geloof samen met an-
deren, datgene wat mij verbindt met iedereen? Voor mij is dat 
het laatste, omdat ik elke kerk waar ik kom beschouw als ‘mijn’ 
kerk. Omdat we er samen zijn, in geloof. Omdat voor mij een 
kerk niet plaatsgebonden is. Ervaring door de jaren heen, zullen 
we maar zeggen.

Misschien heb ik makkelijk praten omdat ik juist altijd in diverse 
kerken kwam en kom. Maar ik besef ook heus wel hoe iedereen 
zich kan voelen omdat hun kerk gesloten dreigt te worden. Mijn 
kerk ging ook dicht, keer op keer en dat deed pijn. Maar telkens 
weer vond ik nieuwe hoop, nieuwe maar ook vertrouwde mensen 
in de volgende kerk.

En ja, ook mij zal het weer pijn doen als ‘mijn’ kerk gaat sluiten. Maar 
we trekken verder, in geloof en samenzijn. Gaat u met me mee?

ingezonden door een parochiaan
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Herinneringen

Een keurig getypt oorlogsverslag 
over het dagelijks leven in het laat-
ste oorlogsjaar 1944/45. Redactielid 
Bart van Helvoort kreeg het veertien 
jaar geleden toegestuurd als reactie 
op een historisch boek over Ammer-
zoden, wat hijzelf eerder had ge-
schreven en uitgebracht.

Gerry (Kleijn-) de Gier, geboren in 
1935 in Hedel, schrijft in 2009 spe-
ciaal voor haar eigen kinderen haar 
vluchtverhaal op. “Opdat zij nooit 
een oorlog mogen meemaken is haar 
wens en slotgedachte.” Hoe Buiten-
gewoon wrang is het, dat wat zij be-
schrijft, voor vele Oekraïners op dit 
moment de realiteit is. 

Onze Lieve Heer heeft met twee handen boven ons gestaan

Oorlogsherinneringen van een Hedels meisje
Het gezin de Gier bestaat uit zeven 
kinderen waarvan Gerry de oudste 
is, vader is smid en hoefsmid van be-
roep, moeder runde een winkel met 
huishoudelijke artikelen en kachels. 
Tant’Tanna een ongehuwde zus van 
moeder, hoorde ook tot het gezin. 

Tot eind 1944 was het rustig in He-
del. Gerry herinnert zich de ‘Jeugd-
storm’ van de N.S.B.-kinderen. “Zij 
deden hele leuke spelletjes, maar 
wij mochten niet met ze spelen en 
ook niet naar ze gaan kijken, later 
zouden ze wel uitleggen waarom.” 
Vanaf september 1944 werd het 
ernst. Met bolderwagen en kinder-
wagen op de vlucht voor het ge-
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Herinneringen

weld. Eerst naar Ammerzoden naar 
het klooster van de zusters in het 
kasteel. Angstige uren tijdens een 
beschieting. Zusje Hennie zegt: 
“moeke ik moet plassen” waarop 
moeke zegt: ”doe mar in oew broek 
kindje we gaan direct toch naar 
den hemel”. Ook hier konden ze 
niet blijven, te gevaarlijk. Lopend 
gaat het gezin van Ammerzoden 
naar Velddriel en van Velddriel naar 
Zaltbommel. Vaders grootste priori-
teit was om het gezin bij elkaar te 
houden. Met enige schaamte vertelt 
Gerry dat ze eigenlijk ook weer uit 
Zaltbommel moesten vertrekken. 
Ze mochten blijven omdat vader be-
reid was Duitse paarden te beslaan. 
“Maar hij deed het voor zijn gezin.” 

Het verslag eindigt na de bevrijding 
met een gevaarlijke tocht vanwege 
de vele landmijnen, langs Rossum 
en de sluis van Fort Sint Andries naar 
‘huis’ in Wijchen de geboorteplaats 
van moeke. Het is een getuigenver-
slag vol met anekdotes gezien door 
de ogen van een kind. Hedelse in-
woners zullen er bekende namen in 
kunnen terugvinden. Doorspekt met 
Godsvertrouwen, altijd eerst op de 
knieën om te bidden. Waarbij va-
der steevast zei: “Onze Lieve Heer 
heeft met twee handen boven ons 
gestaan.”

Lees het hele verslag op onze paro-
chiewebsite:

www.katholiekbommelerwaard.nl 

Dank aan alle gevers
Bij het vijfentwintig jarig priester-
jubileum van zowel Pastor Bertus 
Bus als Roland Putman afgelopen 
september, hebben zij tezamen het 
mooie bedrag van € 11.100 cadeau 
gekregen. Geld wat zij graag willen 
schenken aan een goed doel.

De helft van dit bedrag, ruim € 5.000, 
gaat naar het doel van pastor Bus, 
het nieuwe hospice wat momenteel 
in Zaltbommel wordt gebouwd. 
De bouw van het hospice vordert 
gestaag en dit voorjaar wordt de 
opening verwacht.

De andere helft gaat naar stichting 
Suryodaya. een stichting die mensen 
in India helpt. Pastoor Putman zegt 
hierover: “Tijdens mijn drie maan-
den in India heb ik verschillende hui-
zen mogen bezoeken die facilitaire 
door franciscanen, vrouwen van een 
lekenorde van Sint Franciscus, wor-
den ondersteund. Zij geven wees-
kinderen niet alleen onderdak maar 
ook vorming en scholing.”

De pastores zijn alle gulle gevers 
heel dankbaar en bedanken hen 
heel hartelijk.
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Vrijwilliger in het zonnetje

Het is de liefde die Mientje van Her-
wijnen-Müskens alweer ruim veertig 
jaar geleden vanuit Groesbeek naar 
Hedel bracht. Door te kiezen voor 
een jonge boer kwam zij te wonen 
op een melkveebedrijf aan de rand 
van Hedel waar zij en haar man nog 
steeds werkzaam zijn op het bedrijf 
en waar inmiddels de jongste zoon 
Joost nu de jonge boer is.

Praktiserend katholiek van huis uit, 
kreeg zij gaandeweg steeds meer 
belangstelling voor het geloof en 
werd zij betrokken bij de werkgroep 
van de Eerste Communie in Hedel. 
Hier was het, anders dan in veel 
andere dorpen, de gewoonte dat 
vooral de ouders de kinderen moes-
ten voorbereiden op de Eerste Com-
munie. Omdat steeds meer ouders 
zelf in kennis tekort schoten of er 
gewoon onvoldoende tijd voor had-
den, werden vanaf halverwege de 
jaren negentig de kinderen op enke-
le woensdagmiddagen op de pasto-
rie voorbereid. Mientje was hierbij 
betrokken vanaf het eerste uur. Pas 
sinds de start van het vernieuwde 
Familiepastoraat 2.0 heeft zij het 
stokje doorgegeven.

Enthousiast kan zij hierover vertel-
len. Zoals over het veranderen van 
de projecten met zowel de voorde-
len als de nadelen hiervan. Het en-
thousiasmeren van zowel de ouders 
als de kinderen. Maar ook de hobbels 

Wat is een parochie zonder vrijwilligers: Hedel
die zij samen met de andere leden 
van de werkgroep moest nemen, 
omdat de Eerste Communie nu een-
maal een belangrijke stap is in het 
leven van een kind. “Spiegelverha-
len moeten alleen gebruikt worden 
om een eerder verteld Bijbelverhaal 
uit te leggen. Maar als een los ver-
haal is het een gemiste kans de kin-
deren met de mooie verhalen van de 
bijbel vertrouwt te doen raken.”

Zij vertelt over het voordeel om de 
kinderen met het gezicht naar het 
altaar te laten plaatsnemen. En 
over het vroege tijdstip van cate-
chese op zondagmorgen, waaraan 
de kinderen fris en zonder stress 
van verplichtingen elders konden 
deelnemen. Verworvenheden waar-
van het familiepastoraat nog steeds 
gebruik maakt.

Het sluiten van de Hedelse kerk was 
een domper voor veel Hedelnaren 
maar zeker ook voor het gezin van 
Herwijnen die vrijwel ieder week-
end in deze kerk te vinden was. “Zo 
een sluiting komt altijd te vroeg. 
Nu zeg ik weleens dat wij zwerven-
de kerkgangers zijn. Op de web-
site van onze parochie en ook van 
die in ’s-Hertogenbosch zoeken wij 
naar een passende viering, een eu-
charistieviering. Omdat wij heel re-
gelmatig in verschillende maar ook 
dezelfde kerken komen voelen wij 
ons overal thuis. Wat ons met ande-
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Vrijwilliger in het zonnetje

re mensen verbindt is de gedeelde 
interesse voor het geloof.” Zo zijn 
Mientje en haar man betrokken pa-
rochianen van de gehele Heilige 
Franciscusparochie.

Doorpratend over het Kerk-zijn in 
onze tijd, beseffend dat de Kerk 
van de grote getallen voorbij is, wil 
Mientje graag wijzen op twee voor 
haar belangrijke aandachtspunten. 

Laat de Kerk gastvrij zijn, maar 
maak dit praktisch waar. Dit kan 
door, zowel bij de deur als bij de 
koffie, een gastheer/vrouw aanwe-
zig te laten zijn. Ook is de website 
van de parochie erg belangrijk om 
de actualiteit in de diverse plaatsen 
te kunnen volgen. Het zou fijn zijn 
als daar ook de uitvaarten van de 
overledenen worden vermeld.

Mirjam Duijts-As
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Activiteiten

Alpha Cursus loopt goed
September vorig jaar is de eerste 
Alpha-cursus na de Corona weer be-
gonnen. De ‘cursus’ bestaat uit 12 
bijeenkomsten met een maaltijd, 
een korte inleiding over een onder-
werp van ons geloof en daarna een 
gesprek hierover.

Inmiddels is dit jaar de tweede reeks 
avonden begonnen, met een nieuwe 
groep deelnemers. De avonden ken-
merken zich door ontspannen sfeer, 
waarop elke vraag over geloven ge-
steld mag worden. Iedereen wordt 
uitgenodigd om in gesprek hierover 
te gaan. Het leuke vind ik, dat ook 
al zou je zelf geen vraag stellen, je 
altijd wel iets meeneemt van wat 
andere vragen of zeggen.

Je merkt dat je niet alleen bent met 
je vragen of met je twijfel of zelfs 
je kritiek. Geloven wordt veel meer 
dan wat je belijdt, het wordt veel 
meer beleving. Je neemt er altijd 
wat van mee, niet alleen kennis en 
beleving, maar ook leuke contacten 
met andere gelovigen. Na de zomer 
willen we weer een reeks van twaalf 
avonden organiseren! U bent wel-
kom om aan te sluiten en ik vertel u 
graag meer over de avonden. 

Bijbelavond
Je hoeft de Bijbel niet te kennen, 
om een leuke en inspirerend avond 
over een Bijbeltekst te hebben. Net 
als de Alpha is de gemiddelde leef-
tijd jonger dan je in de kerk vaak 
ziet. We beginnen ook bijtijds, zo-
dat het niet te laat wordt voor wie 
de andere dag weer moet werken.

Een Bijbeltekst gaat meer spreken, 
als je het vanuit je eigen vragen en 
ervaringen gaat benaderen. Ieder 
heeft zijn eigen vragen en vraag-
tekens bij een Bijbeltekst. Je hoeft 
het ook niet met elkaar eens te zijn, 
maar de vragen van een ander hel-
pen om er altijd weer iets voor je-
zelf uit te halen.

De Bijbelavonden zijn op donderdag 
19.15 – 21.00 uur in het parochie-
centrum (Voorstraat 102, Velddriel). 
In het komende kwartaal is dat elke 
vierde donderdag van de maand: 23 
maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 27 
juli etc. Voorkennis is niet nodig en 
de avonden zijn los van elkaar te 
bezoeken.

U kunt zich opgeven via:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
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Terugblik

Winterkerk
Toen duidelijk werd dat de energie-
rekeningen viermaal zo hoog zouden 
worden, is gekozen om de gewone 
zondagsviering niet in de grote kerk-
gebouwen te houden, maar in klei-
nere goed te verwarmen ruimtes. In 
Velddriel en Ammerzoden had men 
al ervaring om in de pastorie te vie-
ren, alleen nog niet elke weekend. In 
Ammerzoden verdween de grote sa-
cristietafel, waardoor er ruimte voor 
een heuse winterkapel ontstond. In 
Velddriel werd nog een elektronisch 
orgeltje geschonken, zodat het koor 
ook kon blijven zingen Alleen voor 
de zondagochtend was de pastorie-
zaal toch écht te klein.

In Alem was het even omschakelen 
en wat gesjouw, maar alle vieringen 
in de Drie Linden waren warm en 
zeer goed bezet én na afloop was er 
nog ruimte voor een kop koffie. Ook 
in Kerkdriel vond men een passen-
de ruimte en wel in het voormalig 

parochiecentrum. Het was sfeervol, 
iedereen was goed te verstaan en de 
groep die koffie bleef drinken groeit 
nog steeds. Zaltbommel was het 
eveneens sfeervol, gezellig, warm 
en zeker ook stijlvol. Het samen kof-
fie drinken was daar al een goede 
traditie.

In Rossum en Hedel en in De Leyen-
stein heeft men al vele jaren erva-
ring om de zondag te vieren in een 
zaal. We zijn blij dat er regelmatig 
gevierd kan worden en in de zomer 
zelfs buiten bij een kapel! Het was 
fijn om weer eens regelmatig volle 
kerken te hebben, dat doet de zang 
en het hart goed! 

De ‘winterkerk’ loopt officieel tot 
Palmzondag, maar misschien is het 
ook waardevol om, als er geen ex-
tra druk bezochte vieringen zijn, 
de winterkapel te benutten voor de 
weekendviering.
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Vieringen
zaterdag 18 maart
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 19 maart - 4e zondag 40-dagentijd
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Rossum kapel WoCo JVriesema
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 25 maart
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 26 maart - 5e Zondag 40-dagentijd
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 1 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 2 april - Palmzondag
 9.30 Alem Eucharistie RPutman
 9.30 Ammerzoden WoCo JClaassen
 10.00 Maasdijkkerk Oecum JVriesema
 11.00 Kerkdriel WoCo JClaassen
 11.00 Velddriel Eucharistie RPutman
 11.00 Zaltbommel Oecum. NSmit

donderdag 6 april - Witte Donderdag
 19.00 Velddriel Eucharistie RPutman
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
 10.30 Rossum Oecum BBus
 14.00 Leyenstein Kruisweg
 14.30 Alem Kruisweg
 15.00 Ammerzoden Kruisweg
 15.00 Velddriel Gebed JClaassen
 15.00 Zaltbommel Kruisweg 
 19.00 Kerkdriel Kruisverering RPutman

zaterdag 8 april - Paaszaterdag
 19.00 Velddriel Paaswake  RPutman
 21.00 Zaltbommel Paaswake BBus

zondag 9 april - Pasen
 9.30 Alem Eucharistie BBus
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

maandag 10 april - Tweede Paasdag
 9.30 Rossum Eucharistie RPutman
 10.00 Leyenstein Eucharistie BBus

zaterdag 15 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 16 april - 2e Zondag van Pasen
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Gebed werkgroep
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 22 april 
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 23 april - 3e Zondag van Pasen
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 9.30 Rossum Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 29 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 30 april- Roepingenzondag
 9.30 Ammerzoden WoCo JClaassen
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 6 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 7 mei - 5e Zondag van Pasen
 9.30 Alem WoCo JVriesema
 9.30 Ammerzoden Gebed werkgroep
 9.30 De Pollenhof Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

maandag 8 mei
 10.00 Velddriel Mariaviering BBus

zaterdag 13 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie 
 19.00 Ammerzoden Eucharistie 

zondag 14 mei- Moederdag
 9.00 Meersel-Dreef Parochiebedevaart
 11.00 Kerkdriel Eucharistie LFrendel
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Vieringen

Gedoopt

In onze Heilige Franciscusparochie 
zijn door het Sacrament van het 
Doopsel opgenomen:

Kerkdriel 
16 oktober  Aleksandra Rockawska
20 november Jasmina Damen 
20 november Lilly Kae Bertrums 
18 december Luuk de Wit 
18 december Chloe van Hooft
18 december Nora Albers 
29 januari Ester Data 

Zaltbommel 
22 januari  Djeena Damen

Velddriel 
11 december Poulus Coset
11 december Demi Ackermans

Alle ouders van harte gefeliciteerd.

donderdag 18 mei - Hemelvaartsdag
 11.00 Velddriel Eucharistie team

zaterdag 20 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 21 mei - 7e Zondag van Pasen
 9.30 Rossum kapel Mariaviering JVriesema
 10.30 Ammerzoden Eucharistie team
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Zaltbommel Meditatie werkgroep

zaterdag 27 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 28 mei - Pinksteren
 9.30 Alem WoCo JClaassen
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
 11.00 Velddriel Vormsel RMutsaerts
 11.00 Maartenskerk Oecum JClaassen

zaterdag 3 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 4 juni - H. Drie-eenheid
 9.30 Alem WoCo JClaassen
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 10 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 11 juni - Sacramentsdag
 11.00 Velddriel Euch 1eHC RPutman

zaterdag 17 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 18 juni- Vaderdag
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
 11.00 Velddriel Euch 1eHC RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

Meest actuele informatie:
www.katholiekbommelerwaard.nl
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Ammerzoden
Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Willibrorduskerk
Intenties: achterin de kerk liggen
invulformulieren. Deze kunnen in 
de brievenbus van de pastorie
worden gedeponeerd. Telefonisch 
kunnen intenties worden opgegeven 
op de pastorie 073-5991215. Of in 
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

De doopkapel van de Ammerzodense 
Willibrorduskerk staat precies in het 
verlengde van de Haarstraat naar 
de Kerkstraat/Hogesteeg. De archi-
tect situeerde de kerk zodanig dat 
de toren precies in het middelpunt 
van het dorp kwam te staan. In de 
doopkapel staat een doopvont die 
gemaakt is van Ettinger tufsteen. De 
doorsnede is 1,91 meter. De hoogte 
is 90 centimeter.

De doopvont en de doopkapel zijn 
ultieme verschijnselen als we den-
ken aan de broodnodige inspiratie 
om in deze zo agressieve wereld iets 
te laten zien van hoop, vertrouwen, 
lente en nieuw leven.

In de muren van onze doopkapel zijn 
drie gebrandschilderde ramen aan-
gebracht. Ze zijn gemaakt in 1962 
door pater Lando van den Bergh. 
Eén van die ramen heeft als naam 
‘Verrezen Christus met Kruisstaf’.

Pasen, feest van het Nieuwe Licht in Christus
Vertrouwen dat leven sterker is dan de dood

Dat zijn precies de onderwerpen 
waar we in de kerk op dit moment 
speciaal aan denken. Het doopvont 
en het gebrandschilderde raam sym-
boliseren de wederopstanding die 
we met Pasen gedenken.
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Ammerzoden

Overleden
†

Dien van Osch – Pasnagel werd gebo-
ren op 12 december 1942 in Ammer-
zoden. Haar man Gijs schreef op het 
bidprentje nadat ze op 27 november 
2022 gestorven was: Bijna 50 jaar in 
liefde verbonden met Dien te zijn… 
Alleen verder te moeten gaan, doet 
pijn…’ Dien wilde speciaal dat de 
afscheidsdienst werd gehouden in 
Ammerzoden.

†
Noud Somers werd geboren op 8 mei 
1948 in Ammerzoden. Heel intens 
heeft Noud tot het laatst toe de re-
gie zelf willen behouden. Opgeven 
was voor hem geen optie. Met zijn 
overlijden raakte de familie een 
mooi mens kwijt, die erg genoten 
heeft van al het moois in het leven. 

†
Albert van Zandvliet werd gebo-
ren in Ammerzoden op 9 juni 1959. 
Voor velen was hij ‘De Sam’. Op zijn 
bidprentje lezen we: ‘Geluk is een 
zeldzame vogel die wegvliegt wan-
neer we hem het hardst nodig heb-
ben. Maar misschien zit hij morgen 
weer op de vensterbank.’ Dat was 
Albert, de man die voor onze paro-
chie altijd de kruisjes voor de ge-
dachteniskapel maakte. Hij stierf 
op 20 december 2022.

†
Riek Timmermans- van de Wiel werd 
geboren op 7 december 1928 in Dru-
nen. Riek was in haar Ammerzoden-
se leven meer dan 50 jaar lid van het 
Dameskoor. Op het bidprentje staat: 
‘Ga maar lekker slapen. En dan niet 
meer wakker worden? vroeg moe-
der. Zou je dat willen? Dat zou ik 
wel goedvinden, ja. En jullie vinden 
dat ook goed en dat vind ik fijn.’ 
Riek stierf op 30 december 2022.

†
Martien van Goch werd geboren op 
27 mei 1939 in Ammerzoden. Hij was 
de vijfde uit een gezin van zes kinde-
ren. Samen werkten ze op de boer-
derij aan de Mr. Lagrostraat. Dat was 
in de jaren van de Tweede Wereld-
oorlog. Na de oorlog kwam er een 
nieuwe boerderij aan de Haarstraat. 
Die is later weer verhuisd naar de 
Achterdijk. Martien bleef zijn leven 
lang actief verbonden met de dieren 
op de boerderij. Op 1 februari 2023 
stierf Martien in Ammerzoden.

†
Jozy Hendriks – van Berkel werd ge-
boren op 2 mei 1943 in Kerkdriel. 
Volgens de kinderen wilde mama al-
les bij elkaar houden. Ieder die haar 
geholpen heeft, worden heel harte-
lijk bedankt. Zelf zei ze; ‘Wat je in 
je hart bewaart, raak je nooit meer 
kwijt.’ Jozy stierf op 11 februari 
2023 in het ziekenhuis in Den Bosch. 
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Dankbetuigingen
Allereerst van pater Martien 
van Hemert
Hij schreef in zijn kerstboodschap: 
Hierbij wil ik jullie mooie kerstda-
gen toewensen en een zalig nieuw-
jaar. Ik had je al lang een bericht 
moeten sturen n.a.v. mijn priester-
feest. Maar ik loop wat achter, door 
mijn leeftijd en door mijn verhui-
zing naar Wijchen en de heel ande-
re setting waarin ik nu leef. Ik had 
jullie al langer willen bedanken voor 
alles wat je voor mijn feest in Am-
merzoden gedaan hebt. Apart wil ik 
hier noemen de foto’s op schijfjes.

In vergelijking met de meeste van 
mijn huisgenoten heb ik heel apart 
priesterleven gehad. Ik heb tijdens 
mijn KASKI-werkzaamheden verschil-
lende parochies over heel veel din-
gen moeten adviseren. Maar ik werd 
bijna nooit gevraagd om voor te gaan 
in parochies of op andere plaatsen. 
Dat was gewoon niet nodig; er waren 
priesters genoeg. Het begon pas toen 
ik met vervroegd pensioen gegaan 
was. Maar met het gewone pastora-
le werk van alle dag heb ik ook toen 
weinig ervaring opgedaan.

Ik kijk terug op twee mooie pries-
terfeesten: één in Nijmegen, vooral 
met medebroeders, en één in Am-
merzoden met veel familieleden die 
ik lang niet gezien had. 

Vervolgens van de twee 
families uit Oekraïne die op 
de bovenverdieping van onze 
pastorie verblijven:
Zij kwamen rond de kerstdagen ge-
zamenlijk naar beneden en begon-
nen voor ons, een Kerstliedje te 
zingen. Dat was overigens wel een 
Engelstalig liedje. 

Tegelijkertijd werden aan ons ca-
deautjes overhandigd met daarbij 
de grootst mogelijke dankbetui-
gingen. Ze gaven ons tenslotte een 
eigen gemaakte kerstkaart die we 
hieronder afdrukken. We waren 
zeer vereerd door dit mooie gebaar. 

Hans van Berkel
en Bart van Helvoort 
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Een veer voor Hans
De Oekraïners op de bovenverdie-
ping van onze pastorie kunnen de 
letter ‘H’ niet uitspreken. Ze heb-
ben het altijd over ‘Gans’. Zeker 
in het begin toen ze pas in Ammer-
zoden woonden, werd geprobeerd 
hen duidelijk te maken dat ze met 
‘Hans’ te maken hadden. Al die po-
gingen bleken echter vruchteloos.
 

Dat verhaal kwam onze pastoor ter 
ore. Hij was juist bezig met de voor-
bereidingen voor de Carnavalsmis in 
het Malse Arckeldurp. Hij ging in 
overleg met Prins Gijs XVII en samen 
bedachten ze een mooi plan.

De pastoor zou in de Carnasvalsmis 
het verhaal van de Fabeltjeskrant 
aanpassen. En dat deed hij tijdens de 
drukbezochte viering op de door hem 
bekende manier. Hij had het over Juf-
frouw Ooievaar, de gebroeders Bever, 
Bor de Wolf en over de andere bewo-
ners van het rijk der fabeltjes. Zo-
doende had hij het ook over een Mieke 
de Gans. En die gans heeft ook veren. 

En die kun je mooi gebruiken als je 
iemand wil eren. Je kunt iemand na-
melijk een veer in zijn .... steken.

Dat laatste hebben de pastoor en 
de prins gezamenlijk figuurlijk ge-
daan. Hans werd uit de kerk (hij was 
daar toch omdat hij lid is van de 
‘Nokvorsten’) naar voren geroepen. 
Daar spraken de pastoor en de prins 
dankbare woorden voor het werk 
dat Hans voor de Oekraïners en de 
parochie verricht. Daarna kreeg hij 
een mooie ganzenveer overhandigd. 
Op de foto zie je H(G)ans staan met 
die veer.

Onze kerk bestaat dit voorjaar 70 jaar
Uiteraard willen wij dit vieren met een plechtige
Eucharistieviering en feestelijke samenkomst.
Zondag 21 mei, aanvang H. Mis 9.30 uur.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten!

70
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Rossum
Correspondentieadres:
Antonie Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168
rossum@katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

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

Vieringen
 Maandag 13 mrt 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
    waarna gezellig samenzijn
 Zondag 19 mrt  9.30 uur WoCo viering J. Vriesema

 Zondag 2 apr 10.00 uur  Palmpasen, Oecum. viering Maasdijkkerk
 Vrijdag  7 apr 10.30 uur Goede Vrijdag Oecum. viering Vaste Burcht
 Zondag 10 apr 9.30 uur  2e Paasdag Eucharistieviering, R. Putman
 Zondag  23 apr 9.30 uur  Eucharistieviering B. Bus

 Vrijdag  5 mei  10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
 Maandag 8 mei 14.00 uur  Eucharistieviering voor ouderen 
    waarna gezellig samen zijn
 Zondag 21 mei  9.30 uur WoCo viering J. Vriesema
    Met Pinksteren geen viering

 Vrijdag  2 juni  10.45 uur Eucharistieviering Vaste Burcht.
 Maandag 12 juni 14.00 uur  Eucharistieviering voor ouderen 
    waarna gezellig samen zijn.
 Zondag  25 juni 9.30 uur  Eucharistieviering, R. Putman

Vastenactie
Elders in dit blad kunt u lezen over 
het project van Vastenactie. U kunt 
daaraan meedoen door uw bijdra-
ge over te maken of het vastenac-
tie zakje in te leveren bij Bertha of 
Marleen dan zorgen wij ervoor dat 
het overgemaakt wordt.

Kerkbalans
Onlangs heeft u van ons een verzoek 
gehad om een bijdrage aan kerkbalans 
te doen, hier hebben velen van u 
al op gereageerd, waarvoor onze 
hartelijke dank!

Mocht u nog niet in de gelegenheid 
zijn geweest, vragen wij u alsnog 
om mee te doen. U kunt u bijdrage 
voor ons kapelletje overmaken op 
rekeningnr. NL66 RABO 0144 6023 93

Bij voorbaat heel hartelijk dank!
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Vieringen - ‘De Beuk’
We vinden het fijn dat we dit jaar 
veel Eucharistievieringen op de zon-
dagen hebben. Ook Jos Vriesema zal 
bij ons weer enkele WoCo vieringen 
doen.

MAAR LET OP: De pastores komen 
op de vierde zondag van de maand 
en Jos Vriesema en de werkgroep op 
de derde zondag van de maand. Dus 
kijk altijd op ons eigen lijstje van de 
vieringen.

Vieringen - ‘Vaste Burcht’
Vrijdag 7 april 10.30 uur op Goede 
Vrijdag is er een Oecumenische vie-
ring in de zaal van de Vaste Burcht.

LET OP: deze viering begint om 
10.30 uur. Iedereen is hier van harte 
welkom.

Oecumenische vieringen
Zondag 2 april om 10.00 uur is er 
een gezamenlijk Palmpasenviering 
in de kerk aan de Maasdijk. Met Jos 
Vriesema en Lia Davidse.

Op 4 mei vieren we Dodenherden-
king op het kerkplein in Hurwenen 
om 19.30 uur.

Pasen
Zing met de bloemen in de wind,
speel als het onbezorgde kind,
dat in het kleine vreugde vindt.
Lach als het goud, de morgen tint,
en je met God de dag begint.

Door U krijgen wij de kracht,
om zelfs te leven in de nacht.
U geeft ons elke dag een visioen,
zodat wij weten wat wij doen.

U draagt ons in moeilijke tijden,
door ons moest Uw Zoon lijden.
Toch heeft U ons mensen lief,
U ziet altijd weer perspectief.

Zo brengt Pasen ons nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.
Een levend licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.

Laat ons het donker vergeten,
en het licht van de paaskaars aansteken.
Pasen zal de duisternis doorstaan,
een nieuwe levenskracht komt eraan.

Zalig Pasen!
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Overleden
† Dien van Osch - Pasnagel
Geboren: 12 december 1942 in Am-
merzoden; Overleden: 27 november 
2022 te Hurwenen. Dien groeide op 
in een gezin van zeven kinderen te 
Ammerzoden. In 1974 trad zij in het 
huwelijk met Gijs van Osch. En gin-
gen in de Molenstraat te Hurwenen 
wonen. Zij werkten samen op hun 
boerenbedrijf. Na vele gezondheids-
problemen is zij thuis na een huwe-
lijk van bijna 48 jaar overleden. De 
uitvaart vond plaats in de St. Willi-
brorduskerk te Ammerzoden. Waar-
na zij ten rusten is gelegd op de 
R.K.-begraafplaats.

Moge zij rusten in vrede.

† An van der Burght – van Heel
Geboren: 29 december 1932 te Ros-
sum; Overleden: 5 februari 2023 te 
Rossum. An groeide op in een gezin 
van elf kinderen. Ze werkte mee op 
de boederij en in vele gezinnen. Zij 
trouwde in 1956 met Ton van der 
Burght en ging in de Molenstraat te 
Hurwenen wonen. Samen kregen ze 
vier dochters. Nadat haar man Ton 
in 2011 was overleden, ging An dap-
per verder. Toen het haar allemaal 
te veel werd, verhuisde zij naar een 
appartement in de voormalige pas-
torie. Naast de zorg voor haar gezin, 
was An ook erg actief als vrijwillig-
ster voor onze kerk. Ze poetste van 
jongs af aan tot de kerksluiting mee 
in de kerk. An was 40 jaar een trouw 
lid van onze kerkkoren. Ook zorgde 
ze altijd voor de ouderenvieringen, 
haalde mensen op en zorgde voor 
de koffie en de bingo. Na de sluiting 
van onze kerk bleef ze ons trouw, en 
was e altijd aanwezig bij de vierin-
gen in de Beuk.

Wij zijn erg dankbaar voor alles wat 
zij voor ons gedaan heeft. Haar ge-
zondheid ging steeds verder achter-
uit en uiteindelijk is zij in alle rust 
overleden. Nadat de uitvaart in de 
kerk aan de Maasdijk, hebben we 
afscheid van haar genomen in het 
crematorium te Tiel.

Moge zij rusten in vrede.

Kapelletje
We zijn druk bezig, in overleg met 
het Franciscus bestuur, voor verlich-
ting rondom het kapelletje.

Op 21 mei mei is er om 9,30 uur 
een viering bij het kapelletje. Voor-
ganger is Jos Vriesema. Dit is onder 
voorbehoud van droog weer.
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Kerkdriel
Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Overleden
Sinds 8 november 2022

† Ronaldus Reijntjes (60) 
† Johanna Dechering-Roelofs (78) 
† Nelly Maas-van Herwijnen (95) 
† Ria Kouwenberg-de Ruiter (82) 
† Jan Verhoeven (84) 
† Anna van Geffen-van Oorschot (86) 
† Corrie van Malsen-Pardoel (89) 
† An Kruis-de Cocq van Delwijnen (90) 
† Herman Rutten (82) 
† Johanna Vermei-van Leeuwen (91) 
† Vera van der Stroom-Commandeur (86) 
† Ria van den Oord-van Namen (85) 
† Cornelia Schoenmaker (83)
† Nelly van Bremen-van Schijndel (68) 
† Maria Kooijman (61) 
† Ad van Beurden (68) 
† Ad Piels (64) 
† Marius van Oers (85) 
† Piet van Herwaarden (75) 

Vastenactie 2023
Ieder jaar wordt er in de tijd voor Pa-
sen aandacht gevraagd voor de nood 
van mensen elders in de wereld. De 
naam ‘Vastenactie’ verwijst naar de 
tijd voor Pasen, de veertigdagen of 
vastentijd genoemd. Ook in onze 
parochie wordt in deze periode aan-
dacht en een bijdrage gevraagd. 

De jaarlijkse (Bisschoppelijke) Vaste-
nactiecampagne staat in 2023 in het 
teken van mensen die hun huis moes-
ten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoor-
beeld geweld of grote natuurrampen, 
anderen zijn van hun land gezet. Al-
lemaal proberen ze elders een nieuw 
bestaan op te bouwen. Centraal staan 
de mensen in Zuid-Soedan, waar door 
de burgeroorlog miljoenen mensen op 
de vlucht sloegen.

Wij willen samen met u proberen het 
leed van deze mensen wat te ver-
lichten, u kunt daarbij helpen door, 
via de machtigingskaart of contant, 
een bijdrage te doen. Hiervoor staat 
een groene collectebus achter in de 
kerk, maar u kunt uw bijdrage ook 
deponeren in de brievenbus van 
het parochiecentrum aan de Hertog 
Arnoldstraat 57B te Kerkdriel.
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In Memoriam
Anton Penders
Anton (81) was een man van weinig 
woorden en veel daden. Onze paro-
chie heeft veel aan hem te danken. 
Sinds de tweede helft van de zeventi-
ger jaren vestigden Anton Penders en 
zijn vrouw Toos zich met hun jonge 
gezin in de Edelmanstraat. Zij raak-
ten al snel ingeburgerd en werden ac-
tief in het jongerenpastoraat. Jaren-
lang hebben zij zich hiervoor ingezet.

Vanwege zijn deskundigheid op het 
gebied van groenbeheer trad hij toe 
tot de kerkhofcommissie waar hij 
met zijn team bouwde aan de kwali-
teit van ons kerkhof door een nieuwe 
inrichting waarbij de toegankelijk-
heid middels een wandelpad ook voor 
rolstoelgebruikers aanzienlijk werd 
verbeterd. De heggen werden ingrij-
pend gesnoeid en bankjes geplaatst 
ter verfraaiing van het geheel.

Heel veel werk ging zitten in het om-
zetten van de kerkhofadministratie 
naar een digitale uitvoering. Ook liet 
hij met regelmaat zijn stem horen 
in de Drielse contactgroep. Hij was 
chauffeur op de buurtbus, oppas-opa 
en bracht tevens voor Tafeltje Dek-
je maaltijden rond. Anton was een 
geïnspireerd en beminnelijk mens 
wiens daadkracht we node missen. 
Opdat hij mag ruste in vrede!

Wij wensen de familie van Anton 
heel veel sterkte en kracht toe.

In Memoriam
Zr. Delian de Brouwer
Op 15 januari 2023 overleed in Til-
burg Zr. Delian de Brouwer. Drie 
weken voor haar overlijden werd 
zij opeens ziek en toen bleek ook 
direct dat er niets meer aan gedaan 
kon worden.

Zr. Delian werd geboren op 22 april 
1943 in Tilburg. Op 3 november 1968 
is zij ingetreden in de Congregatie 
van de Zusters van Liefde te Tilburg.

Zr. Delian heeft in onze parochie veel 
werk verricht. In eerste instantie 
toen ze in Kerkdriel woonde, maar 
ook toen zij weer, samen met Zr. 
Veerle, was teruggekeerd naar het 
Moederhuis van de Zusters van Lief-
de in Tilburg. Ze hield van Kerkdriel, 
de parochie en de mensen en was tot 
het laatst betrokken bij het wel en 
wee van de St. Martinusparochie en 
de toekomst van de kerk in Kerkdriel. 

Haar bijdragen in de parochie en 
het parochiebestuur zullen blijvend 
worden herinnerd, waaronder de 
vele woord- en communievieringen 
en avondwakes waarin zij voorging.

Naast haar parochiële werkzaam-
heden kennen heel veel mensen Zr. 
Delian als iconenschilder. Ze ont-
dekte dat haar creatieve talent tot 
een spirituele verdieping kon lei-
den. Deze contemplatieve kant in 
haar vroeg om meer aandacht en 
daarom verdiepte en bekwaamde ze 
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zich verder in de iconenkunst en ook 
in de oosterse religie. De Byzantijn-
se vieringen in onze Sint Martinus-
kerk werden door haar geïnitieerd.

Tijdens haar gehele leven was Zr. 
Delian op weg met mensen, ze be-
geleidde, bemoedigde, was geïnte-
resseerd in het verhaal van mensen. 
Ze had een scherp opmerkingsver-
mogen, luisterde achter de woorden 
en kon ook de dingen in een ander 
perspectief plaatsen. Eerst in haar 
werk als hoofd van het internaat 
voor jongeren bij het doveninstituut 
in Sint-Michielsgestel. Maar ook bin-
nen de congregatie, het Iconenate-
lier en onze Sint-Martinusparochie.

In de gebedsdienst ter afscheid 
stond het thema ‘Onderweg komen 
mensen tot leven’ centraal. In haar 
gedachtenisprentje stond een ge-
dicht dat zij zelf geschreven had. 
Het gedicht brengt naar voren dat 
iedereen welkom is in onze wereld. 
En dat door alle tijden en religies 
heen, mensen zoeken en geloven in 
een zinvol ideaal, omgezet in het le-
ven van alle dag.

Wij zijn deze mens, Zr. Delian, heel 
veel dank verschuldigd voor wat zij 
samen met Zr. Veerle voor onze pa-
rochie in Kerkdriel heeft gedaan. 
Haar bevlogenheid, inspiratie en 
inspanningen zullen ons altijd bij-
blijven. Rust zacht, Zr. Delian. Wij 
wensen Zr. Veerle, de familie de 
Brouwer en haar medezusters heel 
veel sterkte en kracht toe.

Kledinginzameling
Dit voorjaar vindt wederom een kle-
dinginzamelingsactie plaats. U kunt 
weer uw overtollige kleding afgeven 
in het parochiecentrum aan de Her-
tog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel. 
‘Sams Kledingactie’ is een organi-
satie die kleding en schoeisel verza-
meld en laat sorteren, de opbrengst 
hiervan komt ten goede aan de ont-
wikkelingsprojecten van Stichting 
‘Cordaid’. Zij zijn zowel lokaal als 
internationaal actief. Ga daarom op 
zoek in uw kasten. U kunt inleve-
ren bruikbare kleding, schoenen per 
paar bijeen, huishoudtextiel, tassen 
en riemen.

Datum en plaats
• Woensdag 12 april 2023 

van 19.00-21.00 uur
• Donderdag 13 april 2023 

van 10.00-12.00 uur
• Parochiecentrum, Hertog 

Arnoldstraat 57B te Kerkdriel

Heeft u vragen, neem dan contact 
op met Maria de Groot, telefoon: 
0418 - 631678 of 06 - 5219 2375
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4 Mei en 5 mei
Omdat vrijheid 
niet vanzelfsprekend is
Ieder jaar staan we op 4 en 5 mei 
stil bij de vrijheid. In 2023 vormt het 
themajaar ‘Leven met oorlog’ en jaar 
lang de rode draad door alle herden-
kingen, vieringen en activiteiten. Met 
dit jaarthema vraagt het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aan-
dacht voor de impact van oorlog op in-
dividuen, families en de samenleving. 
Een zeer actueel thema gezien de si-
tuatie op dit moment wereldwijd.

Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, 
daar herinneren ons onder andere 
oorlogsmonumenten en -graven aan. 
Daarom is het zo belangrijk om op 
4 mei oorlogsslachtoffers te herden-
ken en op 5 mei stil te staan bij de 
bevrijding in 1945. Maar ook dat we 
sindsdien in vrijheid leven.

Aan de zijkant van onze St. Martinus-
kerk bevinden zich twee oorlogsmo-
numenten. Eén monument herdenkt 
de in het voormalig Nederlands-Indië 
gesneuvelde militairen uit de voor-
malige gemeente Maasdriel. Het 
andere monument is opgericht ter 
nagedachtenis aan de 26 geallieerde 
soldaten die tussen mei 1942 en april 
1945 om het leven kwamen in Alem, 
Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel. 

Ook is er op donderdagavond 4 mei 
een gratis te bezoeken herden-

kingsconcert in onze kerk door het 
gemengd koor KZM Belcanto. Aan-
vang van het concert is 18.00 uur. 
Uitgevoerd wordt The Armed Man, 
a Mass for Peace van de componist 
Karl Jenkins. De algehele leiding is 
in handen van dirigent Marilou Krou-
wel. U bent hartelijk welkom.

Opdat wij niet vergeten.

Meimaand Mariamaand
Op zondag 14 mei is er een Ma-
ria-moederdagviering, een Eucha-
ristieviering om 11.00 uur.

Iedere dinsdagavond om 19.00 uur 
wordt de Rozenkrans gebeden on-
der de toren.
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Zaltbommel
Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. 
Martinuskerk Zaltbommel

H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Even voorstellen
Ik ben Renske Merks-Hak, 56 jaar, 
getrouwd met Hans en woonachtig 
in Zaltbommel. Naast dat ik ruim 25 
jaar lector ben van de Sint Martinus-
kerk, ben ik sinds kort verantwoor-
delijk voor het verwerken van de le-
denadministratie van het westelijke 
deel van de Bommelerwaard.

Verder maak ik deel uit van de Raad 
van Kerken Zaltbommel waarbij oe-
cumenische samenwerking belang-
rijk is. Zorg voor vluchtelingen en 
statushouders die in de diverse ker-
nen van de Bommelerwaard tijde-
lijk of blijvend wonen, krijgen onze 
aandacht.

Verder doe ik mee aan een maande-
lijkse bijeenkomst van een oecume-
nische leeskring en sluit ik me aan 
bij activiteiten van de Evangelische 
kerk “De Passie”.

In het najaar van 2022 heb ik met 
veel plezier deelgenomen aan de Al-
phacursus in Zaltbommel. Dit heeft 
me meer verdieping in mijn geloofs-
leven opgeleverd en aandacht voor 
de kracht van het gebed. Door met 
nieuwe mensen kennis te maken, 
samen te eten en na te denken over 
levens- en geloofsvragen bracht 

deelname aan deze cursus mij een 
grote verrijking. En namens de Sint 
Martinuskerk ga ik in de redactie 
van het parochieblad.

Ik hoop en bid dat we als Katholieke 
gemeenschap in de Bommelerwaard 
elkaar blijven vasthouden en zorgen 
voor licht in deze onzekere en roe-
rige tijden.
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Overleden
†

11 januari 2023 overleed Wim Weus-
tink, echtgenoot van Fien Weustink 
– Tijdhof. Geboren 13 mei 1942 Va-
rel Duitsland. Zijn crematie was op 
19 januari 2023 in Crematorium De 
Linge in Tiel.

† 
12 januari 2023 overleed Wil Hamers 
– Scheel, weduwe van Pim Hamers. 
Geboren 7 juli 1931 in Rotterdam. 
Haar uitvaart was op 23 januari 2023 
in de Sint Martinuskerk daarna is zij 
begraven bij haar man op het R.K. 
Kerkhof aan de Virieusingel.

Seniorenviering 
Elke vierde dinsdagmiddag van de 
maand is er om 14.30 uur een Eu-
charistieviering in de Wielewaal. 
Niet alleen de bewoners zijn daar 
van harte welkom, maar ook de 
mensen uit het Schootsveld en de 
Nije Hof worden daar van harte voor 
uitgenodigd. Na de viering is er ge-
legenheid voor een kopje koffie en 
een praatje. 

Op Adem komen
Op de vierde zondag van de maand 
is er om 11.00 uur een meditatievie-
ring in de St. Martinuskerk aan de 
Oliestraat te Zaltbommel.

Weeksluiting 
Iedere vrijdagavond 19.00 uur is 
er in de Wielewaal een weekslui-
ting door de gezamenlijke kerken. 
Ook hierbij zijn de mensen uit het 
Schootveld en de Nije Hof van har-
te uitgenodigd. Na deze viering is 
er ook altijd tijd voor koffie en een 
praatje.

Koffie-uurtje 
Iedere eerste dinsdagmorgen van 
de maand is er van 10.00 tot 11.30 
uur koffie in het parochiecentrum. 
Iedereen is daarbij van harte uitge-
nodigd, neem gerust iemand mee. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

De Passion
Woensdagavond 5 april is er een 
bijzondere viering in de Sint-Marti-
nuskerk in Zaltbommel. De Raad van 
Kerken organiseert dan in de Goede 
Week ‘De Passion’ met medewer-
king van popkoor Zinder. Aanvang 
19.00 uur.

Steef Jansen - Vrijwilliger van het jaar



Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

bladzijde 39Franciscus tussen de Rivieren 2023 jaargang 12 nummer 1

Zaltbommel

Vrijwilliger van het jaar
Na jaren dat Prins Maarten de Mis-
pelgat-medaille heeft uitreikt, mag 
ik dit nu doen als Prinses Florianne. 
Dat vind ik een hele eer. Degene 
die hem krijgt wordt daardoor de 
vrijwilliger van het jaar, van onze 
Sint-Martinuskerk. Door corona was 
er de afgelopen 2 jaar geen Car-
navalsviering. Gelukkig kan het nu 
weer.

Wie komt er dit jaar aanmerking 
voor vrijwilliger van het jaar? Ge-
lukkig is deze vrijwilliger vandaag in 
ons midden. Wil je naar voren ko-
men? Steef ik wil je graag de Mis-
pelgat-versierselen omhangen als 
vrijwilliger van 2023 voor de Sint 
Martinuskerk.
 

Steef je doet voor de gemeenschap 
uiteenlopende activiteiten. Je zorgt 
vier maal per jaar, samen met je 
vrouw Annie, dat het juiste aantal 
parochiebladen met bezorglijst bij 
zo’n 30 bezorgers komen. Deze be-
zorgers brengen deze bladen rond 
bij onze parochianen. Zij wonen van 
Aalst tot Waardenburg. Jij poetst 
elke zes weken het koper, samen 
met anderen. U ziet dat de kaarsen-
standaards, de adelaar en de gods-
lamp mooi blinken. Dat geeft een 
verzorgde indruk in onze kerk. 

En Steef, jij bent sinds een jaar 
koster. Er werd een beroep op je 
gedaan doordat Tiny door ziekte 

uitviel. Samen met 4 anderen ben 
je die uitdaging enthousiast aange-
gaan. Samen met deze kosters doe 
je dat nauwgezet en met volle in-
zet. De onderlinge samenwerking is 
plezierig. En het is mooi te zien dat 
Tiny’s afwezigheid zo goed is opge-
vangen. 

Toch heb je ons, en iedereen, enorm 
laten schrikken in de rol van koster! 
Jij had op je genomen om bij het 
concert van KZM Belcanto aanwezig 
te zijn en toezicht te houden op het 
licht, geluid, verwarming etc. Dat 
was 19 november van het afgelo-
pen jaar. Onderweg van huis naar de 
kerk kreeg je aan het begin van de 
Oliestraat een hartstilstand. Bewo-
ners reageerden snel en hulpdiensten 
werden gealarmeerd. Zij verleende 
je de zo essentiële eerste hulp en 
met spoed werd je vervoerd naar het 
Jeroen-Bosch ziekenhuis. Vervolgens 
heb je in Utrecht een openhartope-
ratie ondergaan. En 4 weken later 
was je alweer bij een viering aanwe-
zig. Een klein wonder! En nu sta je 
hier, gezond in ons midden. 

Wij wensen jou, Steef, nog vele ge-
zonde jaren samen met je vrouw 
Annie. En hopelijk kunnen we nog 
menig jaar op je inzet en betrok-
kenheid rekenen. 

Bedankt voor je inzet en van harte 
gefeliciteerd met deze bijzondere 
onderscheiding.
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Het ‘vastentrommeltje’ 1992
Hans heeft nogal wat vrienden die 
moslim zijn en kent hierdoor hun 
jaarlijkse vastenmaand die wordt 
aangeduid als Ramadam. Doel hier-
van is je richten op God en jezelf 
zowel geestelijk als lichamelijk te 
reinigen. Een zinvolle gedachte, zo-
als ik die bij de zorg voor mijn Ma-
rokkaanse pleegzoon enkele jaren 
heb mogen ervaren.

Toen ik daaraan terugdacht, schoot 
mij onze reeds lang verloren gegane 
‘Veertigdaagse Vasten’ te binnen. 
We bereidden ons erop voor door al-
vorens het Aswoensdag werd, eerst 
nog even drie dagen lang de bloe-
metjes flink buiten te zetten, car-
naval. En was eenmaal Aswoensdag 
aangebroken dan ging je naar de 
kerk het ‘Askruisje’ halen.

Bij ons thuis waren ze zeker niet 
streng, we hielden ‘gewoon onze 
plichten ’zoals dat heette. Der-
halve werd er per dag slechts één 
‘volle maaltijd’ per dag genuttigd 
en menigeen trachtte ook het roken 
te beteugelen. Op vrijdag was het 
nog strenger, want mocht je - ove-
rigens het hele jaar door - helemaal 
geen vlees gebruiken. Aan het eind 
kwam de Goede Week met al zijn 
plechtigheden die totaal afweken 
van het rituelen die je gewend was: 
de palmprocessie op Palmzondag, 
de lange in het Latijn gezongen Lij-
densverhalen, de altaar ontbloting 

op Witte Donderdag, waarbij de ta-
bernakeldeur bleef openstaan. Op 
Goede Vrijdag speelde het orgel niet 
meer, klonken geen rinkelende bel-
len, doch werden houten kleppers 
gebruikt. Ook de kerkklokken zwe-
gen, want die waren volgens mijn 
vader naar Rome afgereisd.

[Klepper - Houten instrumentje, dat werd ge-
hanteerd ter vervanging van klok- en belgelui, 
vanaf het Gloria op Witte Donderdag tot het 
Gloria van de paasnacht]

Indachtig het voorschrift ‘Gij zult 
tenminste eenmaal per jaar biech-
ten’ sloeg er een golf van boet-
vaardigheid los in de parochie. Om 
dat op te vangen waren er speciale 
priesters van elders naar Bommel ge-
komen. Dat was een meevaller want 
die kenden jou immers niet. Nu was 
het biechten volledig anoniem en 
op Paaszaterdag vertrokken de pa-
ters beladen met de hele Bommelse 
schuldenlast weer de Waalbrug over.

Paaszaterdag 12 uur. De vasten was 
voorbij en mijn vader had daartoe 
speciaal chocoladebollen ingesla-
gen. Maar wij grepen naar ons ‘vas-
tentrommeltje’ waarin we veertig 
dagen lang elk snoepje en iedere 
lekkernij gewetensvol hadden opge-
borgen. Immers snoepen in de vas-
ten, dat doe je niet. De aanzienlijke 
doch onooglijke zoete brij werd zo 
snel mogelijk naar binnen gewerkt. 
Met alle kwalijke gevolgen van dien.

Herinneringen en andere gedachten van Hans 
Keser (Thijs de Torenwachter) 1941-2007
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H. Martinuskerk
Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Bijzondere vieringen in Velddriel
 Zondag 12 maart 11.00 uur Familieviering m.m.v. Martinuskids 
 Zondag 2 april 11.00 uur Palmzondag m.m.v. Martinuskids
 Donderdag 6 april 19.00 uur Witte donderdag m.m.v. Gemengd koor
 Vrijdag 7 april 15.00 uur Kruisverhaal Kruis aan de Voorstraat
    (bij slecht weer in de kerk)
 Zaterdag 8 april 19.00 uur Paaswake m.m.v. Martinuskids
 Zondag 9 april 11.00 uur Eerste Paasdag m.m.v. gemengd koor

Familievieringen met Martinus Kids
De familievieringen zijn in samenwerking met familiepastoraat waarbij na 
catechese en activiteit in de Velddrielse St. Martinuskerk/pastorie aanslui-
tend de eucharistieviering plaatsvindt. De eerstvolgende familievieringen 
waarbij Martinus kids zingen zijn:

 Zondag 12 maart 11.00 uur in Velddriel 
 Zondag 2 april 11.00 uur Palmzondag in Velddriel
 Zaterdag 8 april 19.00 uur Paaswake in Velddriel

Eerste H. Communievieringen
Er zijn dit jaar maar liefst drie vieringen met Eerste Communicanten, alle-
maal in Velddriel. De data zijn zondag 11, 18 en 25 juni.

Heilig Doopsel
Vragen omtrent het laten dopen van je kind lopen via het algemeen secre-
tariaat. Telefonisch bereikbaar op 0418 - 632504.
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Overleden
Truus van Herwijnen-Verhoeven
* 02-03-1962
† 20-10-2022 (60 jaar)
Crematie

Ria van de Gronden-Hooijmans
* 20-4-1950
† 02-11-2022 (71 jaar)
Crematie

Tonnie Groenendaal-de Cocq van 
Delwijnen
* 08-12-1935
† 13-12-2022 (87 jaar)
Crematie

Johan van Mil (95 jaar)
* 12 juni 1919 in Alem
† 12 februari 2023 te Kerkdriel
Na uitvaartviering in de Velddrielse 
St. Martinus kerk hebben we hem 
begraven bij zijn vrouw op begraaf-
plaats in Alem naast de kerk.

Harrie van den Biggelaar
* 1 december 1927
† 30 januari 2023 (95 jaar)
We hebben hem in besloten kring be-
graven op begraafplaats naast de kerk.

Namens de parochie veel kracht en 
sterkte toegewenst aan de nabe-
staanden.

Adventsactie Congo
De jaarlijkse Adventsactie 2022 voor 
de Straatkinderen in Congo heeft 
ondanks een beperkt aatal vieringen 
het mooie bedrag van € 75 opgele-
verd, waarvoor hartelijk dank.

MOV werkgroep Velddriel
Annie van Kuijk & Gertrude Hooijmans

Vastenactie Zuid-Soedan
In Velddriel is bij dit parochieblad de 
gegevens en envelop van de vasten-
actie bijgevoegd. Informatie hier-
over vindt u elders in dit blad. Ook 
de Deken Wehmeijerschool werkt 
hieraan mee. Van harte aanbevolen!

Opbrengst Turkije en Syrië
Na de aardbevingen in Turkije en Syrië 
is er een hulpactie opgestart in Neder-
land op Giro 555. Tijdens de familie-
viering van 12 februari hebben we de 
gehele collecte met extra aanbeveling 
beschikbaar gesteld voor deze ramp-
gebieden. Daar de medebroeders van 
pastoor Putman ook in die gebieden 
actief zijn, is het geld contant aan 
hem overhandigd voor zijn medebroe-
ders daar, zodat het ook echt allemaal 
op de goede plaats terecht komt. We 
hebben het mooie bedrag van € 250 
aan hem mee kunnen geven.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

U kunt natuurlijk ook nog steeds 
geld overmaken op Giro 555.
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Uitje Martinuskids met misdienaars
Op donderdag 5 januari om 14.00 uur begon het uitje bij Gérard en Ans van 
Kessel in de kantine te Velddriel. Met ruim 15 kinderen werd er, na uitleg 
van meesterbakker Zr. Jacoba Maria, flink gekneed en gerold met deegrol-
ler om het deeg mooi egaal te krijgen en daar vormpjes uit te halen. Nadat 
iedereen zijn/haar eigen bakplaat vol had ging deze in de oven om daarna 
zelf al wat voor te proeven van al deze heerlijke zelfgemaakte koekjes. 
Je kon ook nog kiezen uit verschillende smaken van het deeg en wel 50 
verschillende vormen. Nadat alle deeg uitgerold en in de oven zat, werd er 
wat gevoetbald buiten en karaoke binnen gedaan. Rond vijf uur werden de 
gourmetsets tevoorschijn gehaald en werd er lekker zelfgebakken vlees en 
stokbrood gegeten. Na een heerlijk afsluitend ijsje gingen de kinderen met 
hun eigen gebakken koekjes moe en voldaan naar huis.

Gérard en Ans hartelijk dank voor 
jullie gastvrijheid en de goede zor-
gen. Ook dank aan Zr Jacoba Maria 
voor de goede uitleg en de mate-
rialen die ze allemaal had meege-
bracht uit het klooster.

Carnavalsviering
met jeugdraad
Tijdens de carnavalsviering in Schumersdurp (Velddriel) op zondag 19 fe-
bruari gingen de jeugdprins Teun en prinses Estelle voor in woord en daad. 
Ze hadden een mooi welkomstwoord. Prins Gerard hield een lezing en vorst 
Glen en adjudant Juul deden de voorbeden. Daarna volgde de jeugdraad en 
“Veldraod” met een mooie samen-
werking. Hierbij kreeg pastoor Ro-
land Putman op het eind de kettin-
gen van de Jeugdraad en Veldraod 
omgehangen. De viering werd mu-
zikaal omlijst door de Martinuskids 
met als afsluiting het mooie Schu-
merslied. 

Dit jaar bestond carnaval in Schu-
mersdurp 44 jaar!
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St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 34 71 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus - 
H. Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk
Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(06) 23 50 27 79

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooij-
mans, ’t Buske 25, Alem
(0418) 66 20 63

Mededelingen
VPTZ
Website Vrijwilligers Palliatieve Ter-
minale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl

Uitvaarten
Voor uitvaarten dient u contact 
op te nemen met het secretariaat 
van onze parochie, telefoon 0418-
632504 en met Ger van Boxtel ( tel. 
0418-662063)

Vieringenrooster
Het nieuwe rooster en alle wijzin-
gen zijn terug te vinden op de web-
site van de H. Franciscusparochie: 
www.katholiekbommelerwaard.nl

Tarieven
De begraafplaatsen-tarieven vindt u 
ook op de website.

Overleden
In de nacht van 11 op 12 februari 
is Johan van Mil overleden. Hij be-
reikte de leeftijd van 103 jaar. Hij 
was daarmee de oudste inwoner van 
Maasdriel.

De kerk wordt geschilderd
Drie generaties Seegers, kleinzoon 
staan boven in het bakje. Fa. Seegers 
heeft al zo’n 100 kerken en kloosters 
geschilderd voor het bisdom Den 
Bosch waarvan meerdere voor de 
tweede keer, zoals nu ook Alem.

Ook krijgen de beelden van onze kerk 
een opknapbeurt. Martien de Wilt 
heeft deze taak op zich genomen.
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Bezoek aan de kerststal
Kerst is weer allang voorbij, maar 
we willen toch nog wat aandacht 
besteden aan de kinderen van de 
Odradaschool die jaarlijks de kerst-
stal bezoeken en een kerstviering 
verzorgen. De leiding van de Odra-
daschool vindt het belangrijk dat de 
kinderen betrokken worden bij het 
kerstverhaal.

Vlak voor kerst bezochten alle leer-
lingen de H. Hubertuskerk voor een 
bezichtiging van de kerststal en 
werd er iets verteld over het kindje 
Jezus, Maria en Jozef, de herders en 
de schaapjes. Tot slot mochten de 
kinderen elk een kaarsje aansteken, 
wat voor de allerkleinsten erg span-
nend was. 

In de week vóór kerst, de laatste 
schooldag, organiseert de Odra-
daschool de jaarlijkse kerstviering. 
De kinderen hebben dan eerst in de 
H. Hubertuskerk een viering met sa-
menzang, gedichten voorlezen en 
een verhaal vertellen. Dit onder gro-
te belangstelling van ouders, opa’s 
en oma’s. Na deze viering gingen ze 
terug naar de school voor een geza-
menlijk kerstdiner verzorgd door de 
school en diverse ouders.

Het is fijn dat de Odradaschool op 
deze manier aandacht besteedt aan 
het kerstverhaal. Laten we dat voor 
de toekomst in ere houden.
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Afscheid
Op zondag 27 november 2022 na-
men we afscheid van Marleen van 
Lamoen en Han van de Waal. Al vele 
jaren verzorgden Marleen en Han 
de maandelijkse gebedsvieringen in 
de H. Hubertuskerk in Alem. Maar 
op zondag 27 november 2022 kwam 
hier een einde aan. Voortaan zal in 
Alem alléén nog een Eucharistievie-
ring plaatsvinden op de eerste zon-
dag van de maand.

Door de energiebesparende maat-
regelen van het bestuur werd de 
afscheidsdienst niet in de H. Huber-
tuskerk gehouden maar in dorpshuis 
“De Drie Linden”. In een warme zaal 
met medewerking van het gemengd 
koor Alem-Rossum en een klein aan-
tal kerkgangers verzorgden Marleen 
en Han hun laatste gebedsviering in 
Alem.

De contactgroep Alem vond het no-
dig om speciale aandacht aan dit af-
scheid te schenken. Onder lovende 
woorden van contactgroep voorzit-
ter Johan Toonen werden bloemen, 
wijn en een klein cadeautje over-
handigd aan Marleen en Han na af-
loop van de viering. Het koor had 
ook een speciaal lied ingestudeerd 
voor Marleen en Han.

Marleen en Han, bedankt voor alle 
tijd die jullie gestoken hebben in 
het verzorgen van de gebedsvierin-
gen in Alem!
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hedel@katholiekbommelerwaard.nl

NL46 INGB 01 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Hedel

H. Willibrordusgemeenschap

Secretariaat: idem

Intenties:
telefonisch opgeven bij:
Bets de Goeij, (073) 599 3595

Hedel

hedel@katholiekbommelerwaard.nl

NL46 INGB 01 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Hedel

H. Willibrordusgemeenschap

Secretariaat: idem

Intenties:
telefonisch opgeven bij:
Bets de Goeij, (073) 599 3595

Ouderenviering in De Munt
Voor de komende tijd zijn de Ouderenvieringen gepland op:

 donderdag 16 maart 15.00 uur Voorganger: B.v.Bronkhorst 
 donderdag 20 april 15.00 uur Voorganger: R.Putman
 donderdag 11 mei 15.00 uur Voorganger: B.Bus
 donderdag 15 juni 15.00 uur Voorganger: B.v.Bronkhorst

Steeds op de DERDE donderdag van de maand!!!
Behalve in MEI; het is dan Hemelvaartsdag!

Hopelijk vindt u het fijn dat wij als geloofsgemeenschap, ook van Ouderen, 
bij elkaar kunnen blijven komen voor de maandelijkse viering. 
Hartelijke groeten, graag tot volgend keer!

En…hebt u iets te vragen over de vieringen of over vervoer, bel gerust: Bets 
de Goeij (06-27175309) of pastor Ben van Bronkhorst (06-21403571).

Overleden
Op 24 januari overleed vrij onverwacht in ‘s-Hertogenbosch Ans Peters-Hooij-
mans, echtgenote van Jan Peters. Uit hun huwelijk werden een dochter en 
een zoon geboren. Jarenlang beheerden zij het Hedels Pannenkoekenres-
taurant en daar werden ook vaak kinderfeestjes gehouden. Haar grootste 
liefhebberij was koken. En haar interesse ging uit naar het wel en wee van 
heel Hedel.

Op 1 februari was voor haar de afscheidsdienst en daarna werd zij gecre-
meerd in ‘Sparrenburg’ te Rosmalen. Ans is 79 jaar oud geworden.
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Lijden, dood en nieuw leven…
Van een ellenlang verhaal van een leraar in de klas krijg je slaap; als je 
moet luisteren naar een lange preek zak je langzaam maar zeker weg. Als 
je, zoals met Palmzondag, moet horen hoe die laatste dagen verlopen van 
Jezus hoop je soms dat het onderhand afgelopen zal zijn; we kennen die 
geschiedenis nu wel! In de bijbel die voor me ligt, zijn het negen blad-
zijden in een nogal kleine letter. Om u al die gebeurtenissen goed in het 
geheugen te prenten wil ik u een samenvatting geven van dat verhaal met 
hopelijk de juiste accenten.

Jezus van Nazareth trekt weldoende rond door het joodse land, geneest 
zieken, heeft aandacht voor allen die niet meetellen en vertelt over het 
Koninkrijk van God, zijn Vader. Heel veel mensen zijn enthousiast, maar 
veel leiders van het volk niet. Ze zijn bang voor hun eigen hachje, bang dat 
Jezus ten koste van hen teveel aanhang krijgt. In het geniep smeden ze een 
plannetje om hem uit de weg te ruimen. Door een toevallige gebeurtenis 
krijgen ze hulp van een van Jezus’ leerlingen, Judas, die hem voor dertig 
zilveren munten wel wil verraden. 

Het speelt zich af aan het begin van het joodse Paasfeest. Volgens goede 
gewoonte viert ook Jezus met zijn leerlingen dat feest met het Paasmaal. 
Alles verloopt volgens traditie, maar dan neemt Jezus een brood, breekt 
het in stukken en zegt: ‘Dit is mijn Lichaam dat voor jullie gebroken zal 
worden’, en Hij deelt het rond. Daarna neemt Hij een beker wijn, laat die 
rondgaan en zegt daarbij: ‘Drink hier allemaal van; het is mijn Bloed dat 
vloeien zal ter vergeving van zonden.’ Ze aten en dronken, sloten de paas-
maaltijd af met een danklied en vertrokken samen (helaas zonder Judas) 
naar de Olijfberg.

Jezus ging daar vaak heen om te bidden en ook nu bidt Hij daar om kracht 
en sterkte; ze merken aan Hem dat er iets te gebeuren staat. Plotseling 
komt Judas met een groep mannen op Hem af, valt Hem om de nek en 
daarna grijpen die mannen Jezus vast en nemen hem gevangen. De leer-
lingen kunnen niets uitrichten tegen die bende. En dan begint de pijn, 
de angst en de vernedering; die is vanaf dat moment onafwendbaar. On-
dervraagd, geslagen en bespot een hele nacht lang. De volgende ochtend 
beginnen allerlei schijnprocessen, van het kastje naar de muur gestuurd 
worden en heel goed weten hoe het zal aflopen: er is geen redding meer 
mogelijk. Wie durft de beslissing te nemen? 
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Uiteindelijk is er die romeinse landvoogd die zegt dat hij de wil van het 
volk te volgt en die Hem daarom overlevert aan de beulen die Hem aan 
het kruishout moeten slaan. Zelf wast die Romein zijn handen in onschuld.

Nadat de soldaten Jezus bespot hebben als ‘koning van de Joden’, brengen 
ze Hem, tussen een jouwende menigte door, naar Golgota, de Schedel-
plaats. Ze spijkeren Hem aan het kruis en zetten dat overeind. Daar hangt 
Hij dan enkele uren, wordt bespot en uitgelachen door ieder die voorbij 
komt en het ziet. Dan, na een tijd waar geen einde aan lijkt te komen, 
begeven zijn krachten het. Door het hangen aan het kruis en alle pijn die 
Hij heeft moeten verduren, kan Hij niet meer. Na een laatste, wanhopige, 
inspanning roept Hij: ‘Mijn God, waarom laat U mij alleen?’, en daarna 
sterft Hij.

Volgens het verhaal gebeuren er dan ineens allerlei wonderlijke dingen en 
een romeins officier getuigt dat deze gestorvene werkelijk Gods Zoon is. 
Tegen de avond neemt een zekere Jozef het initiatief om het lichaam van 
Jezus te begraven. Hij wikkelt het in doeken, legt het in een rotsgraf en 
laat er een grote steen voor rollen. Een aantal vrouwen kijkt toe.

Als die de volgende morgen bij het graf willen gaan kijken blijkt dat de 
steen voor het graf is weggerold. De schrik slaat hen om het hart. Maar 
ineens krijgen ze te horen dat ze niet bang hoeven te zijn en niet verder 
hoeven te zoeken naar Jezus. ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen uit de dood, 
zoals Hij gezegd heeft.

Ga nu snel naar zijn leerlingen, van nu en van alle tijden, en zeg hun dat 
Jezus uit de dood is opgestaan. En daarvan moeten jullie altijd getuigen: 
Jezus is waarlijk opgestaan, alleluja, alleluja!!’ 

Zalig Paasfeest voor u allen!

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan.
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Het is vroeg in de morgen.

Maria Magdalena gaat naar het graf.

Zij huilt.

Jezus komt bij haar.

Hij is gekleed als een tuinman.

Maria Magdalena ziet niet,

dat het Jezus is.

Dan Noemt Jezus haar nam: “Maria!”

Zij herkent hem.

Ze roept: “Meester!”

En zij knielt voor hem.

Johannes 20, 11-18
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