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Parochieblad 
Franciscus tussen de Rivieren is het 
parochieblad van de Parochie Heilige 
Franciscus in de Bommelerwaard. 
 

Jaargang 5, nummer 1 
januari 2016 
 

Verschijnt: 5 x per jaar 
Oplage: 7.100 exemplaren 
Druk: Van Horssen Waardenburg 
Opmaak: iMoose Zaltbommel 
 

Algemeen secretariaat 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG  Kerkdriel 
 

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

info@katholiekbommelerwaard.nl 

Belangrijk! 
Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving en 
overlijden belt u met het Algemeen 
secretariaat. 
 

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

Kopij 
24 februari is de uiterste datum voor 
het aanleveren van kopij voor het 
volgende nummer. Dit zal worden 
bezorgd rond 19 maart 2016. 
 

Redactie 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG  Kerkdriel 
redactie@katholiekbommelerwaard.nl 

• waarnemend hoofdredacteur: 
Jos Vriesema (0418-631215) 
josvriesema@martinusparochie.nl  

• samenstellers: 
Henny Lieshout (06-40613605) 
willibrordusparochie@xs4all.nl  
Mirjam Duijts-As (06-36115739) 
mirjamduijtsas@hotmail.com  

• contactpersonen: 
Alem: 
Sjan van Mook (0418-662052) 
s.vanmook@live.nl  
Ammerzoden: 
Henny Lieshout (06-40613605) 
willibrordusparochie@xs4all.nl  
Hedel: 
Annemarie van Osch (073-5992765) 
a.vanoschvb@hotmail.com  
Kerkdriel: 
Cees Janmaat (0418-632001) 
jacktar@concepts.nl     Riet Corten 

Rossum: 
Bertha van Doorn (0418-512340) 
berthavandoorn@upcmail.nl 
José Vullings 
Velddriel: 
Hetti van Kessel (0418-635987) 
h.kessel20@upcmail.nl  
Zaltbommel: 
Tiny van Steenbergen (0418-514262) 
tinyvansteenbergen@gmail.com  
Han van der Waal 

Colofon 

www.katholiekbommelerwaard.nl
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Een nieuw begin 
Namens de redactie wens ik u vrede 
en alle goeds toe voor het nog zo 
prille jaar 2016. Laten we met el-
kaar proberen er een mooi jaar van 
te maken en bidden we, dat God ons 
de moed en het geduld mag geven 
om alle uitdagingen van het nieuwe 
jaar moedig tegemoet 
te treden.  
 

Wellicht heeft u al ge-
hoord of gelezen, dat 
mijn opvolger, pastoraal 
werker Anneke van 
Veelen, per 1 januari 
met haar werk begon-
nen is. Ik wens haar 
daarbij heel veel suc-
ces. Voorlopig zal ze 
haar tijd gebruiken om 
met onze veelkleurige 
parochie kennis te ma-
ken, maar ze heeft ook al een paar 
stevige taken toebedeeld gekregen. 
Zo zal ze dit voorjaar de vormsel-
voorbereiding en de vormselvierin-
gen gaan coördineren, want die zul-
len al in april in Ammerzoden, Kerk-
driel en Zaltbommel gaan plaatsvin-
den. Daarnaast wordt ze ook hoofd-
redacteur van ons parochieblad, met 
alle werkzaamheden die daar bij 
horen.  
 

Dat betekent, dat dit mijn laatste 
“voorafje” is, want mijn taak als 
(waarnemend) hoofdredacteur stopt 
als dit parochieblad verschenen is. Ik 
mag eerlijk zeggen, dat ik met heel 
veel plezier hoofdredacteur van ons 

blad ben geweest. Het redactionele 
werk ligt met wel en ik kon altijd 
rekenen op een trouwe en deskundi-
ge redactie. Ik mag dan in het bij-
zonder Wim Koopman bedanken. 
Achter de schermen deed hij steeds 
het lay-outwerk, al treedt hij soms 
ook naar voren als fotograaf, bij-
voorbeeld tijdens de viering op 2 

januari in Zaltbommel, 
toen Anneke zich pre-
senteerde. Op de websi-
te kunt u meer zien van 
zijn fotografische kwali-
teiten. 
 

Wim bedankt voor je 
inzet en voor de vele 
(nachtelijke) uurtjes die 
je aan ons blad hebt 
besteed. Mede dankzij 
jou is ons blad, een blad 
geworden dat de lezers 
erg waarderen en waar 

we als parochie mee voor de dag 
kunnen komen.  
 

Dit eerste nummer is gewijd aan 
Kerkbalans, daarom vindt u in dit 
blad ook een brief en een acceptgi-
ro. Als lid van de redactie praat ik 
liever niet over geld, maar zonder 
uw steun, kan onze parochie (en dus 
ook het parochieblad) niet overle-
ven.  
 

Doe mee, want onze parochie blijft 
de moeite waard!  

Jos Vriesema 
waarnemend hoofdredacteur 

Vooraf 
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‘Franciscus kon alles zo bewonderen 
omdat hij niets wilde bezitten.’ 
 

Hiermee is, denk ik, heel raak een 
fundamentele trek van zijn spiritua-
liteit getypeerd. Want als je niet je 
tijd en aandacht nodig hebt om al-
lerlei dingen te willen hebben, ont-
staat er een ongelofelijke vrijheid. 
Zoals Franciscus zelf gewoon was te 
zeggen: ‘Als wij dingen willen bezit-
ten moeten we ze ook gaan verdedi-
gen.’ Als je veel bezit word je al 
gauw beheerst door de angst om het 
kwijt te raken en door argwaan te-
gen hen, die het je kunnen afnemen. 
En door het verlangen steeds meer 
te bezitten. 
 

Als je al die rijkdom niet hebt kun je 
heel anders met de dingen bezig 
zijn: je ziet ze niet als zaken die je 
kunt beheersen of bezitten maar als 
gaven van Gods goedheid. Je aan-
dacht komt vrij voor heel andere 
rijkdommen, die aan het geschapene 
te ervaren zijn. De schoonheid en 
het wonderlijke van de schepping, 
waaraan een mens die vooral op be-
zit uit is, voorbijgaat en waar hij 
geen oog voor heeft, gaat zich aan 
je openbaren. En je hebt de tijd en 
vrijheid je erin te verdiepen en er 
bij stil te staan. En dan ontstaat er 
dankbaarheid en eerbied voor alles 
wat God gegeven heeft. 
 

Zo werd Franciscus een dankbaar 
mens die eerbiedig open stond voor 

het wonder in alle dingen en boven 
alles voor het wonder in ieder mens. 
Zo werd zijn armoede de weg tot de 
eerbied, waarmee hij ieder mens 
tegemoet trad en werd hij een man 
van vrede. Maar is dit niet een al te 
idealistische en romantische visie op 
armoede? Doet deze visie wel vol-
doende recht aan de schrijnende 
armoede van zovele mensen, die het 
meest noodzakelijke moeten ontbe-
ren? Een armoede die staat voor el-
lende en onrecht en een leven, dat 
een mens onwaardig is? En die maar 
al te vaak de weg naar God blok-
keert! 
 

Deze armoede is juist de grote vloek 
van onze samenleving en de aan-
klacht tegen de schandelijke kloof in 
onze wereld tussen arm en rijk. En 
juist dit onrecht deed Franciscus 
besluiten van zijn bezit radicaal af-
stand te doen. Want hij zag dit on-
recht in zijn tijd al duidelijk ont-
staan door het beginnend kapitalis-
me. 
 

Zijn vrijwillige armoede wijst ons de 
weg uit het onheil van de gedwon-
gen armoede van zovelen en uit de 
betreurenswaardige kloof tussen rijk 
en arm. Een kloof, die een voortdu-
rende bedreiging vormt van de vre-
de. Met zijn radicale onthechting is 
Franciscus een blijvende bron van 
inspiratie tot een rechtvaardige we-
reld van eerlijk delen van datgene, 
wat God in zijn goedheid voor allen 

Ter bezinning

Armoede: de weg tot vrede (16)
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heeft bestemd. En tot een dankbare 
erkenning van de eigenlijke waarde 
van het geschapene, wat de onver-
getelijke mildheid van God ons ter 
beschikking stelt. En tot een eerbie-
dige houding tegenover iedere mens, 
die Franciscus juist door zijn armoe-
de als broeder ontmoeten kon. 
 

Broeder Bertus Bus 

Zaterdag 23 januari 

Themaavond 
U bent van harte uitgenodigd voor 
een interkerkelijke thema avond 
met gezamenlijk gebed op 23 ja-
nuari om 18.45 uur in de Rehobo-
thzaal, Kerkstraat 13, Hedel. De 
avond heeft als thema ‘gebed & 
eenheid’ en duurt tot ongeveer 
21.30 uur. Ze vindt plaats in het 
kader van de week van de gebed, 
de week van eenheid tussen ker-
ken. Het thema van deze week is 
dit jaar ‘Het woord is aan jou’, 
naar 1 Petrus 2 vers 9,10. 
 

De Letse kerk heeft het thema nu 
uitgewerkt: Petrus daagt de kerk van 
Rome uit om Gods grote daden te 
verkondigen. Keer je naar buiten, 
besef wat je raakt, dat kun je niet 
anders dan het delen. Dan bouwen 
we bruggen en leren elkaars gebeds-
vormen kennen. Met de hervormde 
kerk van Hedel organiseren we een 
speciale avond, met, lezing, gebed 
en inspiratie uit Letland. 
 

De lezing zal verzorgen niemand 
minder dan Geert van Dartel, hij is 
directeur van Katholieke Vereni-
ging voor Oecumene. We zullen 
samen bidden en stilstaan bij inspi-
ratie die de kerken in Letland 
vormt met mensen die Riga be-
zocht hebben vanuit de parochie. 
Stuur liefst even een klein bericht-
je als je komt naar 
 

pastorschevers@gmail.com  

Ter bezinning 

Telefoon pastores 
 

Pastoor Van den Hout 
is bereikbaar via het algemeen 
secretariaat: 0418 - 632 504 
 

Pastor Bertus Bus 
is bereikbaar op zijn huisadres 
in Den Bosch: 073 - 687 56 34 
 

Pastor Stefan Schevers 
is te bereiken op 073 - 599 12 16 
of tijdens het spreekuur in het 
parochiecentrum van Kerkdriel: 
iedere vrijdagochtend 
van 9.00 tot 10.00 uur  
 

Diaken Peter de Snoo 
per e-mail: p.de.snoo2@kpnmail.nl 
of tijdens het spreekuur in het 
parochiecentrum van Kerkdriel: 
iedere dinsdagochtend 
van 9.30 tot 11.00 uur 
 

Past. werker Anneke van Veelen 
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl 
Op het parochiecentrum dinsdag 
en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur 
of tel. 0418 – 63 12 15 
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Alle cijfers op een rijtje 
Nog maar enkele weken geleden 
hebben we het boekjaar 2015 afge-
sloten en daarom is het nog te 
vroeg om al te kunnen zeggen wat 
dat jaar op financieel terrein heeft 
opgeleverd. De jaarrekening over 
2015, die eerst door het bisdom 
goedgekeurd moet worden, zal pas 
op zijn vroegst over een aantal 
maanden beschikbaar zijn.  
 

Toch willen we in het kader van dit 
Kerkbalans-nummer proberen de cij-
fers op een rijtje te krijgen, om u zo 
inzicht te geven in de financiële situa-
tie van onze parochie. Twee overzich-
ten kunt u daarom hierna aantreffen: 
de resultaten (dus de inkomsten minus 
de uitgaven) over 2013 en 2014. Beide 
jaarrekeningen zijn uiteraard door het 
bisdom goedgekeurd. 
 

Vervolgens ziet u de begrotingen over 
2015 en 2016, die op de jaarrekenin-
gen 2013 en 2014 gebaseerd zijn. 

Jaarcijfers
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Mooie statistieken, maar hoe moe-
ten we deze cijfers lezen? Het ge-
makkelijkst is misschien om het 
uitgangspunt, dat het bisdom zelf 
hanteert, te gebruiken: Iedere pa-
rochie dient te streven naar een 
sluitende begroting, dus een begro-
ting waarin inkomsten en uitgaven 
elkaar in evenwicht houden.  

Natuurlijk beschikt een parochie 
ook over een financiële reserve 
(het vermogen), de waarde van 
gebouwen en gronden, van spaar-
gelden, enz., maar dat vermogen 
mag alleen gebruikt worden om 
onverwachte, zware klappen op te 
vangen, en in elk geval niet om de 
tekorten in de jaarrekening op te 
vangen. 

Jaarcijfers 
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Laten we dus eerst een blik werpen 
op de financiële resultaten over 
2013 (het jaar waarin de Francis-
cusparochie van start ging). Omdat 
over de voorafgaande jaren ieder 
van de zeven kerken in de Bomme-
lerwaard zijn eigen jaarrekening 
opstelde, zijn de cijfers over die 
jaren niet goed vergelijkbaar met 
2013 en de jaren erna. 
 

De jaarrekening over 2013 is al 
eerder gepubliceerd in parochie-
blad 1 van 2015. Toen bedroeg het 
tekort over dat jaar meer dan 
€ 146.000. Later is de jaarrekening 
2013 gecorrigeerd, om de cijfers 
beter met die van 2014 te kunnen 
vergelijken. Het uiteindelijke te-
kort over 2013 bedroeg toen bijna 
€ 180.000. Om die reden is de her-
ziene jaarrekening 2013 hierboven 
nog eens opgenomen. Het jaar er-
na, 2014 (zie de bovenstaande cij-
fers) was wat het financiële resul-
taat betrof niet veel beter: het 
tekort bedroeg € 172.500. 
 

Deze tekorten zijn noodgedwongen 
uit het vermogen van de parochie 
gedekt, maar daar is niemand ge-
lukkig mee. Het bisdom heeft dan 
ook laten weten dat wij zo niet 
door kunnen gaan. De begroting 
2015 laat een tekort zien van 
“maar” € 138.000 en in de begro-
ting 2016 is dat tekort terugge-
bracht tot € 69.000.  
 

Je zou bijna hoera roepen: nu zijn 
we op de goede weg! Maar dat 
roept meteen de vraag op wat er 
dan veranderd is, dat het tekort 
zoveel kleiner is geworden. 
 

Opvallend is dan dat de inkomsten 
over de genoemde jaren vrijwel 
constant zijn gebleven (en dus he-
laas niet of nauwelijks gestegen 
zijn!!), maar dat de uitgaven met 
meer dan een ton zijn gedaald. De 
daling zit voor een groot deel in de 
personeelskosten (de fulltime pas-
toraal werker is in augustus met 
pensioen gegaan, en daar komt per 
januari 2016 een halftime pasto-
raal werker voor terug) en daar-
naast zijn de beheerskosten terug-
gebracht door “goed op de klein-
tjes te letten”. 
 

Een verdere besparing op de perso-
neelskosten lijkt niet mogelijk, of is 
in elk geval niet gewenst, want dat 
zou betekenen dat we geheel of 
gedeeltelijk afscheid zouden moe-
ten nemen van één of meer pasto-
res. Ook op de kosten van gebou-
wen valt niet veel meer te bespa-
ren, ik ken tenminste niemand die 

Jaarcijfers
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een voorstander is van het sluiten 
van nog meer kerken. Dat betekent 
dat we onze financiële positie al-
leen kunnen verbeteren door te 
streven naar meer inkomsten. 
 

De actie Kerkbalans roept ieder 
jaar alle parochianen op hun paro-
chie structureel te ondersteunen. 
Het geld dat binnenkomt via de 
wekelijkse collectes en de bijdra-
gen voor intenties zijn wat dat be-
treft beslist onvoldoende om de 
kerk financieel overeind te kunnen 
houden. Daarom wordt u ieder jaar 
in de maand januari nadrukkelijk 
om een kerkbijdrage gevraagd. 
 

In de begroting over 2016 heeft u 
kunnen lezen dat over 2016 een 
negatief financieel resultaat ver-
wacht wordt van bijna € 70.000. 
Eigenlijk zou de opbrengst aan 
kerkbijdragen dus met € 70.000 
moeten stijgen, om de parochie 
een gezonde financiële basis te 
geven. 

Dat klinkt allemaal heel redelijk, 
maar in werkelijkheid is het alle-
maal niet zo gemakkelijk.  
 

Ik kijk dan op de eerste plaats naar 
onze medeparochianen in Hedel en 
Rossum. Die dreigen op korte ter-
mijn hun vertrouwde kerkgebouw 
kwijt te raken. En dan gaat het 
niet alleen om het verlies van een 
concreet gebouw, nee er komt een 
einde aan een eeuwenoude plaat-
selijke kerkstructuur. 
 

Hoe triest dat allemaal ook is, dat 
besluit is niet meer om te keren, 
wel kunnen we met elkaar kijken 
naar de consequenties, en probe-
ren die te verzachten.  
 

Het is op de eerste plaats van be-
lang dat er in de directe omgeving 
kerkplekken blijven waar mensen 
uit Rossum en Hedel zich kunnen 
thuis voelen. En vervolgens is het 
van groot belang dat er in Hedel en 
Rossum pastorale activiteiten blij-

Jaarcijfers 
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ven bestaan, uiteraard in goed 
overleg met alle mensen ter plaat-
se. Je mag dan stellen, dat het 
voor de mensen uit Hedel en Ros-
sum zinvol blijft om mee te doen 
met de actie Kerkbalans, omdat 
het kerkgebouw dan wel stopt, 
maar de kerkelijke activiteiten 
blijven doorgaan, althans dat is 
onze hoop en daar willen we in het 
komend jaar ook aan gaan werken.  
 

Een vergelijkbaar verhaal geldt 
voor Alem, Ammerzoden en Veld-
driel. Er is weliswaar nog geen 
concreet besluit genomen over de 
sluiting van deze drie kerkgebou-
wen, maar als de financiële situa-
tie van onze parochie niet verbe-
tert - of wat erger is, zelfs ver-
slechtert – zullen de kansen om 
deze drie kerkgebouwen open te 
houden snel minder worden. 
 

Het lijkt dan of Zaltbommel en 
Kerkdriel voorlopig buiten schot 
blijven. Dat klopt, maar wel met 
een dikke streep onder het woord 
voorlopig! Want ook voor deze ker-
ken geldt dat “de tering naar de 
nering” gezet zal moeten worden!  
Kortom: als we willen, dat ook in de 

toekomst de r.k. kerk in de Bomme-
lerwaard aanwezig is, dan zullen we 
– ook in financieel opzicht – iets 
voor onze kerk over moeten heb-
ben. Want zonder een solide finan-
ciële basis gaan we het niet redden 
en ook van het bisdom hoeven we 
dan geen steun te verwachten. 
 

Toch is het bovenstaande niet 
meer dan de helft van het verhaal. 
Geld is onmisbaar om de kerk in 
stand te kunnen houden, maar te-
gelijk is het ook onbelangrijk. Geld 
is niet meer dan een middel dat 
kerkelijke activiteiten mogelijk 
maakt. Wat voor de kerk in de 
Bommelerwaard werkelijk van be-
lang is, is de inzet en de betrok-
kenheid van ons allemaal. Te ge-
makkelijk wordt vaak gedacht, dat 
de verantwoordelijkheid voor de 
kerk ter plaatse alleen de verant-
woordelijkheid is van de pastoor, 
die op zijn best ondersteund wordt 
door een aantal goedwillende vrij-
willigers. 
 

De werkelijkheid is anders: de kerk 
is op de eerste plaats de verant-
woordelijkheid van de katholieken 
die in de Bommelerwaard wonen. 

Jaarcijfers
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Met elkaar moeten we onze kerk 
overeind houden. Dat lukt niet met 
geld alleen, daar is ook – misschien 
zelfs in de eerste plaats – onze in-
zet voor nodig. 
 

Vindt u het van belang dat er ook 
in de toekomst een katholieke kerk 
in de Bommelerwaard aanwezig is? 
Die vraag zouden we ons juist nu 
moeten stellen. Kerk is dan wel 
meer dan een vertrouwd gebouw in 
het dorpscentrum. Kerk is een 
plaats waar mensen even boven 
zichzelf uitgetild kunnen worden 
op alledaagse en op bijzondere le-
vensmomenten. Kerk is een plaats 
waar God – een woord, dat voor 
veel mensen te groot geworden is – 
in woord en riten aanwezig kan 
worden gesteld. Kerk is de plaats 
waar het verhaal van Jezus levend 
wordt gehouden, waar een blijde 
boodschap mag klinken in een we-
reld die vol is van oorlog en ter-
reur, waar gewone mensen zich 
angstig afvragen wat de toekomst 
hen zal brengen. In zo’n situatie 
kan de kerk een eigen geluid van 
hoop en vertrouwen laten horen. 
 

Zo kan kerk – ook in de Bommeler-
waard – een plek zijn  die mensen 
samenbrengt, verbroedert en verzus-
tert. Een plaats waar de verindividua-
lisering, die onze samenleving zo 
kenmerkt, kan doorbroken worden. 
 

We kennen allemaal de kerk van 
vroeger: nadrukkelijk aanwezig in 
ieder dorp en in het levensritme 
van alle gelovigen. Alleen: die kerk 

is bijna verdwenen! Daarvoor is ons 
leven en onze samenleving te in-
grijpend veranderd. Daarom moe-
ten we nu met elkaar gaan zoeken, 
hoe de kerk ook in de toekomst in 
de Bommelerwaard aanwezig kan 
blijven. 
 

Dat roept allerlei nieuwe vragen 
op, en veel antwoorden hebben we 
eigenlijk nog niet. Maar één vraag 
staat hierbij voorop: doet u mee ?!? 
Alvast veel dank voor uw bijdrage, 
en veel dank voor uw inzet, want 
alleen door uw inbreng heeft onze 
kerk toekomst! 
 

Namens parochiebestuur en redactie,  
 

Jos Vriesema 
waarnemend hoofdredacteur 

 
 

Jaarcijfers 
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Het is alweer een maand of wat ge-
leden dat Paus Franciscus de Heilige 
Deur van de Sint Pietersbasiliek in 
Rome ontsloot. Met deze handeling 
opende de paus symbolisch het Hei-
lig Jaar of Jubeljaar van Barmhar-
tigheid dat hij enkele maanden 
daarvoor had afgekondigd. 
 

Bij gelegenheid van dit bijzondere 
Jubeljaar hebben pastoor drs. J. 
Smith en Helen Opstal, beiden ver-
bonden aan het Katholiek Alpha 
Centrum, een boekje samenge-
steld, waarin voor iedere dag een 
citaat van een heilige over barm-
hartigheid is gekozen. Zo komen in 
dertien maanden een dertiental 
heiligen aan het woord. "De extra 
maand is een toegift, net zoals de 
barmhartige liefde Gods ook altijd 
net iets meer geeft dan we ver-
wachten. Deze heilige kan inder-
daad gekozen worden als toegift, 
of eventueel in plaats van een van 
de andere heiligen. Ze zullen daar-
boven niet een lange neus naar el-
kaar trekken", aldus de auteurs.  
 

Het zijn inderdaad korte citaten 
om mee te nemen en te overden-
ken door de dag heen. Als voor-
beeld een citaat van de Heilige Au-
gustinus, gekozen van 4 januari:  
 

“Lof zij U en eer, Bron van mede-
dogen! Het ging almaar slechter 
met mij, maar U kwam dichterbij.  

Uw rechterhand was al bij me om me 
uit de modder te trekken en schoon te 
wassen, maar ik wist het nog niet.” 
 

Van harte aanbevolen aan eenieder 
die zich in het nieuwe jaar meer in 
Gods barmhartigheid wil verdiepen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helen Opstal en Jeroen Smith 
Een jaar van Gods Barmhartigheid 
Een gezamenlijke uitgave van: 
De Boog, Betsaida en Katholiek 
Alpha Centrum, € 9,75 
 

Te bestellen op de website van het 
Katholiek Alpha Centrum:  
www.rk-alphacentrum.nl  

Jaar van Barmhartigheid 

Een jaar van Gods Barmhartigheid
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Handen die elkaar vasthouden en 
een oor dat luistert. Een hart dat 
wordt geraakt door een gesprek of 
een gebaar. Deze beelden laten 
zien wie de NPV is en wat de NPV 
doet. De NPV komt op voor het le-
ven. De NPV biedt ondersteuning 
daar waar het leven kwetsbaar is, 
in welke levensfase dan ook. Het 
leven is een gave van de Schepper 
zelf. Dat leven is kostbaar, vanaf 
het allerprilste begin tot aan het 
einde. Tegenwoordig lijkt het soms 
dat we het leven in eigen hand 
kunnen nemen. De medische we-
tenschap is al zo ver gevorderd dat 
het soms lijkt of we zelf kunnen 
bepalen wie wel of niet geboren 
wordt, of hoe we willen sterven. 
Dat miskent echter dat het leven 
een geschenk is. Een geschenk dat 
niet alleen mooi, maar ook broos 
en kwetsbaar is. 
 

‘NPV - Zorg voor het Leven’ is rond 
1980 opgericht om stem te geven 
aan iedereen die zich zorgen maak-
te over ontwikkelingen rond abor-
tus en euthanasie.  
 

In de eerste jaren droeg de NPV 
vooral bij aan het publieke debat 
over de beschermwaardigheid van 
het leven. In de jaren die volgden 
is het takenpakket van de NPV uit-
gebreid. Nu zijn er tientallen afde-
lingen in het land en is er een lan-
delijk bureau in Veenendaal. De 

58.000 leden dragen de missie van 
de NPV een warm hart toe.  
 

De NPV komt niet alleen met woor-
den op voor de kwetsbaarheid van 
het leven, maar zij voegt ook de 
daad bij het woord. Veel lokale 
afdelingen organiseren (terminale) 
thuishulp. Deze netwerken van 
vrijwilligers bieden zorg aan zieken 
of oudere mensen. Zij geven han-
den en voeten aan onze missie.  
 

De vereniging wordt aangestuurd 
vanuit het Landelijk bureau te 
Veenendaal. Er is een telefonisch 
consultatiepunt waar 24 uur per 
dag 7 dagen in de week dringende 
vragen m.b.t. medisch-ethische vra-
gen gesteld kunnen worden. Ook is 
er een dagelijks spreekuur waar 
minder dringende vragen gesteld 
kunnen worden.  
 

Vanuit het landelijk bureau worden 
ook de tientallen afdelingen in het 
land aangestuurd. De NPV-Bomme-
lerwaard is zo’n afdeling.  
 
NPV in de Bommelerwaard 
Als afdeling hebben wij een grote 
mate van zelfstandigheid, met een 
eigen bestuur, een coördinator en 
een aantal contactpersonen. Met 
elkaar geven wij invulling aan de 
taken binnen de Bommelerwaard. 
Ongeveer 1100 inwoners van de 
Bommelerwaard zijn lid van onze 

NPV 

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
Zorg voor het leven!
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vereniging. Verder staan circa 120 
vrijwilligers klaar om hulp te bie-
den. Wat doen wij dan zoal? Onze 
hulp bestaat in twee vormen: de 
NPV-thuishulp en de NPV-Terminale-
Thuishulp. Deze hulp is er voor ie-
dereen, voor jong en oud, onge-
acht zijn of haar levensovertuiging. 
Onze vrijwilligers onderschrijven 
het christelijke gedachtegoed van 
de NPV en willen daar graag een 
praktische invulling aan geven. 
 

NPV Thuishulp 
Wij bieden onder andere de vol-
gende hulp aan: 
• Oppassen bij een zieke, (de-

mente) oudere of iemand met 
een handicap (met evt. licht 
verzorgende taken) 

• Opvangen van kinderen en/of 
eten koken bij kortdurende 
ziekte van de verzorgende ou-
der en afwezigheid van hulp van 
familie of buren 

• Begeleiden of vervoer naar de 
huisarts, het ziekenhuis, de 
winkel, e.d. 

• Psychosociale steun (bijv. het 
bezoeken van eenzame mensen) 

• Invallen voor de mantelzorger 
en de naasten zodat hun taken 
worden verlicht 

• Doen van boodschappen 
• Halen van medicijnen 
• Begeleiden bij wandelen 
 
NPV Terminale Thuishulp 
Vrijwillige terminale thuishulp 
wordt geboden aan mensen in de 

laatste levensfase. Deze zorg kan 
thuis worden geboden maar ook in 
een hospice of zorginstelling. 
 

Welke hulp bieden we? 
• Het er zijn voor de mensen  
• Helpen bij lichamelijk verzor-

ging van de patiënten (naast de 
professionele thuiszorg) 

• Licht huishoudelijke taken 
• Ondersteuning van de mantel-

zorgers 
• Waken bij de patiënt 
 

Onze terminale hulp is er niet ter 
vervanging van professionele zorg 
maar ter ondersteuning en ter ver-
lichting van familie, buren en 
vrienden. Ook deze hulp is be-
schikbaar voor iedereen ongeacht 
zijn of haar levensovertuiging. 
 

Naast deze vormen van hulp orga-
niseren wij twee keer per jaar een 
informatieavond: één keer in het 
najaar en één keer in het voorjaar. 
Ook is onze afdeling betrokken bij 
de activiteiten van het Alzheimer-
café in Ammerzoden. 
 
Contact 
Coördinator NPV Bommelerwaard, 
Liesbeth Boere 0418-672469 of 
coordinator@npvbommelerwaard.nl 
 

Secretaresse Ada van Bruchem 
secretaris@npvbommelerwaard.nl  
 

Websites: 
www.npvbommelerwaard.com of  
www.npvzorg.nl  
 

NPV 
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Overleden 
‘Soms is er zoveel wat we voelen, 
maar zo weinig wat we kunnen 
zeggen...’ 
 
• Op  5 november  2015 is Gon van 

Lent - van Boxtel op 86-jarige 
leeftijd overleden. 

 
• Op 11 december 2015 is An 

Leerintveld - van Osch op 89-
jarige leeftijd overleden. 

 
• Op 27 december 2015 is Fons 

van Boxtel op 86-jarige leeftijd 
overleden. 

 
Mogen zij rusten in vrede. 
 
Wij wensen de nabestaanden 
kracht en sterkte toe. 

Bestellen H. Missen 
H. Missen kunt U bestellen bij Ger 
van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-
66 20 63). Wilt U de intenties op 
het kerkblad van maart en april 
vermeld hebben, dan dienen de 
opgaven binnen te zijn vóór 15 fe-
bruari op het bovenstaande adres.  
 

Mocht U vergeten zijn een H. Mis 
te bestellen, dan kan dit nog na 
deze datum, maar er kan dan geen 
vermelding meer worden opgeno-
men in ons kerkblad. Wel wordt de 
intentie afgelezen in de kerk. 
 

Voor uitvaarten dient u contact op 
te nemen met het secretariaat van 
het dekenaat, telefoon 0418-63 25 04 
en met Ger van Boxtel (tel. 0418-
66 20 63) 
 

Eerste H. Communie 
Op 24 april 2016 doen de Alemse 
en Rossumse kinderen hun commu-
nie. De presentatie zal op 28 fe-
bruari 2016 plaatsvinden en de na-
viering is op 22 mei 2016. 
 
 
 
 
 
 

Vormsel 
Zaterdag 16 april 2016 is er een 
vormselviering om 19.00 uur in 
Zaltbommel voor de kinderen uit 
Alem, Rossum en Zaltbommel. 

Alem 

H. Hubertuskerk Alem 
St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem 
telefoon 0418 - 662561 
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Hubertuskerk Alem 
 

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

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, ’t Buske 25, Alem 
tel. 0418 - 66 20 63 
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Viering van Woord- en gebed bij 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van Fanfare en Slagwerk-
groep Alem 
 

De maandelijkse woord- en ge-
bedsviering in de H. Hubertus kerk 
te Alem had op zondag 11 oktober 
een speciaal karakter. In een bijna 
volle kerk stond de viering geheel 
in het teken van het 50-jarig be-
staan van Fanfare Alem. Het was 
een moment waarop dankbaar 
werd stilgestaan bij het feit dat de 
Fanfare al zo lang bestaat in een 
kleine gemeenschap als  Alem. 
 

Tevens was het voor de Fanfare 
een gelegenheid om de overlede-
nen te herdenken. Voor de overle-
denen, het bestuurslid, de be-
schermheer, het Zwitserse erelid, 
overleden leden en alle anderen 
die hieraan een bijdrage hebben 
geleverd, werden door het jongste 
lid van de Fanfare, Lisa Brekel-
mans, kaarsjes aangestoken na het 

aflezen van hun namen door voor-
zitter Peter van Boxtel. 
 

De viering werd niet alleen door de 
vaste kerkgangers bijgewoond, 
maar ook door de fanfareleden en 
hun Zwitserse muziekvrienden van 
Musikgesellschaft Lenk. 
 

Alem en Lenk hebben al sinds 1970 
een muzikale uitwisseling. De Zwit-
serse gasten waren speciaal naar 
Alem gekomen voor de viering van 
het 50-jarig bestaan  en ze wilden 
ook de viering bijwonen. Speciaal 
voor hen werd de dienst in het Duits 
en in het Nederlands gehouden. 
 

Pastoraal werker (met emeritaat) 
Jos Vriesema en lector Willem Kla-
vers wisselden beurtelings de ge-
beden, lezingen, evangelie en 
overweging af in het Duits en in 
het Nederlands. Dit maakte grote 
indruk op de overwegend protes-
tantse Zwitserse gasten. Het werd 
door hen zeer gewaardeerd. 
 

Alem 

De Alemse Fanfare en slagwerkgroep 50 jaar
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Jos Vriesema besteedde in zijn 
overweging aandacht aan verbroe-
dering in de muziek. 
 

Voor deze gelegenheid had het 
kerkkoor versterking gekregen van 
een groot aantal fanfareleden. Toon 
Holtappels, dirigent van het kerk-
koor, en tevens erevoorzitter van 
de Fanfare, had dit idee geopperd 
en zijn verzoek om ondersteuning 
werd bijzonder gehonoreerd. Een 
groep blazers van de Fanfare o.l.v. 
dirigent Joost van Wichen zorgde 
voor een muzikale omlijsting van 
deze viering door het spelen van 
een tweetal koralen. 
 

Ik, al 50 jaar lid van de Fanfare, 
heb deze viering zeer bijzonder 
gevonden en met mij denk ik de 
gehele Alemse Fanfare en hun 
Zwitserse gasten. Ik wil hierbij ie-
dereen bedanken die een bijdrage 
heeft geleverd aan deze onverge-
telijke viering. 
 

Johan Toonen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkbalans 
Wat betekent de kerk voor u? 
Misschien is het de plek waar u ge-
troost wordt als er verdriet is. 
Denk daarbij aan afscheid nemen 
van iemand die ons dierbaar was, 
als de kerk vol zit bij een avond-
wake. Of is de kerk juist de ge-
meenschap waar gelachen wordt 
als er iets te vieren valt. 
 

Misschien is het een plek waar God 
wordt gezocht of gevonden. Toch 
wel een onmisbare pijler in onze 
samenleving. Met elkaar willen  we 
proberen de kerk, de christelijke 
gemeenschap, in stand te houden. 
We steunen elkaar op belangrijke 
momenten in ons leven, maar we 
hebben elkaar ook nodig op gewo-
ne doordeweekse dagen. 
 

Helaas een kerk kost geld, geld om 
de deuren open te houden om u en 
vele anderen welkom te heten. 
 

Daarom is er kerkbalans. Geven aan 
kerkbalans, laat zien dat u betrok-
ken bent bij onze kerk gemeen-
schap. U geeft om door te geven. 
 

U houdt onze kerk in balans. 
 

Alem 
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Gerarduskalender 
Op de pastorie is de Gerardus ka-
lender 2016 te koop. De prijs is dit 
jaar € 6,75. Bel even of er iemand 
aanwezig is: tel. nr. 073-599 12 15.  
 

Bij Henny Lieshout, De Haar 18, zijn 
ook Gerarduskalenders te koop. 
Tel. nr. 073-599 22 30. 

H. Willibrorduskerk 
Kerkstraat 2 
5324 AG Ammerzoden 
telefoon kerk: 073 - 599 12 15 
telefoon koster: 06 – 4800 5229 
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl 
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Willibrorduskerk Ammerzoden 
 

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

intenties idem  

Ammerzoden

Doopvieringen
Zondag 6 maart is de volgende doopzondag. 
De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur. 
 

Voorbereidend gesprek: woensdag 24 februari in het parochiecentrum te 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57b. 
 

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom 
Vrijdag  22 januari   Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 

vrijdag  12 februari   Oecumenische viering Ds. Marten Tel 
vrijdag  26 februari   Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 

vrijdag  04 maart   Oecumenische viering Ds. Marten Tel 
vrijdag  18 maart   Eucharistieviering   Pastor Stefan 
 

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur. 
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur. 
 

De Eucharistievieringen op zaterdagavond om 19.00 uur in de kapel van 
“Het Zonnelied” zijn op 16 januari, 20 februari en 19 maart. 
 

Van harte welkom! 
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Personalia 
Gedoopt op: 3 januari: 
Jayson, zoontje van Ferry van der 
Zande en Trudy van Hees, Thor-
beckestraat 54 te Zaltbommel. 
 

Dat hij mag opgroeien tot een ge-
lukkig mens, die kan geloven, ho-
pen en liefhebben. 
 
Overleden 
We hebben afscheid moeten nemen 
van: 
 

Op 15 november, Ben Jacobs in de 
leeftijd van 73 jaar. Ben was echt-
genoot van Helena Pater. Zijn af-
scheid was op vrijdag 20 november 
in onze  kerk. Daarna is hij bij zijn 
zoon begraven op onze begraaf-
plaats. 
 

Op 18 december: Riek van den 
Oord-van Hemert in de leeftijd van 
85 jaar. Riek was weduwe van 
Johan van den Oord, van wie ze in 
2011 afscheid heeft moeten ne-
men. Zij was moeder van drie kin-
deren en oma van vijf kleinkinde-
ren. Op woensdag 23 december 
was er een afscheidsviering voor 
Riek in onze kerk. Aansluitend vond 
de crematie plaats in het cremato-
rium te Rosmalen. 
 

Op 24 december: Tineke Dekkers-
Roeters  in de leeftijd van 93 jaar. 
Zij was weduwe van Arie Dekkers 
van wie ze in 1993 afscheid heeft 
moeten nemen. Tineke was moe-
der van zeven kinderen, en oma 

van veel kleinkinderen en achter-
kleinkinderen. Op woensdag 30 de-
cember is haar afscheidsviering 
gehouden in onze kerk. Daarna 
kreeg ze een plekje op het kerkhof 
bij haar man Arie. 
 

Op 24 december: Jan van Zeelst in 
de leeftijd van 88 jaar. Jan was 
echtgenoot van Leny van Sleeu-
wen. Jan was vader van drie kinde-
ren, opa van zeven kleinkinderen 
en zeven achterkleinkinderen, 
waar hij heel trots op was. Op 
donderdag 31 december werd in 
onze kerk de dienst ten afscheid 
gehouden. De crematie volgde 
daarna in het crematorium te Ros-
malen. 
 

Woorden zijn nooit voorradig 
wanneer ze het meest nodig zijn. 
Terwijl ze, indien juist gekozen 

krachtig en zelfs helend kunnen zijn. 
 
 

Ammerzoden 
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Ammerzoden

Bedankt! 
De kerstperiode is voor de mensen die iets met het kerkgebeuren 
te maken hebben een drukke tijd. Zo moeten de koren in al on-
ze kerken een flink aantal keren acte de presence geven. Dat is 
natuurlijk ook in Ammerzoden het geval. 
 

In Ammerzoden kwam daar nog bij dat er tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar een tweetal uitvaarten plaatsvonden. De laatste was 
op 31 december. In de avonduren van deze dag waren de koor-
leden weer present om de gezangen voor de avondmis te verzor-
gen. Pastor Schevers bedankte hen, naast een aantal andere vas-
te medewerkers, nog speciaal. Ook de Contactgroep wil hen 
daarvoor graag bedanken.  
 

Maar ... De contactgroep bedankt niet alleen de koorleden, maar 
bedankt ALLE andere medewerkers die er gezamenlijk voor zor-
gen dat de voormalige Willibrordusparochie blijft draaien zoals 
die altijd gedraaid heeft.  
 

Al die vrijwilligers bedanken op hun beurt het Bestuur van de 
Franciscusparochie voor de zeer in de smaak gevallen kerstat-
tentie. Dat hebben velen van u persoonlijk aan ons laten weten. 
 

De Contactgroep hoopt dat zij ook in 2016 mag rekenen op uw 
aller bijdragen, hoe groot of klein die dan ook mag zijn.  
 

Voor dit moment hebben wij nog een vraag. Om diverse redenen 
hebben we een tekort aan lectoren. Als u dat belangrijke werk 
tijdens de wekelijkse eucharistievieringen misschien zou willen 
doen, neemt u dan a.u.b. contact met de pastorie of met een van 
de leden van de Contactgroep. 

De Contactgroep 
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Ammerzoden 

Kerstliedjes zingen
In de avonduren van donderdag 17 december zat de Ammerzodense kerk 
stampvol. Er waren ongeveer 650 personen aanwezig!! 
 

In de voorste banken van de middengang zaten de kinderen van de R.K. 
basisschool De Schakel. In de achterste banken en in de banken van de 
zijgangen zaten ouders en grootouders van al deze kinderen. Het perso-
neel van De Schakel had namelijk samen met de kinderen op deze avond 
zijn jaarlijkse ‘Kerstavond’ in het nieuwe schoolgebouw aan ’t Bussche 
Kempke’ gevierd en die werd afgesloten met het zingen van een aantal 
traditionele kerstliedjes in de kerk. Na de Kerstviering op school werden 
de kinderen door de leerkrachten en de bestuursleden van de Ouderraad 
begeleid naar de kerk. Ze droegen daarbij zelfgemaakte lampionnen. Bij 
de kerk stonden weer andere bestuursleden en waren ook de leerkrachten 
al snel aanwezig om alles in goede banen te leiden. 
 

Na een aantal prachtig gezongen kerstliedjes die door de kinderen uit vol-
le borst werden meegezongen, wenste directeur Frank van Alphen alle 
aanwezigen een Zalig Kerstfeest toe. Uiteraard voegde hij er aan toe dat 
hij iedereen een prettige vakantie toewenste. Als klap op de vuurpijl no-
digde hij alle ouders met hun kinderen uit voor de Kerstgezinsviering in 
de Willibrorduskerk van donderdag 24 december. Vele ouders en grootou-
ders brachten na afloop van deze afronding van ‘hun’ kerstviering nog een 
bezoek aan de Kerststal in de kerk, die juist door een aantal vrijwilligers 
in orde was gebracht.  
 

Blijkbaar heeft de uitnodiging voor de Kerstgezinsviering wel geholpen. 
Bijna 500 personen volgden deze viering. Een aantal waar het pastorie-
personeel en de Contactgroep erg blij mee was. 
 
 

Kersttraditie 
Al bijna een eeuw gaan leden van de Ammerzodense fanfare St. Caecilia 
elk jaar in de nacht van 24 op 25 december op pad om kerstliedjes te 
spelen op verschillende plaatsen in het dorp. In de tweede jaargang van 
het parochieblad ‘Eigen Geluiden’ van de voormalige Willibrordusparochie 
legde Driek van Wordragen, de bedenker en eerste medewerker van het 
spelen van de kerstliedjes zelf uit hoe het allemaal begon. 
 

Lees verder op de volgende bladzijde... 
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Ammerzoden

“De Eerste Wereldoorlog brandde los op 1 augustus 1914, toen ook zeker 150 
jongens en mannen uit onze gemeente Ammerzoden onder de wapens werden 
geroepen voor de Algemene mobilisatie van het Nederlandse leger. Daar ik 
een jaar te voren bij het regiment jagers had gediend als muzikant, werd ik 
nu ingelijfd bij het leger en ingekwartierd in het Westland in ’s-Gravenzande, 
een plaats u wel bekend om zijn tuinders en glazen kassen. Onze compagnie 
was aangewezen de Noordzeekust te bewaken tussen Hoek van Holland en 
Scheveningen. Zo stond ik dan op in de kerstnacht van 1914 omstreeks 2.00 
uur met nog een kameraad uit Bergharen op de post bij de boerderij ‘Vluch-
tenburg’, gelegen vlakbij de hoge duinen. Het was tamelijk rustig op zee. Al-
leen de lichtstralen van de vuurtorens doorkliefden de nacht en gaven een 
spookachtige aanblik. Plotseling stonden wij beiden als verstijfd van schrik 
vanwege een begonnen zware aanval vanuit zee op Duinkerken. Het bombar-
dement werd steeds heviger. Wij zagen de enorme vuurstralen van het zware 
scheepsgeschut. Terwijl ook de klokken uit de omliggende dorpen begonnen 
te luiden en de waakhonden te blaffen, drong het tot ons door dat het Kerst-
nacht was en de klokken de mensen ter nachtmis opriepen.Ons besluit was 
spoedig genomen. Wij waren beiden katholiek en dus besloten wij om direct 
na de aflossing om 03.00 uur in plaats van te gaan rusten, naar de nachtmis te 
gaan in Monster. Onderweg passeerden wij grote groepen Belgische vluchte-
lingen waaronder vele kinderen, allen afkomstig uit de omgeving van Antwer-
pen. Sommigen hadden vogelkooitjes en konijntjes bij zich. Eenmaal in de 
kerk rijpte bij mij de belofte, dat ik heel mijn leven tijdens de kerstnacht 
muziek zou maken als ons land voor de oorlog gespaard zou blijven. En zo is 
geschied. Ik begon met Joh. van Berkel in 1917 toen de oorlog nog een jaar 
voortduurde. Later waren we veelal met 4 personen, o.a. Joh. de Looijer, Cor 
en Joh. Fraaye, Mart. van Berkel en Beb en Martin Kivit. De eerste jaren gin-
gen wij te voet, later per fiets en thans gaat men per auto(bus). Ikzelf heb 
hieraan meer dan 40 maal meegewerkt. Deze nachtmuziek tijdens de kerst-
nacht mag een unicum genoemd worden in ons land, die voor ons in Ammer-
zoden tot traditie is geworden en waar velen buiten onze gemeente nog graag 
naar komen luisteren.” 
 

Direct na de ‘Nachtmis’ op donderdag 24 december 2015 gingen ook nu 
weer fanfareleden op pad. Dit jaar deden ze dat in maar liefst drie groe-
pen. Omroep Gelderland maakte er opnames van. Die kun je bekijken 
door op je computer te gaan naar: 
 

www.eenwagenvolverhalen.nl/Kerstmis/kerstnachtmuziek-ammerzoden.html 
 

De Ammerzodense parochiegemeenschap dankt de leden van de fanfare 
heel hartelijk voor deze intussen traditionele activiteit. 
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Let op 
Bankrekening voor grafrechten, 
kerkbijdragen en misintenties: 
 

NL46 INGB 0001 0193 41 
 

t.n.v. Parochie H. Franciscus 
H. Willibrorduskerk Hedel. 
 

Hedel 

H. Willibrorduskerk 
Kon. Wilhelminastraat 4 
5321 TC  Hedel 
telefoon 073 - 599 12 16 
e-mail: 
parochiewerkgroephedel@gmail.nl 
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Willibrorduskerk Hedel 
 

secretariaat idem 
 

intenties: 
in de brievenbus van de pastorie 
of telefonisch opgeven bij Bets 
de Goeij 073 – 5993595 

Agenda 
Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 08.00 uur eucharistieviering 
 

woensdag 27 januari  20.00 uur voorbereidingsavond doop 
zondag  31 januari  13.00 uur doopviering 
 

woensdag  3 februari   9.00 uur kerkwerken 
zondag   7 februari  11.00 uur eucharistieviering + koffie 
woensdag 10 februari   15.00 uur ouderenviering 
 

zondag   6 maart   11.00 uur eucharistieviering + koffie 
woensdag  9 maart         15.00 uur ouderenviering 
woensdag 23 maart   20.00 uur voorbereidingsavond doop 
vrijdag  25 maart   15.00 uur Goede Vrijdag, kruisweg 
zondag  27 maart   11.00 uur eucharistieviering Pasen m.m.v.  
             Franciscus Vocalis 
woensdag 30 maart    9.00 uur kerkwerken 
 

zondag   3 april   11.00 uur eucharistieviering + koffie 
         13.00 uur doopviering 
woensdag 13 april     15.00 uur ouderenviering 
zondag  24 april   11.00 uur Eerste H. Communieviering 
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Geplande Doopvieringen 
In onze parochie zijn de volgende 
doopvieringen gepland: 
 

zondag 31 januari 2016 - 13.00 uur 
zondag 3 april 2016 - 13.00 uur 
 

De voorbereidende gesprekken 
voor deze doopvieringen vinden 
plaats op:  
 

woensdag 27 januari 2016 - 20.00 uur 
woensdag 23 maart 2016 - 20.00 uur 
 

De voorbereidingsavonden zijn in 
het parochiecentrum van Kerkdriel, 
Hertog Arnoldstraat 57 B. 
 
 

Personalia 
Gedoopt 
Door het Sacrament van het Doop-
sel werd in onze gemeenschap op-
genomen op 6 december 2015:  
 

• Mirthe Bosters  
 

Dat zij mag opgroeien tot een ge-
lukkig mens. 
Ouders, van harte proficiat! 

Ouderenviering 
De eerstkomende viering zal zijn 
op woensdag 10 februari ’s middags 
om 15.00 uur. Na afloop is er koffie 
in de zaal van de pastorie. De vol-
gende ouderenvieringen zullen zijn 
op woensdag 9 maart en woensdag 
13 april 2016. 
 

Wilt u graag komen, maar hebt u 
vervoersproblemen: bel gerust naar 
de pastorie (073-599 12 16) of naar 
Bets de Goeij (073-599 35 95); dan 
wordt dat geregeld! 
 

Ook u bent bij die viering van har-
te welkom! 

Hedel 
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Hedel 

Begraafplaatsbeheerder gezocht
Voor de begraafplaats van onze kerk zijn we op zoek naar een nieuwe be-
heerder. De heer Jacques Janssen heeft als beheerder de afgelopen jaren 
met veel toewijding voor onze parochie gewerkt. Omdat hij gaat verhui-
zen, is het voor hem praktisch niet mogelijk om zijn taken als begraaf-
plaatsbeheerder uit te blijven voeren. 
 

Heeft u interesse om zijn taken over te nemen en/of wilt u meer infor-
matie over wat de werkzaamheden inhouden, dan kunt u contact opne-
men via onderstaand telefoonnummer. Tot de verhuizing is de heer Jans-
sen bereid om te ondersteunen.  
 

Namens de contactgroep Hedel, 
Hans van Bemmel (06 - 52 320 774) 



 

2016 jaargang 5 nummer 1 bladzijde 26 Franciscus tussen de Rivieren 

 

zaterdag 23 januari 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

zondag 24 januari 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Alem Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 30 januari 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

zondag 31 januari 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Oecum gebed SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 6 februari - Carnaval 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.11 Ammerzoden Eucharistie BvBr 

zondag 7 februari – Carnaval 

9.30 Rossum Eucharistie RvdH 

9.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.00 Hedel Eucharistie BvBr 

11.11 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.11 Zaltbommel Eucharistie BBus 

woensdag 10 februari - Aswoensdag 

12.00 Ammerzoden Gebed askruisje SSch 

17.30 Leyenstein Euch askruisje SSch 

19.00 Velddriel Euch askruisje JVer 

19.00 Zaltbommel Euch askruisje BBus 

zaterdag 13 februari 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 14 februari - Valentijsdag 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Alem Gebed JVri 

9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel schelpjesviering BBus 

11.00 Zaltbommel 
 
 
 

Eucharistie SSch 

zaterdag 20 februari 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch 

zondag 21 februari 

9.30 Rossum Gebed wg 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS 

zaterdag 27 februari 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

zondag 28 februari 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Alem Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 5 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zondag 6 maart - Zondag Laetare 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.00 Hedel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

zaterdag 12 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus 

zondag 13 maart 

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 

9.30 Alem Gebed wg 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch 

zaterdag 19 maart 

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch 

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch 

zondag 20 maart - Palmzondag 

9.30 Velddriel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Euch gezin SSch 

11.00 Zaltbommel 
 

Oecum gebed BBus 

Vieringen 
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dinsdag 22 maart 

19.00 Kerkdriel Boeteviering RvdH 

donderdag 24 maart - Witte Donderdag 

19.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

19.00 Velddriel Eucharistie JVer 

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag 

13.30 Alem Kruisweg AvVee

15.00 Ammerzoden Kruisweg AvVee

15.00 Kerkdriel Kruisweg SSch 

15.00 Velddriel Kruisverering PdeS 

15.00 Zaltbommel Kruisweg BBus 

15.00 Leyenstein Kruisweg wg 

19.00 Kerkdriel Kruisverering SSch 

zaterdag 26 maart - Paaszaterdag 

19.00 Velddriel Paaswake JVer 

21.00 Kerkdriel Paaswake SSch 

21.30 Zaltbommel Paaswake BBus 

zondag 27 maart - 1e Paasdag 

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch 

9.30 Alem Eucharistie BBus 

9.30 Velddriel Eucharistie JVer 

11.00 Hedel Eucharistie SSch 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS 

maandag 28 maart - 2e Paasdag 

10.00 Leyenstein Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch 

 
 
 

Vieringenoverzicht 
Op onze website staan ook alle vie-
ringen compleet met misintenties: 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl 
 
 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Doordeweekse vieringen: 
dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel 
woensdag / vrijdag 8.00 uur – Kerkdriel 
 
RvdH pastoor Ron van den Hout 
SSch kapelaan Stefan Schevers 
BBus pater Bertus Bus 
JVer pastoor emeritus Jo Verhoeven 
JVri pastoraal werker Jos Vriesema 
PdeS diaken Peter de Snoo 
AvVee past. werkster Anneke van Veelen 
wg  werkgroep 
 
 
 

 

 

 

Power of Fire 
Op zaterdag 2 april 2016 vindt in 
het bisdom voor de achttiende 
maal de Power of Fire vormelin-
gendag plaats. Dit wordt een ver-
nieuwde Power of Fire! 
 
De Power of Fire blijft een dag 
om andere vormelingen te ont-
moeten, te ervaren dat je als 
vormeling en vormselgroep niet 
de enige bent en te ontdekken 
dat de Kerk níet saai is. Maar 
krijgt wel een nieuwe opzet! 

Vieringen 
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Laat het weten 
• als een parochiaan langdurig ziek is 
• of als een parochiaan in het zie-

kenhuis ligt, 
• Als u zelf in het ziekenhuis 

wordt opgenomen, 
• Als u een parochiaan kent die 

eenzaam is, 
• Wanneer u de communie thuis 

wilt ontvangen. 
 

De pastorale zorg strekt zich ook 
uit naar deze personen, misschien 
nog wel in grotere mate!  
 

Bel 0418-632504, of doe een briefje 
in de bus van het Parochiecentrum.

Kerkdriel 

H. Martinuskerk 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
telefoon (0418) 634 602 
 

e-mail:  
info@martinusparochie.nl 
 

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

secretariaat idem 
intenties idem 
 

spreekuur op woensdagochtend 
van 9.30 - 11.30 uur 

Gedoopt 
20 dec.: Denzel Stokman, Lyenne van den Heuvel en Feline te Voert. 
 

Overleden 
12 nov.: Paul van Seters (71 jr.) 
18 nov.: Wim van de Laar (90) 
18 nov.: Marie de Gier-de Rouw (92) 
20 nov.: An van Zeeland-van Rosendaal (87) 
23 nov.: Marie van der Meijden-Emans (83) 
03 dec.: Adriana Ackermans-van Kessel (84) 
09 dec.: Gert van Herwijnen (90) 
09 dec.: Adrianus Duijts (79) 
14 dec.: Door van Gelder (92) 
14 dec.: Hedwig Verrips-van Osch (51) 
25 dec.: Willy Broekmeulen (56) 
 

Spreekuur Kerkhofcommissie 
Wanneer u met één van de leden wilt spreken over grafrechten of zaken 
rondom het kerkhof zelf, kunt u op maandagavond terecht in het Paro-
chiecentrum. U dient dan wel tevoren een afspraak te maken en wel via 
telefoonnummer 0418-632540, de hr. Anton Penders. 



 

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 29 2016 jaargang 5 nummer 1 

Door de kerkganger wordt het heel 
gewoon gevonden dat de kerk open 
is, de verwarming aan is, de lich-
ten aan zijn, de kaarsen branden, 
kortom alles klaar staat. 
 

Om een Eucharistieviering, een doop-
viering of een uitvaart goed te laten 
verlopen is de rol van de koster erg 
belangrijk en er gebeurt 
veel onzichtbaar werk 
achter de schermen. 
 

De koster is altijd gerui-
me tijd van te voren in 
de sacristie aanwezig om 
de nodige voorbereidin-
gen te treffen, zoals het 
klaar zetten van het 
brood en de wijn, het 
klaar hangen van de kle-
ding voor de voorganger.  Het ope-
nen van de deuren van de kerk, de 
kaarsen aansteken, het koor en de 
misdienaars ontvangen, assisteren 
bij het opbouwen en opruimen van 
de kerststal  etc. 
 

De kosters die op het ogenblik deze 
taken uitvoeren doen dit met heel 
veel inzet en plezier en hebben 
een voldaan gevoel als alles goed 
verloopt. De koster voelt zich ook 
als een gastheer die alle moeite zal 
doen om het zijn “gasten”  naar de 
zin te maken. Dat geeft een goed 
gevoel. 
 

Om dit alles continu te laten verlo-
pen zijn we echter afhankelijk van 

de praktische  inzet en gezondheid 
van de personen. We werken ook 
met een rooster, waarbij ieder om 
beurten wordt ingezet. Wanneer 
iemand om de een of andere reden 
niet kan, wordt er onderling ge-
ruild.  Het wordt echter moeilijker 
als er iemand uitvalt wegens ziekte. 
 

Momenteel werken we 
met een groep van drie 
personen en zouden dit 
graag willen uitbreiden 
met één of twee perso-
nen. 
 

Wie zich geroepen voelt 
om deze taak mee uit te 
voeren kan zich vrijblij-
vend aanmelden om een 
paar keer mee te lopen 

om te zien of dit voor hem of voor 
haar iets is. Heeft die persoon dan 
interesse, dan kan deze ook op 
kosten van de parochie een basis-
cursus voor kosters volgen. 
 

Voor info kunt u terecht bij de vol-
gende kosters: 
 

Rob van Haag 0418-63 17 25 
Antoon vd Heijden 0418-63 20 13 
Adri Piels 0418-63 11 89 
 

of loop gerust even vóór of na de 
viering naar de dienstdoende kos-
ter in de sacristie. Neem de moeite 
even. 

de kostersgroep 

Kerkdriel 

Op zoek naar versterking van de kostersgroep!
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Zr. Wil van Mer 
Onlangs ontving de redactie een 
lange e-mail van haar die zij op 8 
dec. schreef; hieronder een aantal 
fragmenten: 
 

 “Het wordt weer eens tijd dat ik 
iets laat horen. Het einde van het 
jaar komt weer in zicht en dan 
denk ik toch speciaal aan ieder van 
jullie. Op dit moment zit ik in 
Ndop, 18 km van Baba en profiteer 
ik ervan dat het internet hier beter 
werkt en doe ik wat kerstpost weg. 
Ook is het nog Advent, een tijd die 
ons naar Kerstmis brengt, Advent 
een tijd voor bezinning en rust. 
 

Dan wil ik jullie héél, héél hartelijk 
bedanken voor jullie gulle gaven, 
ieder jaar komt er een geweldig 
bedrag uit de actie “Geef ze ook ’n 
rondje. Mensen jullie zijn gewoon 
geweldig en laten jullie missiona-
rissen en hun mensen niet in de 
kou staan. Zoals jullie weten heb-
ben wij het geld voor een nieuwe 
ziekenzaal met twee privékamers 
gevraagd met douches en toiletten. 
Dit was hard nodig, speciaal in 
sommige maanden, wanneer het 
extra druk is en kinderen met 
tweeën in één bed liggen.  Vooral 
de maanden juni, juli en augustus 
waren druk bezet. Dat is de perio-
de van ernstige malaria met ont-
zettend veel bloedarmoede door 
de afbraak van de rode bloedli-
chaampjes. Dan is alleen een 
bloedtransfusie de oplossing om ze 
te redden.  

We hadden toen alle reserve bed-
den in de zalen erbij gezet, de 
deuren konden niet meer dicht. 
Vandaar dus de bouw van die zie-
kenzaal waarmee eind oktober een 
aanvang werd gemaakt. Bakstenen 
en zand werden aangevoerd en de 
fundering gelegd en ik moet zeggen 
dat het erg snel gaat hetgeen we 
eigenlijk niet gewend zijn. De aan-
nemer zegt dat hij het in drie 
maanden af wil hebben. Ik ben be-
nieuwd! 
 

Ook genieten we volop van de zonne-
panelen. Voorheen viel ’s avonds 
dikwijls het licht uit, terwijl nu de 
kliniek helemaal verlicht is.  Bush-
lampen en zaklantaarns zijn nu over-
bodig. Het werkt fijn zo en we zijn 
jullie hiervoor ook heel dankbaar. 
 

Met mij gaat ’t goed; ik heb wel 
een probleem gehad met m’n lin-
keroog, maar dit hebben ze in een 
goede oogkliniek kunnen verhelpen. 
Men heeft zes keer gelaserd en nu 
gaat ’t beter. De eerste oogarts zei 
dat ik hiervoor naar Nederland 
moest, maar ik liet me niet zo gauw 
wegsturen. Ik ben toen naar een 
betere kliniek gegaan waar ze het 
euvel vonden en konden oplossen. 
 

Dit is het dan voor nu. Ik wens jul-
lie allemaal een Zalig en mooie 
Kerstmis en een heel gezond, voor-
spoedig, vredevol en gelukkig 
Nieuwjaar. Hartelijke groeten aan 
allemaal! 

Wil van Mer 
 

Kerkdriel 
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Kerkdriel 

Kerstmis in en rond de Kerkdrielse Martinuskerk
Kerstmis 2015. Wanneer u dit leest is het alweer even voorbij en kijkt een 
aantal mensen terug op een drukke periode. 
 

Misschien heeft u er nog nooit echt over nagedacht wat er aan vooraf ging 
wanneer u naar een van de kerstvieringen ging. Een mooi opgebouwde 
kerststal, een warme, schone kerk, prachtig in kerstsfeer  versierd, ver-
schillende vieringen. Voor elk wat wils. Eerst voor de kinderen en ouders 
met muziek door leden van Semper Crescendo, waarbij na de viering een 
klein orkestje speelde op het kerkplein. Jammer dat zo weinig mensen 
bleven luisteren, ze deden zo hun best en de dirigente kwam er extra 
voor naar Kerkdriel. 
 

Daarna de viering  voor volwassenen en voor hen die graag op Eerste 
Kerstdag Kerstmis vieren, niet te vergeten het Kindje wiegen voor de al-
lerkleinsten Eerste Kerstdag ‘s middags. Vieringen waarvoor kosters al 
lang van tevoren in de weer zijn en voorbereid door de voorgangers, het 
Martinus koor en jeugdkoor Do-Re-Mi. Misdienaars, lectoren en collectan-
ten allemaal paraat. De H. Communie thuisbrengen. Een bloemetje ge-
bracht bij mensen die een dierbare verloren het afgelopen jaar. De atten-
tie bezorgen voor alle vrijwilligers met geadresseerde kerstkaart. De 
Franciscus-bode bezorgen. 
 

Het gebeurt allemaal door mensen die privé ook druk zijn met het kerst-
feest maar ze geven er hun tijd voor, het eigen werk komt later. Zij ver-
dienen onze waardering en ons respect. Dat mag weleens gezegd worden! 

R.C. 
 

Adventsactie 
Ook in de Kerkdrielse Martinuskerk werd deze gehouden. Tijdens de Ad-
vent stond de collectebus in de kerk, op 13 december was er speciale 
aandacht voor het project in Togo waar een consultatiebureau aan het 
werk is om ouders en kinderen bekend te maken met goede voeding en 
een gezonde leefwijze, een voorwaarde om te overleven, gezond te zijn 
en te blijven. 
 

De opbrengst voor dit doel is € 125,25 
 

Jammer dat niet iedereen door had, dat niet de collecte maar de bus 
hiervoor bestemd was. 
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In het zonnetje 
Stille kracht met duizend en één 
dingen bezig. Om hoorndol van te 
worden, maar dat wordt zij geluk-
kig niet, wel kriebelig soms om al 
het gedoe dat het met zich mee-
brengt. “Och, helemaal vergeten, 
of: dan heb ik dat niet goed begre-
pen.” Kan gebeuren toch?  Dan is 
ze even niet mis, begrijpelijk, 
maar goud!!!! 
 

Cadeautje voor de misdienaars, het 
koortje. Kratten met kerststolle-
tjes in het centrum, bakker Bart is 
er niks bij, maar die heeft vaste 
bezorgers. Samen met de admini-
stratie adressen verzamelen voor 
de stickers die op de enveloppen 
moeten en dan zorgen dat alles 
wegkomt. Wie doet wat? Wat een 
klus. Altijd de laptop op tafel. 
 

Daarnaast de telefoontjes dat er 
iemand is overleden. Een verant-
woordelijke taak is zorgen dat ie-
dereen op de hoogte wordt ge-
steld, die een taak heeft in deze. 
Mailen en bellen, je hoopt maar 
dat iedereen kan, anders heb je 
een probleem en heel wat extra  
 

www.shoutcast.com/zorg  
 

Het H-woord is  momenteel  nega-
tief populair. Wij geven het een 
positieve naam: Henriëtte !!!!  

R.C. 

Naar een ver land 
Enkele jaren gelden reageerde Ma-
rijke Tasche spontaan op de vraag 
om samen met Wilma en Toon van 
Aken-van Eeuwijk samen, het 
“Kindje Wiegen” te organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
Zij was vanaf toen elk jaar op-
nieuw met Kerst in de weer om de 
kerstviering voor de allerkleinsten, 
het “Kindje Wiegen” te verzorgen. 
Samen met Wilma, Toon en doch-
ter Tina maakte zij er een feeste-
lijke, kindvriendelijke viering van. 
 

Helaas gaat Marijke ons verlaten. 
Zij vertrekt medio februari samen 
met man en kinderen naar Panama 
waar haar man gaat werken. Jam-
mer, maar voor het gezin Tasche 
een uitdaging en een geweldige 
ervaring. Wij hopen haar nadien 
weer terug te zien. 
 

Wilma’s dochter Tina gaat de lege 
plaats invullen dit jaar en wij wen-
sen haar veel succes. Marijke wen-
sen wij een mooie en succesvolle 
tijd in Panama. Hopelijk komt zij 
straks met veel goede ervarings-
verhalen terug. Voor nu, Marijke 
bedankt, dat het je goed mag gaan 
met man en kinderen in dat verre 
land. Tot ziens! 
 

Kerkdriel 
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Eerste H. Communie 
Zondag 22 mei doen veertig meis-
jes en jongens hun Eerste H. Com-
munie en mogen zij samen met de 
volwassenen voor de eerste keer 
het H. Brood delen. De vieringen 
zijn op die dag om 11.00 en 13.00 
uur. De presentatieviering is op 28 
februari. 
 

De na-viering vindt plaats op 26 
juni, waarbij gezegd mag worden, 
dat de werkgroep het jammer vindt 
dat deze viering zo matig bezocht 
wordt. Neem ook deze dag uw kind 
bij de hand om samen te vieren. 
Op 12 en 13 januari vinden de ou-
derbijeenkomsten plaats. 
 

Dit jaar zal de Mgr. Zwijsenschool 
een meer actieve rol spelen in de 
voorbereiding, waaraan dit zeker 
ten goede zal komen. Ouders en 
kinderen zullen door de werkgroep 
op de hoogte worden gebracht van 
alle activiteiten. 
 
 

Werkgroep Gezinsvieringen 
Van één van de leden van deze 
groep hebben wij in het vorige Pa-
rochieblad abusievelijk een ver-
keerde voornaam genoemd en dat 
moet uiteraard even rechtgezet 
worden: het is SYLVIA van Gessel 
(dus niet Saskia). Excuses daarvoor! 

Contactgroepen 
Bij de totstandkoming van de St. 
Franciscusparochie is er o.a. be-
paald dat in elke (voormalige) pa-
rochie een Contactgroep dient te 
worden gevormd. Leden van die 
groep zijn het ‘gezicht’ en tevens 
aanspreekpunt van en voor de 
Nieuwe Parochie. Zij zijn de men-
sen die op plaatselijk niveau de 
Nieuwe Parochie vertegenwoordi-
gen en als contactpersoon optre-
den tussen de plaatselijke parochi-
anen, het Bestuur en de pasto-
raatsgroep, met name de pastores. 
De leden van de Contactgroep ko-
men om de drie maanden bij elkaar 
en er wordt een verslag gemaakt 
van zo’n vergadering. 
 

Elk lid heeft de zorg voor één of 
(soms) meerdere aandachtsvelden 
die als volgt benoemd zijn: 
 
• pastorale en vrijwilligerszaken 
• coördinator algemene zaken 
• onderhoud en beheer 
• financiële zaken en bouw- en 

grondzaken 
• coördinator kerkhofzaken. 
 
In het volgende Parochieblad zullen 
wij de leden aan u voorstellen ie-
der met hun specifieke aandachts-
veld(en).

Kerkdriel 
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Intenties 
Als onze kerk gesloten is, (op dit 
moment weten we nog niet wan-
neer) kunt u nog uw intenties op-
geven, die worden dan afgelezen in 
de bejaardenvieringen of bij de 
gebedsdiensten.  
 

Maar ook kunnen intenties opgeven 
worden voor de andere kerken als 
u dat wilt. Wij zorgen dan dat die 
in de betreffende kerk afgelezen 
wordt. 
 

Opgeven kan altijd bij Marleen 
662446 of bij Bertha 512340. 

Rossum 

HH. Martinus en 
Barbarakerk 
Mgr. Bekkersplein 4 
5328 CK, Rossum 
telefoon 0418-661238 
e-mail 
parochie@rossumhurwenen.nl 
 

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

secretariaat idem 
intenties idem 
 

spreekuur op donderdagochtend 
van 9.30 - 11.30 uur

Vieringen 
Zondag   17 jan  9.30 uur Gebedsdienst J. Vriesema 
 
Vrijdag   4 feb 11.00 uur Dienst in de “Vaste Burcht” 
Zondag   7 feb  9.30 uur Eucharistiev. B. Bus met “Pro Musica” 
Maandag   8 feb 14.30 uur Dienst voor ouderen in het zaaltje 
Zondag  21 feb  9.30 uur Gebedsdienst Werkgroep 
 
Vrijdag   4 mrt 11.00 uur Dienst in de “Vaste Burcht” 
Zondag   6 mrt  9.30 uur Eucharistiev. B. Bus met “Pro Musica” 
Maandag  14 mrt 14.30 uur  Dienst voor ouderen in het zaaltje 
 
 

Diensten voor ouderen 
De diensten voor ouderen zullen als de kerk gaat sluiten gewoon door-
gaan: in de “Vaste Burcht” blijft het zoals het is, en de bejaardenviering 
die in het zaaltje was, is dan voortaan in de “Beuk”, ook op de 2e maan-
dag van de maand om 14.30 uur. 
 



 

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 35 2016 jaargang 5 nummer 1 

Laatste oproep!!! 

Eerste H. Communie 
De eerste Communie wordt gehou-
den op zondag 24 april, in de St. 
Hubertuskerk te Alem.  
 

Wilt u uw zoon of dochter hiervoor 
opgeven, graag dan zo spoedig mo-
gelijk een briefje met naam en 
adres in de brievenbus van de kerk. 
Of per e-mail naar Jos Vriesema: 
 

josvriesema@martinusparochie.nl  
 

U krijgt zo spoedig mogelijk be-
richt van ons. 
 

Kerkbalans 
Ook dit jaar is er bij dit parochie-
blad een acceptgiro ingesloten voor 
de actie Kerkbalans. Wij hopen dat 
u ondanks de komende sluiting van 
onze kerk hier aan wilt bijdragen. 
Ook na de sluiting zijn er voor onze 
mensen nog kosten. Er blijft nog 
een parochieblad komen en de vie-
ringen die gepland staan in de 
“Vaste Burcht” en de “Beuk” bren-
gen kosten met zich mee die uit de 
actie Kerkbalans betaald moeten 
worden. Wij hopen op een bijdrage 
van u. Bij de acceptgiro is een 
brief bijgesloten van Jos Vriese-
ma,wilt u die vooral lezen. Bij 
voorbaat dank. 

Rossum 

Hierbij willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelo-
pen jaar, en vooral met de kerstvieringen, alles liep weer op rolletjes en 
het zag er weer mooi uit. 
 

Wij hopen in de komende tijd, en sommige dingen erna dat wij nog op u 
mogen rekenen. Bedankt. 
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Rossum 

Gedicht 
Uit de KRO gids van december 2015 het volgende gedicht: 
 
 
 

Mensen met koffers 
 

Mensen met koffers gaan over de wereld, 
Van oorlog naar vrede, van honger naar brood. 
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug: 
Van voedsel naar honger,van leven naar dood. 

 

Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig, 
Ze reizen per ezel, per trein of per vlot. 

Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten, 
Voor beul of tiran, of een andere God. 

 

De geur van het gras 
Dat je grootvader maaide, 

Het wuivende graan 
Dat je vader eens zaaide. 

 

Het kleine verdriet 
Dat je moeder eens suste, 
Haar haar dat zo kriebelde 

Als ze je kuste. 
 

Dat alles was thuis, 
Dat alles en meer. 
Dat alles, dat alles, 

Dat alles nooit weer. 
 

Mensen met koffers gaan over de wereld. 
Altijd op de vlucht naar de volgende grens. 

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen, 
Voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens. 

 
Sjoerd Kuyper 
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Opbrengst collecte 
In de Oecumenische Adventsviering 
in onze kerk is een collecte gehou-
den voor het vluchtelingenwerk. 
Deze collecte bracht het bedrag op 
van € 104,95. Dit bedrag is over-
gemaakt naar de Stichting Vluchte-
ling. Hartelijk dank. 
 
 

Overleden 
Piet van Rooij, geboren 24 maart 
1935 te Kerkdriel, overleden 28 
december 2015 te Rosmalen. 
 

Piet groeide op in Kerkdriel en 
heeft bijna zijn hele leven gewerkt 
op de scheepswerf in Ablasserdam, 
later nog in de plantsoenendienst. 
Hij trouwde op 17 mei 1962 met 
Miet van den Burght. Ze kregen 
twee dochters, en later vijf klein-
kinderen. Ze woonden aan de 
Maasdijk en sinds enkele jaren op 
het Antonie Weijgertzeplein. 
 

Piet zette zich buiten zijn werk in 
voor onze kerk, hij was jaren col-
lectant, bracht de parochieblaad-
jes rond en haalde de enveloppen 
van kerkbalans mee op. Na een 
ziekbed van enkele maanden is 
Piet in de nabijheid van zijn gezin, 
na een liefdevolle verzorging in het 
Hospice te Rosmalen overleden. 
 

Na de uitvaartdienst in onze kerk 
hebben we Piet mogen begeleiden 
naar het crematorium. 
 

Moge hij rusten in vrede. 

Geslaagde Kerstviering 
voor ouderen 
De kerstviering was dit jaar weer 
een succes, er was een grote op-
komst. Na de mooie viering met 
kerstliederen waren we nog gezel-
lig samen onder het genot van kof-
fie met kerststol, een drankje en 
een hapje. Voor iedere bezoeker 
was er nog een kerstattentie. 

Rossum 
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Bijzondere data 
 
• Zondag 7 februari 9.30 uur Car-

naval gezinsviering pr. J. Ver-
hoeven en Martinus Kids m.m.v. 
Jeugraad en Veldroad de Schu-
mers 

 
• Woensdag 10 februari 19.00 uur 

Aswoensdag Eucharistieviering, 
pr. J. Verhoeven en gemengd 
koor en uitreiking askruisje 
 

• Zondag 6 maart 9.30 uur Eucha-
ristieviering pr. J. Verhoeven en 
gemengd koor en aansluitend in-
loopuurtje pastorie 

 
• Zondag 20 maart 9.30 uur Palm-

zondag Eucharistieviering pr. S. 
Schevers en uitreiking palmtak-
ken 

Geplande doopvieringen 
14 februari 2016 met pr. S. Schevers 
Voorbereidingsavond 27 januari 2016 
om 20.00 uur in parochiecentrum 
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B. 
 

Gedoopt 
De volgende dopelingen hebben 
zondag 13 december j.l. het sa-
crament van het H. Doopsel ont-
vangen en zijn opgenomen in onze 
parochie: 
 

• Luuk Nendels, geboren 11 aug. 
2015, Burg. G. van de Werken-
straat 20, 5321 VG Hedel 

• Daley van den Bighelaar, Oude 
Weistraat 53, 5334 LK Velddriel 

 

Proficiat en veel geluk en Gods 
Zegen. 
 

Overleden 
Greet Berendsen- van Herwijnen, 
75 jaar, Provincialeweg te Veld-
driel. Geboren 26 januari 1940 en 
overleden 10 december 2015. Na 
de uitvaartdienst in de H. Marti-
nuskerk te Velddriel werd zij te 
rusten gelegd op het kerkhof al-
daar. 
 

Marie van Kessel- Westerlaken, 74 
jaar, Hamstraat te Velddriel. Ge-
boren 21 januari 1941 en overleden 
30 december 2015. 
 

Moge zij rusten in vrede. 
De nabestaanden wensen we veel 
kracht en steun toe. Sterkte. 

Velddriel 

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

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

secretariaat idem 
 

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

Kerstviering bij Nooitgedacht met Martinus Kids 
Woensdag 16 december j.l. was er in de Boxhof een kerstviering voor de 
bejaarden Nooitgedacht. Pr. Jo Verhoeven ging in de H. Mis voor en kin-
derkoor Martinus Kids omlijstte het geheel met kerstliederen. De bekende 
kerstliederen zoals Wij komen tezamen, Stille Nacht en Nu zijt wellekome 
werden ook door de ouderen goed meegezongen. 
 

Na de viering werden de Kids getrakteerd op chips en limonade gevolgd 
door heerlijke verse frietjes, wat de Martinus kids erg lekker vonden. Met 
een kleine kerstattentie gingen ze opgetogen naar huis en de bejaarden 
Nooitgedacht hadden een geslaagde ochtend.  
 

Met dank aan Truus Kivits vd Boxhof en leiding van Nooitgedacht. 
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Velddriel 

Carnaval-gezinsviering – zondag 7 februari
Het is alweer een jaartje geleden, wat vliegt de tijd toch voorbij. 
We mogen ons weer gaan verkleden en we zijn weer lekker vrij. 
Net zoals andere jaren begint het feest in de kerk. 
Daarna laten we alles varen en volgt het echte werk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gezinsviering van zondag 7 februari a.s. staat in het teken van carna-
val en muziek. De viering zal worden voorgegaan door pastor Jo Verhoe-
ven en m.m.v. Martinus Kids. Wij verwelkomen in deze viering natuurlijk, 
zoals vanouds, weer de Veldraod met de prins en zijn gevolg en de Schu-
mers met de prins en prinses en hun gevolg. Wij hopen er samen met u 
weer een fijne viering van te maken. Graag tot ziens op 7 februari om 
9.30 uur. 
 

Daarna is het weer vastentijd. In die tijd proberen we wat minder aan-
dacht te hebben voor eten en drinken en feestvieren en wat meer aan-
dacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe goed we 
kunnen leven. Vastendagen zijn er meestal voordat we een groot feest 
vieren. Tijdens die vastendagen bereiden we ons voor op het paasfeest. 
 

Werkgroep gezinsvieringen 
Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch 

 
 
Missie Ontwikkeling en Vrede 
M.O.V. werkgroep Velddriel 
Adventsactie 2015 
De Bisschoppelijke Adventsactie voor het project “ Togo het consultatie-
bureau in de zeer arme stad Kpalimé.” 
 

Heeft het mooie bedrag van € 135,- opgebracht.  Namens de mensen in 
het Afrikaanse Togo heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 

De werkgroep m.o.v. Velddriel - Trees Hooijmans en Annie van Kuijk 
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Wat was het mooi en best wel druk 
in de kerk. Op Tweede kerstdag 
werd er voor de eerste keer in 
Velddriel een middag gehouden om 
hun kindje te wiegen voor de aller-
kleinste kinderen. Het maakte niet 
uit hoe oud ze waren. 
 

Dit deden Dorine en Naomi heel 
leuk en met veel geduld met de 
kinderen, want ze bleven lang niet 
allemaal stil zitten hoor. 
 

Het maakte niet uit of dat het een 
pop was of een knuffel, ze gingen 
allemaal even in het kribbetje. Ze 
werden er met zorg ingelegd en 
goed ondergestopt. 
 

Onder het lezen van het kerstver-
haal bleven de poppen en knuffels 
lekker liggen en konden de kinderen 
met veel aandacht naar Dorine en 
Naomi luisteren. Het was heel fijn 
om te zien dat ze ook echt luisterde 
naar de vertellers. Ouders keken 
toe of het goed ging natuurlijk. 

Velddriel 

Tweede Kerstdag: Kindje wiegen in Velddriel
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Gedoopt 
Door het sacrament van het Doop-
sel is op 6 december lid geworden 
van onze geloofsgemeenschap: 
 

Tess Broere, geboren 26 november 
2014, dochter van Martijn Broere & 
Bernadette Moesman. 
 

Overleden 
Opgenomen in de vreugde van de 
Heer: 
 

Op 10 december 2015 overleed 
Trees Potma in ’s Hertogenbosch. 
Zij was de weduwe van Pieter 
Wuisman.  Trees werd geboren op  
20 april 1928 in Enschede. Haar 
uitvaart had plaats op 16 december 
in de Sint Martinuskerk en daarna is 
ze begraven op het R.K begraaf-
plaats aan de Virieusingel. 

Bijzondere vieringen 
De maandelijkse seniorenvieringen 
zijn op woensdag 3 februari en 2 
maart om 14.30 uur in het paro-
chiecentrum. Na afloop, is er een 
gezellig samenzijn. 
 

In de zaal van de Wielewaal is op 
dinsdag 19 januari, 16 februari en 
15 maart een Eucharistieviering om 
16.00 uur. Bewoners van het 
Schootsveld en de Nijehof zijn 
daarbij ook van harte welkom. 
 

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er 
onder verantwoordelijkheid van de 
Raad van Kerken een weeksluiting 
in de Wielewaal. Voorgangers uit de 
verschillende kerken gaan daarin 
voor. Na afloop wordt er met elkaar 
koffie en thee gedronken. 
 

Op elke eerste zondag van de 
maand is er in onze kerk om 11.00 
uur, een meditatieve viering ‘Op 
Adem komen’. Iedereen is daarbij 
van harte welkom. 
 

Op 31 januari om 11.00 uur is er in 
de Sint Martinuskerk een schelpjes-
viering. De ouders en de dopelin-
gen van 2015 zullen daarvoor spe-
ciaal uitgenodigd worden. 
 

Op zondag 28 februari om 11.00 
uur zullen de communicanten van 
2016 zich voorstellen in de kerk. 
 

Zaltbommel

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

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

secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenbergen, 
adres: zie boven 
tel.: 0418-514262 
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De kerstbomen werden ons weer 
aangeboden door parochianen. Op 
zaterdag 12 december gingen vijf 
mannen op pad om ze om te zagen 
en te plaatsen in de kerk. 14 de-
cember is de boom opgetuigd met 
lichtjes en ballen. De kerststal 
werd ook weer door drie jonge ma-
nen van de zolder gehaald, en de  
volgende dag in de kerk geplaatst 
met een boom erachter. De beel-
den werden uit de kast gehaald en 
erin gezet. 
 

Ziezo, Kerstmis 2015 kan beginnen. 
Donderdag 17 december kwam de 
Christelijke School ‘De Leiboom’ 
twee kerstvieringen houden waarbij 
2 x over 300 mensen kwamen, ou-
ders, grootouders, kinderen en 
leerkrachten, nadat de oudercom-
missie ’s morgens in de kerk de ver-
siering had aangebracht. Zaterdag 
19 december kwamen 2 dames een 
mooi bloemstuk maken voor de vie-
ringen. 
 

’s Avonds was er de volkskerstzang. 
Zondagmorgen om 11.00 uur de 
normale 4e zondag van de advent, 
daarna met vereende krachten de 
kerk in kerstsfeer gebracht voor de 
seniorenviering om half 3. Daar 
waren zo’n 80 mensen bij aanwe-
zig, het koor Franciscus Vocalis 
heeft gezongen. Na die viering 
stond het Interkerkelijk koor Elja-
kim te trappelen van ongeduld om 
te repeteren voor hun Kerst-sing-in 

die om 20.00 uur begon, en daar-
voor waren ruim 200 mensen ge-
komen. Die zijn met een goed 
Kerstgevoel naar huis gegaan. En 
op donderdagavond 22.30 uur de 
nachtmis. Om kwart voor 10 was er 
geen zitplaats meer vrij, en heb-
ben we de stoelen uit het paro-
chiecentrum erbij gezet. Uiteinde-
lijk waren er ruim 500 mensen ge-
komen! 
 
Nachtmis Zaltbommel 
Eind 2014 zijn mijn man en ik in 
Zaltbommel komen wonen en zijn 
we sinds jaren weer eens naar de 
Kerst nachtmis gegaan. Waarom? 
Misschien uit nostalgie of om het 
speciale gevoel van vroeger weer 
eens te ervaren. 
 

De Kerstmis in de Sint Martinuskerk 
geeft dat gevoel van vroeger. De 
kerk is warm en prachtig versierd. 
De banken zitten vol en Pastor Bus 
draagt een mooie mis op, dit jaar 
bijgestaan door het koor Surprise 
en vijf leden van Harmonie ‘Gene-
raal van de Heijden’.  
 

Het koor zingt prachtig en iedereen 
zingt mee. Als afsluiting spelen nog 
zestien leden van de harmonie  
“Ere zij God”, van bovenaf mee, 
en gaat iedereen met een vredig 
gevoel naar huis.  
 

Het enige verschil met vroeger is 
dat Pastor Bus een mopje verteld 

Zaltbommel 

Terugblik op Kerstmis 2015 en Oud & Nieuw
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op het einde van de dienst. Dat zou 
vroeger beslist niet gebeuren maar 
dat mopje geeft de nachtmis net 
dat beetje extra waardoor je denkt 
“hè gelukkig, de pastor is ook maar 
gewoon een mens!” 
 
Hoogmis van Kerstmis 
Na het opruimen, was er even rust 
voor de Hoogmis waarbij Franciscus 
Vocalis weer gezongen heeft. Ook 
hier waren veel mensen bij aanwe-
zig. Ook hier gingen ruim 120 men-
sen met een kerstgevoel huis-
waarts. Kerstmis 2015 zat erop en 
wij kunnen terug kijken op hele 
mooie volle vieringen.  
 
Nieuwjaarsdag 
Tussen Kerst en Nieuwjaar zit een 
gewone zondag waarbij je even 
kunt bijkomen. En dan komt 2016 
in zicht. Nadat we op oudejaarsdag 
oliebollen gehaald hadden op de 
markt, kon de Oliebollenviering om 
11.00 uur beginnen op 1 januari 
2016. Ook deze viering was druk 
bezocht, de oliebollen stonden 
voor in de kerk net als de Drie Ko-
ningen, (die moeten nog even één 
dag wachten). Na de viering heb-
ben we koffie en thee gedronken 
met oliebollen of appelbeignets 
erbij. Gekregen van de Oliebollen-
bakker op de markt, waarvoor har-
telijk dank. Nadat iedereen genoeg 
op had, gingen we huiswaarts om 
daar Nieuwjaar te vieren met fami-
lie en vrienden. 
 

Wij willen iedereen die meege-
werkt heeft aan de vieringen in 
welke vorm dan ook, heeeel harte-
lijk bedanken voor hun inzet. Zon-
der al die mensen doen we niets. 
 

Want zo merk je maar weer, 
Samen zijn we kerk! 

Zaltbommel
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Al jaren organiseren de Wallepikkers 
Carnaval in Zaltbommel, dat dan tot 
“Mispelgat” wordt omgedoopt. De 
dagelijkse zorgen even aan de kant, 
geen rangen en standen, aandacht 
voor elkaar en samen gezellig feest 
vieren! Sinds 2002 wordt  tijdens Car-
naval een moment van bezinning in-
gebouwd door op zondagochtend 
naar de kerk te gaan. In de afgelopen 
twaalf jaar hebben de verschillende 
pastores met de vrijwilligers uit de 
parochie en enkele leden van de Wal-
lepikkers en zeker niet de vergeten 
de Mispelkrakers ervoor gezorgd dat 
de kerk op Carnavalszondag steeds 
voller zit. Een combinatie van evan-
gelie, bezinning, blaasmuziek en 
zang. Uit de tekst van het evangelie 
en het carnavalsmotto wordt ieder 
jaar opnieuw weer een dieper liggen-
de boodschap afgeleid, waarmee 
men niet alleen tijdens het carnaval, 
maar ook voor die andere 361 dagen 
van het jaar wat kan doen. 
 

Op zondag 7 februari a.s. staat de 
viering in het teken van het carna-
valsmotto van dit jaar: “Laot de mis-
pels mar kraoke”. Voor de negende 
keer alweer gaat Pastor Bus ons voor 
op Carnavalszondag en zal hij tijdens 
zijn preek niet alleen over de woor-
den uit het evangelie uitleg geven, 
maar ook meerdere linken met het 

motto leggen. Aan het einde van de 
viering krijgen de kerkgangers een 
tastbaar aandenken uitgereikt, dat 
men meteen om kan hangen. Tijdens 
carnaval zijn de echte feestvierders 
natuurlijk sowieso anders uitgedost, 
maar dat aandenken draagt men tot 
en met dinsdagavond maar al te 
graag mee. 
 

Een element dat in de loop van de 
jaren ook een traditie is geworden 
is het feit dat Prins Maerten na af-
loop van de viering aan iemand een 
onderscheiding uitreikt in de vorm 
van een  medaille. Een vrijwilliger 
van de kerk wordt hiermee in het 
zonnetje gezet. Vorig jaar was het  
Bert-Jan Wentink, die deze eer te 
beurt viel. 
 

Mocht u tot op heden nog niet zo’n 
carnavalsviering bezocht hebben, 
dan wordt u bij deze van harte uit-
genodigd!! Let op!  De aanvangstijd 
van de carnavalsviering is aangepast! 
De viering begint om 11.11 uur! Na 
afloop van de viering wordt ieder-
een uitgenodigd voor een kop kof-
fie met een broodje in de Mispel-
poort, de tent achter de Poorterij, 
waar vier dagen lang carnaval ge-
vierd wordt. 
 

Namens de kerkcommissie van C.V. 
De Wallepikkers, Harrie Kessel 

Zaltbommel 

Carnavalsviering in de Martinuskerk op 7 februari 2016 
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Op zaterdag 6 februari 2016 geeft 
de bekende organist Martin Mans 
een orgelconcert in de Sint Maar-
tenskerk in Zaltbommel. Martin 
speelt improvisaties over allerlei 
thema’s van geestelijke liederen 
tot klassieke thema’s en populaire 
muziek. Hij speelt ook improvisa-
ties op verzoek die bij de ingang 
kenbaar gemaakt kunnen worden. 
Improviseren op het orgel is het 
grote talent van deze musicus en 
wereldwijd worden zijn cd’s be-
luisterd en wordt hij uitgenodigd 
om concerten te komen geven. De-
ze maand vertrekt hij voor 14 con-
certen naar Zuid-Afrika. Onlangs 
heeft hij een nieuwe orgel cd uit-
gebracht met improvisaties over 
liederen van Johannes de Heer. 
Deze liederen worden veelgevraagd 
en op het concert in Zaltbommel 
zal hij er enkele ten gehore bren-
gen: Alle roem is uitgesloten, ‘k 
Ben reizend nar die stad en Groot 
is Uw trouw.’ 
 

 
 
Aanvang: 20:00 uur  
 
Locatie: Sint Maartenskerk, Kerk-
plein 1, Zaltbommel 
 
Toegang: € 10  (online € 9) 
Leden PCOB, KBO en ANBO € 8 
Kinderen t/m 11 jaar € 5 
 
Reserveren: www.martinmans.nl  
of telefoon 06 - 25 39 19 03 
Ook kaartverkoop aan de kerk. 
 
 
Martin Mans 
Martin is een improvisator in hart 
en nieren en heeft daarmee grote 
bekendheid verworven. Zijn impro-
visaties gingen oorspronkelijk over 
psalmen en geestelijke liederen. 
Langzamerhand heeft hij het re-
pertoire uitgebreid met klassieke 
thema's, musical- en filmmuziek en 
pakkende moderne werken. Zijn 
improvisatietalent is de basis is 
geweest van zijn muzikale carrière.

Zaltbommel

Orgelconcert Martin Mans Sint-Maartenskerk Zaltbommel 
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Overweging 

Hoop 
 
De mens moet wat af tobben, er is niets nieuws onder de zon. De geschiedenis 
herhaalt zich telkens weer. Alles is ijdel, alles was er al. Maar we leren er niet 
van. Zo heeft ieder huisje  zijn kruisje. De één draagt zijn kruis met een al dan 
niet gemeende lach, een ander met een traan en weer een ander aanvaardt 
gelaten zijn of haar lot. 
 

Het zijn vaak bijzondere momenten als ik luister naar mensen die gebukt gaan 
onder de zwaarte van hun kruis. Tijdens zo’n ontmoeting gebeurt het niet 
zelden dat die persoon gaandeweg weer opkrabbelt en zijn kruis weer oppakt. 
Het is namelijk fijn als er iemand is, die simpelweg naar je luistert. Door te 
luisteren breng je wat licht in de duisternis, zodat de handvatten weer zichtbaar 
worden, waaraan de persoon in kwestie zich kan vastgrijpen om uit het dal te 
klimmen. Denk aan het kruis dat Jezus moest dragen. Ook Jezus viel onder het 
gewicht van het kruis en riep in zijn donkerste uur zijn Vader aan met de vraag 
waarom die Hem had verlaten. Uiteindelijk volbracht Jezus zijn taak. 
 

Onze taak is het om elkaar de hand te reiken, oog te hebben voor andermans 
verdriet. Denk daar eens aan als we elkaar in de kerk de vrede van Christus 
wensen. Verlichting zit hem al in een oprechte handdruk. Weet dat je op dat 
moment Gods instrument bent om de ander te bemoedigen. 
 

Diaken Peter de Snoo, de Kroonenburg 4, Maasbommel 
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Bij de doop van een kind beloven 
ouders hun kind op te voeden in 
geloof. Maar ja, hoe gaat dat nu 
eigenlijk? Wanneer moet je hiermee 
beginnen, en wat houdt een “chris-
telijke opvoeding” eigenlijk in?  
 

Zo loop je tegen vragen aan als: 
 

• hoe kun je met kinderen bidden 
voor het eten of op andere mo-
menten? 

• kinderbijbels: 
wat kun je ermee? 

• Waarden en normen: 
wat vind je belangrijk om aan je 
kind mee te geven.  

 

Pastor Schevers en dominee Baan 
organiseren drie bijeenkomsten 
voor jonge ouders rondom deze 
vragen. In de avonden staat ont-
moeting en het uitwisselen van er-
varingen centraal, maar ook den-
ken we na over ons eigen geloof en 
over hoe je kinderen vertrouwd 
maakt met geloof en met waarden. 
Kortom: het worden drie afwisse-
lende avonden. 
 

De eerste avond was op 1 december 
en is helaas al geweest, maar de 
volgende avonden zijn op dinsdag 5 
januari en woensdag 3 februari, 
steeds van 19.30 tot 21.30 uur. 
 

Op 5 januari gaat het over rituelen 
(vaste gewoontes) in het gezin, op 
3 februari gaat het over kinderbij-
bels: welke kinderbijbel kies je en 
hoe ga je ermee om?  
 

U bent vrij om één van de avonden 
of allebei bij te wonen, aan deel-
name zijn geen kosten verbonden.  
 

De bijeenkomsten worden gegeven 
in de jeugdruimte van de Protes-
tantse Kerk (achteringang) aan de 
Teisterbandstraat.  
 

Meer informatie is te verkrijgen bij 
pastor Stefan Schevers. Bij hem 
kunt u zich ook aanmelden:  
 

pastorschevers@gmail.com  
 

of tel.: 06-2496 7035. 
 
 

Gezin 

“Geef het door”
Drie avonden over gelovig opvoeden 
voor ouders van jonge kinderen 

Geef het door en doe mee!!!
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Pastor Schevers organiseert van 23 
juli tot 1 augustus 2016 een cultu-
rele reis voor jonge mensen (25-45) 
naar de Wereldjongerendagen. We 
gaan met de trein naar Praag, vie-
ren er de mis, kijken rond en gaan 
dan met de nachtrein naar Krakau. 
Echter we onderbreken reis in Os-
wiecem, eens het eindstation voor 
vele joodse mensen. Een dag van 
reflectie. 
 
We reizen verder naar Krakau en 
verblijven in het hart van de stad 
in twee appartementen, vlakbij het 
centraal station. We gaan een dag-
je de stad verkennen, we gaan uit 
ons dak, we proberen ergens een 
kampvuur met gitaar te regelen en 
we gaan naar het klooster waar 
een heuse heilige heeft gewoond, 
zuster Faustina. Misschien nog een 
dagje naar de bedevaartsplaats 
Częstochowa of Wadowice. 
 

Het tweede deel van de week ma-
ken we de Wereldjongerendagen 
mee met overal muziek uit ver-
schillende landen, de aankomst van 
paus Franciscus, de kruisweg, een 
ontmoeting met Letse en Neder-
landse jongeren. En natuurlijk 
doen we mee met de nacht onder 
de blote sterrenhemel, de pause-
lijke nachtwake voor vrede samen 
met een miljoen jonge mensen uit 
de hele wereld. En dan is het mooi 
geweest en gaan we vliegensvlug 
terug met het vliegtuig. Kosten +/- 
600 euro, exclusief maaltijden en 
entrees.  
 
Interesse of info? Laat je horen 
vóór 1 januari. 
 
Mail pastorschevers@gmail.com 
 
of bel 06 – 24 96 70 35 
 

Jongeren 

Culturele uitwisseling voor jonge mensen 25-45 jaar 
Met pastor Stefan Schevers naar Praag, Krakau, Auschwitz 
en de wereldjongerendagen 
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Hoi Kids 
 
Nog maar een paar dagen en dan...  
In het eerste weekend van februa-
ri, begint het carnaval weer. Dan 
ontdekken we dat we ineens in 
Teskesdurp, Schumersdurp, Lorre-
durp, Spreeuwendurp wonen of 
misschien wel in het Mispelgat of in 
’t Malse Arckeldurp. 
 

De hele Bommelerwaard staat op 
zijn kop en wordt ineens geregeerd 
door prinsen met een Raad van Elf, 
die (soms) ondersteund worden 
door jeugdprinsen en dansmariekes. 
 
Carnaval wordt op de scholen ge-
vierd, in het dorp, maar ook in de 
kerk. In het weekend van 6 en 7 
februari zijn er in vier kerken Car-
navalsmissen, en die zijn heel bij-
zonder, al was het alleen maar om-
dat de meeste kerkgangers in car-
navalskleren de kerk binnenkomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waarom vieren we eigenlijk carnaval?  
Je moet eigenlijk uitgaan van Pa-
sen, dan vieren we dat God Jezus 
uit het graf heeft doen opstaan. 
Pasen is het feest van het nieuwe 
leven, dat alle grenzen te boven 
gaat! 
 

Pasen is het grootste feest van de 
kerk, belangrijker nog dan Kerst-
mis, al denken de meeste mensen 
dat het andersom is. Daarom be-
reiden we ons ook voor op dit grote 
feest, en daar nemen we veertig 
dagen de tijd voor.  
 

Die veertigdaagse voorbereiding op 
Pasen heet officieel de Vasten en 
vasten betekent eigenlijk: jezelf 
veertig dagen matigen (bijvoorbeeld 
minder snoepen, of niet al je 
(zak)geld uitgeven) om zo meer tijd 
te hebben om na te denken over 
wat echt belangrijk in je leven is 
(bijvoorbeeld nadenken over wie 
Jezus voor je is, of mensen helpen 
die jouw hulp nodig hebben).  
 

Kids 
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Maar voor die veertig dagen van 
start gaan willen we eerst nog even 
plezier maken met elkaar en dat 
doen we tijdens het carnaval. 
 

Carnaval vieren doen mensen in 
Zuid Nederland al heel lang, al 
honderden jaren geleden – in de 
Middeleeuwen – vierden de mensen 
carnaval. 
 

Het woord carnaval komt eigenlijk 
uit het Latijn; het betekent zoiets 
als “Vaarwel vlees!”. Mensen gin-
gen nog eens lekker vlees en ande-
re smakelijke zaken eten, want dat 
mocht tijdens de vastentijd niet 
meer.  
 

 
In iedere plaats begint de carnaval 
op een andere tijd, maar altijd 
eindigt het carnaval in de nacht 
van dinsdag op woensdag (dit jaar 
de nacht van 9 op 10 februari) om 
24.00 uur. Want de woensdag na 
carnaval is Aswoensdag, dan is het 
uit met de pret, dan begint de 
veertigdaagse vasten.  
 

Doe jij ook mee met carnaval? 
Leuk! Trek maar mooie kleren aan, 
en maak er gezellige dagen van. 
Maar vergeet één ding niet. Als je 
carnaval viert moet je eigenlijk 
ook op Aswoensdag naar de kerk 
om daar een askruisje te halen. 
Want het askruisje is het echte te-
ken, dat het carnaval afgelopen is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kids 

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje: 
 

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids 
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