Nieuwsbrief
H. Franciscusparochie
Bommelerwaard
zondag 17 mei tot zondag 31 mei

Iets moois
En mensen bleven thuis
en lazen boeken en luisterden
en rustten en oefenden
en maakten kunst en speelden
en leerden nieuwe manieren van zijn
en stopten
en luisterden dieper
iemand mediteerde
iemand bad
iemand danste
iemand ontmoette hun schaduw
en mensen begonnen anders te denken
en mensen genazen
en bij gebrek aan mensen die op een onwetende manier leefden,
gevaarlijk, zinloos en harteloos,
begon zelfs de aarde te genezen

en toen het gevaar eindigde
en mensen elkaar vonden
bedroefd vanwege de doden
maakten ze nieuwe keuzes
en droomden van nieuwe visioenen
en creëerden nieuwe manieren van leven
en genazen de aarde volledig
net zoals ze zelf werden genezen.
De Ierse dichteres Kathleen O’Meara schreef in 1869
bovenstaand gedicht naar aanleiding van de verwoestende
plaag in haar land die een enorme hongersnood teweegbracht.

Eerste Communie en H.Vormsel
Er zijn veel vragen over de 1e H.Communie en het H.Vormsel.
Sommigen willen graag concrete data weten, anderen vragen
juist om het nog niet vast te leggen vanwege de onzekerheid
rond het Corona-virus, en wat dat voor verstrekkende gevolgen
heeft voor zowel de voorbereiding als de vieringen zelf.
We hebben daarom moeten besluiten om pas na 4 juni met
mededelingen hierover te komen. Voordat van overheidswege
meer duidelijk is kunnen wij gewoonweg geen nieuwe data
plannen. Wij hopen op uw begrip.
I.v.m. zijn studie is vanaf 31 mei tot en met 1 juli Danny Hakvoort
alleen op donderdag beschikbaar voor de parochie.

Hervatten Kerkdiensten:
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en hoe de
kerkdiensten hervat kunnen worden. Zodra wij meer weten kunt
u dit lezen op www.katholiekbommelerwaard.nl

Opgeven Misintenties:
Misintenties kunnen tot en met woensdag opgegeven worden
bij de plaatselijke contactpersonen of via
info@katholiekbommelerwaard.nl

Overledenen:
Marcel de Looijer, 45 jaar te Ammerzoden
Theo van Hezik, 90 jaar te Ammerzoden
Mientje Peters-Saat, 89 jaar te Ammerzoden

Openingstijden van de verschillende kerkgebouwen
Alle weekendvieringen in onze parochie vervallen, maar de
kerken zijn zoveel mogelijk open op tijden dat er normaal
doordeweekse vieringen zouden zijn. U kunt een kaarsje
opsteken of binnen lopen voor bezinning en natuurlijk de laatste
berichten (op papier). In Alem is op de zondag(en) dat er een
viering zou zijn, zoveel mogelijk de kerk open.
In de kerken ligt natuurlijk ook informatie en materiaal over
Rossum en Hedel.
Alem
Ammerzoden
Mariakapel
Velddriel
Zaltbommel
Kerkdriel
Mariakapel

de 2e en 4e zondag

09:30-10:00

iedere dag
dinsdagochtend van
zondagochtend
zondag
vrijdagochtend van
iedere dag van

09.00-17.00
09:00-10.00
09:30-10:30
11:00-12.00
09:00-09:30
09.00-17.00

Houdt afstand!
We vragen u bij uw bezoek 1,5 meter afstand van elkaar te
houden en uw handen te ontsmetten met de aanwezige
ontsmettings-alcohol.

Uitvaarten kunnen doorgaan, zij het beperkt tot directe familie
en met een maximale duur van ongeveer 30 minuten.
Ook ziekenzalvingen zullen nog door de pastores worden
toegediend.

Telefoonnummers:
Voor vragen kunt u contact opnemen met
het parochiesecretariaat:
06 15 178 357
Pastoor Putman ofm.
06 54 290 774
Pastor Bus ofm. cap.
06 22 847 776
Danny Hakvoort is op donderdagen bereikbaar op
06 30 030 888

