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Het zijn de kleine dingen die ’t doen!
Het is niet fijn, als mensen met een boog om je heen lopen. Tegelijk denk
ik dat we het allemaal wel eens meegemaakt hebben. Misschien hebben
wij het ook wel eens gedaan: met een boog om iemand heenlopen. Het
maakt duidelijk dat we iemand op afstand willen houden. Het is natuurlijk
uit zorg, maar het is soms wel een akelig gevoel. Ik heb het natuurlijk over
de anderhalve meter. Het doet mensen leƩerlijk een stapje terug doen.
Tegelijk merk ik dan, hoe waardevol het is, als mensen dan even
oogcontact maken, een vriendelijke handgebaar, een knikje, of een
glimlach van herkenning maken. Ook al is er die afstand: je wordt gezien.
Er wordt niet weggekeken. Afstand houden en afstandelijk zijn vallen
gelukkig niet samen. We horen het ook zo vaak in verhalen van Jezus.
Waar veel mensen voorbij liepen aan mensen die lamgeslagen waren, het
niet meer zagen ziƩen, of zelfs uit het straatbeeld waren verdwenen, bleef
Jezus staan. Zijn aanwezigheid bracht het leven terug.
Het kan ons bewust maken, hoe belangrijk het is, om te laten merken dat
we elkaar niet uit het oog verliezen. Zo gaat het op straat, maar hopelijk
ook naar mensen, bij wie we niet zo makkelijk kunnen binnenlopen of
enkel even langs komen. Laten we met al die regels, het belangrijkste niet
vergeten, dat we elkaar niet zomaar voorbijlopen, maar even sƟl staan en
laten merken dat we elkaar zien ziƩen. Grootse acƟes voor de zorg en
mensen in nood zijn belangrijk, maar in het alledaagse leven, zijn het vaak
de kleine dingen die ’t doen!

Doopviering, Eerste Communie, Vormsel
De Doop is de opname in de levende gemeenschap met Christus. Het is
een feestelijk moment, dat een ieder ook met de familie viert, waarbij de
grootouders natuurlijk ook graag aanwezig zijn. Naast de Corona‐
maatregelen maakt dit, dat Doopvieringen deze maanden nog niet zijn
ingepland. Geeft u a.u. b. wel door als u uw kind wil laten dopen, want dan
kunnen we u z.s.m. op de hoogte brengen.
Over de vieringen rond de Eerste Heilige Communie en het Heilig
Vormsel zijn we nog in gesprek met de ouders. De onzekerheid over de
ontwikkelingen maakt dat we hier nog geen uitspraak over kunnen doen
Voor vragen over bovenstaande sacramenten, kunt u natuurlijk altijd het
secretariaat bellen of mailen..
Uitzendingen van de zondagsviering via OkeFM
Met ingang van 14 juni zal op zondag om 09:30 via OkeFM een
Eucharistieviering vanuit de Bommelerwaard uitgezonden worden. De
uitzendingen zijn op de televisie via Ziggo te ontvangen, maar ook via
onze website en facebookpagina vindt u de link naar de uitzending.
Voor de vieringen kunt u ook misintenties opgeven:
Misintenties kunnen tot en met woensdag opgegeven worden bij de
plaatselijke contactpersonen of rechtstreeks via
info@katholiekbommelerwaard.nl.
Overledenen:
Marius Piels, 89 jaar te Kerkdriel
Anka van Uitert, 61 jaar te Velddriel
Marcel de Looijer, 45 jaar te Ammerzoden
Theo van Hezik, 90 jaar te Ammerzoden

Vieringen in onze parochie
Het verheugt ons dat dat het weer mogelijk is om samen te komen om

Eucharistie te vieren. Het gevaar op besmetting is echter nog dermate
groot dat wij de nodige maatregelen in acht moeten nemen!
I.v.m. het gevaar van de verspreiding van het Coronavirus en de maat‐
regelen waaraan ook de kerken zich moeten houden, kunnen er met
ingang van 1 juni tot dertig personen en vanaf 1 juli tot honderd mensen in
de kerk, voor zover de capaciteit en inrichting van de kerk dit toelaat.
Met ingang van 14 juni mag ook de Communie weer uitgereikt worden.
Wat betekent dat voor u?
1. Wilt u zeker zijn dat er plaats is, meldt u dan telefonisch vooraf
aan bij onderstaande personen.
2. I.v.m. de anderhalve meter afstand staat op de kerkbanken
aangegeven waar u kunt zitten.
3. Op de vloer staat de looprichting aangegeven.
4. Samen zingen tijdens de viering is voorlopig niet mogelijk
5. Bij het Communie uitreiken dient afstand gehouden te worden. Er
zal een doorzichtig scherm staan, waarachter de voorganger de
Communie uitreikt middels een pincet.
6. Er zal geen collecteschaal rondgaan, maar uw bijdrage is van harte
welkom. Een collecteschaal staat bij de in/uitgang!
Contactpersonen
Alem
Johan Toonen
06‐57 34 71 29
Ammerzoden
Hans van Berkel
06‐38 93 41 57
Hedel
Geen vieringen, in ieder geval t/m augustus
Kerkdriel
Henriette de Leeuw
0418‐63 22 41
Rossum
Bertha van Doorn
0418‐ 51 23 40
Zaltbommel
Tiny van Steenbergen
06‐30 98 32 36
De Mariakapel in Ammerzoden en Kerkdriel blijven natuurlijk geopend!
iedere dag van
09.00‐17.00

Houdt afstand!
We vragen u bij uw bezoek 1,5 meter afstand van elkaar te houden en uw

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
op woensdag is pastoor Putman niet bereikbaar
Pastor Bus ofm. cap.
06 22 847 776
Danny Hakvoort is op donderdagen bereikbaar op
06 30 030 888

