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Vooraf
Onthaasten
Onlangs zat ik ’s avonds in een
trein. Ik heb al jaren niet meer
met het openbaar vervoer heb gereisd, dus ik verbaasde mij over
het gebruik van OV-chipkaarten,
in- en uitchecken bij de poortjes
en veel meer. Maar wat mij nog
het meest verbaasde was dat –
zonder uitzondering- iedere reiziger in mijn coupé ’s avonds nog
met de smartphone, laptop, of tablet op schoot (of staand) zat te
werken. Ik realiseer me nu
dat ook ik regelmatig op
de meest vreemde tijden
nog iemand aan het mailen ben op mijn pc. We
zijn dus met zijn allen behoorlijk ‘op hol’ geslagen.
We lijken maar door te
draven en daaraan werkt
ook de moderne technologie mee. Moderne communicatiemiddelen zorgen voor het gevoel dat
we 24/7 bereikbaar en aanwezig
moeten zijn.
Als je vandaag een app of mail
krijgt, dan wordt eigenlijk verwacht dat je per ommegaande
antwoord geeft. Omdat je weet,
dat er ná ontvangst van de eerste
mail spoedig een herinneringsmail
zal volgen, denk je al gauw: “Laat
ik maar snel antwoorden!” Zo komen wij terecht in ‘de cirkel van
gekte’: de blik permanent gericht
op een schermpje; onze handen
voortdurend, haastig tikkend, op
Franciscus tussen de Rivieren

de toetsen van een of ander apparaat en een gevoel van steeds sneller te moeten zijn om alles bij te
kunnen houden. En als vanzelf
komt dan het verlangen naar vakantie, waarin niets moet en je
weer kunt onthaasten. Maar zeg nu
zelf; ook op vakantie kun je eigenlijk niet meer zonder laptop of
mobiel?
Onthaasten: dat is wat de Kerk bij
het naderen van het kerkelijk jaar
in feite doet. We staan stil bij de
eindigheid van het aardse
leven, we overdenken het
eeuwige leven en persoonlijk bidden we voor de
dierbaren die ons ontvallen zijn. De Kerk bidt voor
alle zielen. De heilige Augustinus zei al dat de Kerk
die taak op zich heeft genomen ten behoeve van
alle christenen die in haar gemeenschap zijn gestorven, ook zonder
dat hun namen bij de algemene
gedachtenis worden vermeld. De
Kerk bidt dus ook voor mensen wie
het ontbreekt aan ouders, kinderen, verwanten of vrienden.
Het onderwerp ‘bidden’ zult u in
dit parochieblad regelmatig tegenkomen. Over bidden is zoveel
moois geschreven. Ik denk aan heilige Franciscus van Sales die zei:
“Velen denken ten onrechte: er is
heel wat training voor nodig om
goed te kunnen bidden. En zij bedienen zich van een bepaalde me-
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Vooraf
thode, die hun het beste voorkomt
(…) Wie echter innig bidt, denkt
niet aan het gebed dat hij bidt,
maar aan God tot wie hij bidt. Hij
is met God bezig die hij liefheeft.”
Bidden betekent ook dat we uiteindelijk hopen dat God ons gebed
verhoort. Wij zijn vaak in de veronderstelling dat God niet meer
spreekt in onze tijd. Maar is dat zo?
De Heer antwoordt wel degelijk,
maar soms heel zacht. We zouden
anders moeten gaan luisteren en
daar komen we dikwijls niet aan
toe, gehaast als we zijn. We zouden het pasklare antwoord van God
eigenlijk via een mailtje of een
whatsappje willen krijgen. Maar
soms mag je Gods antwoord ervaren, op een andere manier dan je
eigenlijk had verwacht, in de stilte, in de woorden en sacramenten
van de Kerk, in een (Bijbel)tekst of
door mensen om je heen. In de
eerste plaats echter, verandert het
bidden onszelf: we worden ons bewust van Gods aanwezigheid en we
groeien steeds meer in liefde voor
God. Gebed verandert ons hart,
zodat wij mensen worden die Zijn
wil gaan zoeken; we bieden Hem
ruimte om in ons eigen leven werkzaam te zijn, zoals indertijd Maria
sprak: “Mij geschiede naar Uw
Woord.”

Mijn God,
Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U vreugde te vinden.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Ge hoort me reeds;
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.
Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
Als bij mijn Broeder,
mijn beste Vriend,
mag ik bij U vertoeven,
U zeggen wat mij kwelt,
U vragen mij te helpen:
ik weet dat Gij mijn God en Vader zijt
en ik -hoe onwaardig ook- uw kind.

En zo wil ik dit voorwoord besluiten met een gebed van een heilige:
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Bestuurstafel
Van de bestuurstafel
De bijdragen van actie Kerkbalans 2017 heeft voor de gehele parochie tot
en met de maand augustus 2017 het mooie bedrag van € 52.935,36 opgebracht. Ter vergelijking over heel 2016 was de opbrengst van de actie
Kerkbalans € 69.561,55. U begrijpt dat wij hopen dit jaar t.o.v. vorig jaar
minstens weer op dit bedrag uit te komen!
Actie Kerkbalans vormt de belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie
en is onontbeerlijk om het pastoraat in onze parochie gestalte te geven.
Mogelijk bent u er nog niet aan toe gekomen of wellicht vergeten uw bijdrage over te maken? Dit kan alsnog op bankrekening NL83 RABO 0179 9793 45
met vermelding ‘actie Kerkbalans 2017’ van de Parochie Heilige Franciscus of op het bankrekeningnummer van uw eigen plaatselijke geloofsgemeenschap. We zijn u hiervoor heel erkentelijk.
Ans Nettenbreijers
penningmeester

Franciscusfeest 2017

Afscheid Mgr. Ron van den Hout
Het is een goed gebruik dat iedere parochie elk jaar zijn naamfeest viert.
Een speciale viering op voorspraak van de heilige naamgever en een gezellige samenkomst versterken de band tussen de parochianen onderling.
Onze parochie is opgedragen aan de heilige Franciscus van Assisi, wiens
naamdag wij op 4 oktober vieren. Het is zijn sterfdag want zo leert de
Kerk ons, de sterfdag is de eerste nieuwe dag in de hemel. Een nieuw begin en zeker voor een Heilige een dag om blij over te zijn.
Sinds de oprichting van de Franciscus parochie in 2013 hebben we dan ook
ieder jaar deze feestdag tot parochiedag willen maken. Een viering voor
heel de parochiegemeenschap en daarna een gezellig samenzijn.
Dit jaar zal de parochiedag heel speciaal zijn. Op 8 oktober om 10.00 uur zal
onze oud-pastoor en nieuwe bisschop van Groningen/Leeuwarden Mgr. Ron
van den Hout samen met Mgr. Rob Mutsaerts voorgaan in een plechtige eucharistieviering. Na afloop is er een feestelijk samen zijn tot 15.00 uur met
een drankje en een hapje in zaal de Kroon aan het Mgr. Zwijsenplein 23.
Het is een feest voor ons allen waarbij u Mgr. Van den Hout informeel
kunt ontmoeten en bij vertrek afscheid van hem kan nemen. Het is een
feest voor ons allen met een bijzondere man in ons midden.
Het bestuur nodigt u van harte uit.
Franciscus tussen de Rivieren
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Ter bezinning
Antonius van Padua (1)
Beste mensen, met ingang van deze aflevering ben ik weer terug
met mijn bijdrage. De komende
nummers wil ik graag vertellen
over het leven van Antonius van
Padua. Wij vieren zijn gedachtenis
op 13 juni.
Antonius van Padua is in 1231, zeer
waarschijnlijk op 36 jarige leeftijd,
gestorven. Dan is 1195 zijn geboortejaar. Padua is de plaats waar hij
als minderbroeder gewoond heeft.
Daar werkte hij ook veel. Maar hij
werd geboren in Lissabon, de tegenwoordige hoofdstad van Portugal, waarschijnlijk op 15 augustus
1195. Bij zijn doop in de kathedraal kreeg hij de naam Fernando
(Ferdinand). Een oom, die kanunnik was en leraar op de kathedraalschool, schijnt op Ferdinand, die
na enige jaren op de school werd
geplaatst, grote invloed te hebben
gehad. Hij kreeg er een goede
schoolopleiding en een gedegen
godsdienstige vorming, die er op
gericht was, dat de leerlingen de
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geestelijke stand zouden kunnen
aanvaarden.
Een dienstmeisje, die werkte in het
ouderlijk huis, raakte verliefd op
de veelbelovende jongeman, maar
Fernando ging op haar toenaderingen niet in. Hij wordt vaak met een
lelie afgebeeld, niet omdat menselijke emoties hem vreemd zijn geweest maar omdat hij daarin trouw
bleef aan het doel, dat hem voor
ogen stond. Hij is een heilige maar
wel één van vlees en bloed. Daardoor staat hij dicht bij ons.
Fernando had besloten in te treden
bij de Augustijner Koorheren en
ondanks de nodige tegenstand van
zijn familie, die zo’n talentvolle
jongen niet graag zag gaan, begon
hij in 1210 het leven als augustijner koorheer in het klooster Sao
Vicente, een rijke koninklijke
stichting in Lissabon. Die was dan
echter ook nauw verbonden met
het politieke leven van het koninklijke hof en Fernando vond er
niet de kloosterlijke rust die hij
zocht. Daarom wist hij te bereiken,
dat hij naar het klooster Santa Cruz
in Coïmbra mocht overgaan, 200
km verderop, waar hij voor zijn
familie en bekenden niet zo gemakkelijk bereikbaar was. De studie daar stond op een hoog peil en
de grote kennis van theologie en
heilige Schrift, waarvan Antonius
later blijk geeft, heeft hij hier opgedaan. Overigens was ook hier
niet de gewenste kloosterlijke
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Ter bezinning
sfeer te vinden door allerlei politieke intriges, terwijl door de rijke
giften en inkomsten het kloosterleven erg verslapte. Begrijpelijk, dat
in die omstandigheden het armoede –ideaal en de evangelische inspiratie van de minderbroeders,
Fernando, sterk begon aan te spreken. Deze waren al in 1217 naar
Portugal gekomen nog geen tien
jaar nadat de orde in Assisi door
Franciscus was begonnen.
In Coïmbra hadden zij een kapel,
toegewijd aan Antonius de Kluizenaar. Hoe Fernando minderbroeder
werd, voortaan naar de patroon
van hun kapel Antonius genoemd,
zien we een volgende keer.
pater Bertus Bus

Franciscus tussen de Rivieren

Allerheiligen
De zomer is voorbij. We hebben de
eerste stormen gezien. En dan komen de kerkelijke plechtigheden
van Allerheiligen en Allerzielen al
weer snel dichtbij. Allerzielen is de
gedachtenis van de overledenen.
We herdenken onze overledenen en
bidden voor hen dat ze de uiteindelijke vrede en rust mogen ontvangen. Allerheiligen (1 november)
is een kerkelijk hoogfeest. Dit betekent dat aan dit feest evenveel
gewicht wordt gegeven als bijvoorbeeld aan Kerstmis of Pasen. Allerheiligen is dus kennelijk een heel
belangrijk feest voor de Kerk.
Allerheiligen wordt al sinds de 8e
eeuw gevierd. Men zag het als de
tegenhanger van Pasen. Pasen viert
men (meestal) in de lente en herdenkt dan het lijden, het sterven
en de verrijzenis van Christus. Pasen legt het accent op het nieuwe
leven. In de herfst herdenken we
met Allerheiligen de levens van
hen van wie we afscheid hebben
moeten nemen, maar die nu leven
in de hemelse rust en vrede. De
mensen die dit eeuwige leven met
God zijn binnengegaan noemen we
heiligen. Bijvoorbeeld: de heilige
Franciscus ( feestdag is 4 oktober).
Heiligen zijn mensen die in hun leven hele bijzonder dingen hebben
gedaan of op een bijzondere manier met God waren verbonden en
leefden vanuit God. Hun leven is
zo’n sterke getuigenis van Gods
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Ter bezinning
liefde geweest dat de Kerk officieel durft te zeggen dat deze mensen heilig zijn en in de hemelse
gemeenschap met God leven.
Maar heiligen zijn niet alleen maar
dit soort ‘bekende’ heiligen. Heiligen zijn ook mensen van alledag.
Hele gewone mensen van alle tijden: mannen, vrouwen en kinderen. Als we spreken over heiligen
dan spreken we dus zowel over bekende als onbekende mensen. Maar
allemaal hebben ze één ding gemeen: zij leven eeuwig voort met
God. Zij leven in de meest innige
gemeenschap met God in een situatie van altijddurende liefde. En
daar bidden zij voor ons, die het
leven op aarde nog moeten vervul-
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len, en voor de gestorvenen die
nog niet zijn opgenomen in het
eeuwig leven met God. De heiligen
zijn als het ware onze voorbidders
met maar één gebedsintentie: ons
geluk en welzijn. Zowel ons aardse
als ons hemelse geluk. De heiligen
horen eigenlijk bij ons leven. Leven
met God betekent ook leven met
hen die met Hem samen zijn. Zij
zijn onze broeders en zusters. We
mogen dan ook leven in verbondenheid met hen. Zij zijn namelijk
ook verbonden met ons. Dat maakt
het Allerheiligen dan ook echt tot
een hoogfeest. Een feest om bij stil
staan.
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Koor

Altijd al graag willen zingen?
Misschien toe aan een nieuwe uitdaging?

FranciscusVocalis

Kerkkoor van de Heilige Franciscusparochie Bommelerwaard

zoekt koorleden (m/v)
Repetitie: elke woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur,
in de St. Martinuskerk aan de Oliestraat in Zaltbommel.
Kom vrijblijvend langs en maak een repetitie mee.
Inlichtingen bij de dirigent Bart van de Wiel tel: 073 511 7654

Wil je zingen, zing dan mee!
Kinderkoor

Do Re Mi
gaat weer van start!
Iedere donderdag om 18.30 uur in het parochiecentrum in Kerkdriel.
Kom luisteren en zingen en breng je vrienden mee!
Gezellig, iedereen is welkom.

Franciscus tussen de Rivieren
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MOV
MISSIO • 21 en 22 oktober 2017: Burkina Faso
Een oprecht hart
wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand oktober
besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de
katholieke gelovigen in Burkina
Faso Het West-Afrikaanse land is
relatief vreedzaam, maar zeer
arm.

Het land
van de oprechte mensen
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina
Faso. De naam betekent: land van
de oprechte mensen. Het is een
van de armste landen ter wereld.
Een groot deel van de bevolking
leeft van de landbouw. Met name
de regio’s die in de Sahelzone
liggen, worden hard getroffen door
klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere
inkomstenbronnen wagen velen
hun geluk in de illegale goudmijnbouw. Vooral meisjes en vrouwen
hebben het zwaar: gedwongen
huwelijken; beschuldigingen van
hekserij.

Hulp voor
meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina
Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten
meisjes zich tegen dit lot van een
2017 jaargang 6 nummer 3

gedwongen huwelijk. Ze vluchten
en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of
in gezinnen van catechisten, die
vaak zelf maar net genoeg hebben
voor het levensonderhoud.
In het opvangcentrum Delwendé in
Ouagadougou wonen 245 vrouwen
die uit hun dorpsgemeenschap zijn
verstoten omdat ze heks zouden
zijn. Het geloof in hekserij is in
Burkina Faso wijd verbreid. De
slachtoffers zijn meestal oudere
vrouwen, vaak weduwen. “Het zijn
traumatische gebeurtenissen. Om
te voorkomen dat ze vermoord
worden, moeten ze vluchten. Ze
laten alles achter: hun kinderen,
familieleden, hun hele leven”,
vertelt zuster Hortencia Sizalande,
die het centrum Delwendé leidt.
Om in hun levensonderhoud te
voorzien verbouwen de vrouwen
groente, spinnen ze katoen en
produceren zeep. Langzamerhand
is er een gemeenschap ontstaan.

Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan
de zijlijn staan. Missiezondag is
vooral het feest van de solidariteit.
We vieren dat we deel zijn van een
wereldwijde gemeenschap van
mensen die verantwoordelijkheid
voor elkaar neemt. Het laat ons
niet onverschillig dat meisjes in
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MOV

Burkina Faso slachtoffer worden
van een gedwongen huwelijk of dat
vrouwen als heks vervolgd worden.
Daarom steunt Missio Pauselijke
Missiewerken de zusters en de
catechistenfamilies die de meisjes
opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde
project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en
jongeren die zwaar en gevaarlijk
werk doen in de illegale goudmijnbouw.

Helpt u ook onze medegelovigen
in Burkina Faso? In de kerk staan
in het weekeinde van 21 en 22
oktober collectebussen achter in
de kerk.
U kunt uw bijdrage ook storten op
rekening
NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand
te Den Haag. Hartelijk dank voor
uw steun aan Missio!
Meer informatie: www.missio.nl

Telefoon pastores
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

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

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

Past. werker Anneke van Veelen
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
Op het parochiecentrum
vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur
of tel. 0418 – 63 12 15

Franciscus tussen de Rivieren
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Communie
Eerste communie 2018
Kinderen die de eerste communie mogen ontvangen vergeten die dag
nooit meer. We horen geluiden van kinderen: dit was zo'n mooie dag. Natuurlijk gaat het niet alleen om dit prachtige feest, maar om ook om de
voorbereiding.
Plaats

Presentatieviering

Alem/Rossum
Ammerzoden
Kerkdriel

22 april 09.30 uur
8 april 09.30 uur
15 april 11.00 uur

Velddriel/Hedel

Communieviering Dankviering

27 mei 11.00 uur 24 juni 09.30 uur
27 mei 11.00 uur 24 juni 09.30 uur
10 mei 10.00 uur 24 juni 11.00 uur
en 13.00 uur
7 januari 09.30 uur 13 mei 09.30 uur 1 juli 09.30 uur

De aanmelding staat al open. Elke werkgroep regelt ter plaatse de aanmelding. U hoort er doorgaans van via de school. De ouderavond is de
plaats waar u doorgaans het uitgebreide formulier invult voor de aanmelding. Noteer daarom de datum die voor u van toepassing is:

Ouderavond Velddriel en Hedel: 25 oktober
Voorbereidend pastores zijn Stefan Schevers en Anneke van Veelen.
U wordt verwacht om 19.30 uur in de pastorie van Velddriel.

Ouderavond Kerkdriel: woensdag 1 november
Voorbereidend pastores zijn Stefan Schevers en Anneke van Veelen.
Er is een inloopuur voor de praktisch aanmelding tussen 19.00 en 20.00
uur op het parochiecentrum. Daarna van 20.00 tot 21.00 uur zal er informatie voor alle ouders (wellicht op twee locaties) verstrekt worden. De
verzamelplaats is het parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57 B. Kom
met ten hoogste een ouder per kind.

Ouderavond Zaltbommel
Kinderen uit Zaltbommel die reeds dit jaar mee willen doen, mogen zich
eventueel aansluiten bij een zelfgekozen locatie. We hopen volgend
schooljaar de eerste communie weer in Zaltbommel te kunnen aanbieden
waarbij we denken aan een twee jaarlijks traject voor Zaltbommel. Meer
informatie bij pastor Schevers, 06 – 2496 7035

2017 jaargang 6 nummer 3
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Vormsel
Ouderavond Rossum, Hurwenen en Alem
Voorbereidend pastor is pater Bertus Bus.
De samenwerking is goed uitgegroeid. De communieviering en voorbereiding vindt met name plaats in Alem. Aangezien in Rossum een openbare
school is die kinderen niet direct van informatie voorziet, kunt u het beste zelf contact opnemen met een van de begeleiders. Jeroen van Heel of
Marion Wisse, marion.wisse@hotmail.com
De datum van de ouderavond in de pastorie van Alem was bij het ter perse gaan van deze editie nog niet bekend.

Ouderavond Ammerzoden
Voorbereidend pastor is Stefan Schevers.
Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur is in de aula van basisschool De Schakel
een info avond, u bent van harte welkom deze avond. De inschrijving voor
de eerste communie vindt dan plaats, en er is informatie betreffende de
voorbereiding. Indien u uw kind in aanmerking wil laten komen graag voor
de info avond even aanmelden via mailadres:
communiegroepammerzoden@gmail.com
Hanneke Danklof 06-15147647 Joske v/d Oord /de Wit 06-54380526

Vormselvoorbereiding 2017-2018
Het laatste jaar van de basisschool is al weer begonnen! Het klinkt nog heel
ver weg, maar straks, na de zomervakantie, gaan jullie, jongens en meisjes
in groep 8, van start op een nieuwe school, waarschijnlijk in Den Bosch of
Zaltbommel. Dan begint een nieuwe fase in je leven! Dit is ook het moment
om in je geloof de volgende stap te zetten en je te gaan voorbereiden op
het sacrament van het vormsel.
De vormselvoorbereiding vindt plaats van begin oktober 2017 t/m eind januari 2018. Dit traject is alleen voor leerlingen uit groep 8 en uit het voortgezet onderwijs. Bij minimaal 5 jongeren zal de voorbereiding (zoveel mogelijk) in de eigen woonplaats plaatsvinden.
Er zijn twee vormselvieringen:
 Op zaterdag 27 januari 2018 om 18.30 uur in Ammerzoden
 Op zaterdag 3 februari 2018 om 18.30 uur in Kerkdriel
Doe je mee met het Vormsel? De keuze is aan jou! T/m maandag 9 oktober kun je je nog inschrijven. Meer informatie bij pastoraal werker Anneke van Veelen, avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl of telefoon: 0418 - 631215
Franciscus tussen de Rivieren
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Activiteiten
Catholicism

WJD 2019 Panama

De unieke reis door de wereld van
het katholieke geloof gaat door!

De Wereldjongerendagen zijn het
grootste jongerenevenement ter
wereld. Honderdduizenden jongeren
uit de hele wereld komen samen om
het katholieke geloof te vieren. WJD
betekent dan ook: vrienden maken,
culturen leren kennen, feest vieren,
samen de Eucharistie beleven, grenzen verleggen en vooral heel veel
gezelligheid. Het belooft een ervaring
te worden om nooit te vergeten. Dus
wees erbij in januari 2019!

• Donderdag 5 oktober
• Donderdag 2 november
• Donderdag 7 december
Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom
voor een kopje koffie of thee op
het parochiecentrum in de Hertog
Arnoldstraat in Kerkdriel. Vanaf
20.00 uur tot 21.00 uur bekijken
we deze aflevering van de DVD.
Hierna is er gelegenheid om nog
kort stil te staan bij wat we
hebben gezien. Vanaf 21.30 uur
kunnen we nog wat napraten onder
het genot van een hapje en een
drankje. U bent van harte welkom!
Voor vragen of meer informatie
kunt u terecht bij pastoraal werker
Anneke van Veelen via 0418-631215
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

Een landelijke reis
De landelijke reis wordt georganiseerd door Jong Katholiek en VNB
en wordt aangeboden voor de
vroegboekprijs van € 1.499 (tot
eind januari 2018). Dit is een all-in
prijs inclusief het standaard
WJDpakket en het vervoer. Voor
specificaties en boeking:
www.vnb.nl (reisnummer PA1901)
Wil je meer weten over de Wereldjongerendagen en de Nederlandse reis, kom dan op vrijdagavond 3 november naar ‘Discover
WJD’ in Den Bosch.

2017 jaargang 6 nummer 3
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Activiteiten
Kinderen bidden voor Kinderen
Kaarten maken
voor zieke kinderen

Kinderen bidden voor
oorlogsKinderen

Zaterdag 7 oktober 2017 is het het
jaarevenement van Kinderen bidden
voor Kinderen in ’s-Hertogenbosch.
Een gezellige activiteit voor álle
kinderen uit de wijde omstreek. Kom
gezellig meedoen, je (groot)ouders
mogen ook meekomen.

Maryam is twaalf en woont al ruim
twee jaar in een vluchtelingenkamp in het noorden van Irak. De
stad waar ze woonde is verwoest,
maar zodra het veilig is hoopt ze
samen met haar familie terug te
kunnen gaan naar huis, of wat ervan over is. Daarom vraagt Maryam
om gebed.

De middag start om 14.30 uur in
het Sint-Janscentrum (Papenhulst
4, ’s-Hertogenbosch) met het maken van de kaarten voor zieke
kinderen. Dan ga je in een muzikale kinderprocessie naar de SintJan, waar de kinderrozenkrans
wordt gebeden. Rond 16.15 uur is
het afgelopen en krijgt iedereen in
het Sint-Janscentrum nog een
verrassing.
Kinderen kunnen zich opgeven om
mee te komen doen, en je kunt ook
een kind aanmelden voor wie gebed
gevraagd wordt omdat hij/zij ziek is
of op een of andere manier een
steuntje in de rug kan gebruiken.

Franciscus tussen de Rivieren

Daarom wordt ook dit jaar de actie
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen georganiseerd. Het idee is
dat je met je gezin doorgeeft een
Tientje van de Rozenkrans te zullen bidden in oktober. Dat kan een
enkele dag, iedere week een bepaalde dag of elke dag.
Bovendien zijn allerlei creatieve
materialen ontwikkeld die kunnen
helpen in het gezin of op de club.
Kijk maar eens op de website:

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl
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Alem
Opgeven misintenties

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

Misintentie kunt u opgeven bij Ger
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418662063). Mocht U vergeten zijn een
intentie op te geven, dan kan dit
nog na deze datum, maar er kan
dan geen vermelding meer worden
opgenomen in ons parochieblad.
Wel wordt de intentie afgelezen in
de kerk.
Voor uitvaarten dient u contact op
te nemen met het secretariaat van
het dekenaat, telefoon 0418-632504
en met Ger van Boxtel
(tel. 0418-662063).

Allerzielen
Met Allerzielen herdenken we de overleden parochianen.
Hierbij noemen we de mensen die afgelopen jaar zijn gestorven:
23 oktober 2016
17 december 2016
1 januari 2017
7 januari 2017
12 februari 2017
9 maart 2017
31 mei 2017
12 juni 2017
24 juni 2017

Chris Verschuure
Antoon Bogers
Nees Schreuders
N. van Kessel-van Oss
Maria van Oers-van Helvoort
Hent Steenbekkers
Roel van Kessel
Tiny van Doorn (Hurwenen)
Toon Holtappels

(72 jaar)
(76 jaar)
(63 jaar)
(86 jaar)
(68 jaar)
(82 jaar)
(59 jaar)
(91 jaar)
(84 jaar)

Extra mededelingen
In het vorige boekje zijn we vergeten te vermelden dat op 9 maart 2017
Hent Steenbekkers in de leeftijd van 82 jaar is overleden.

2017 jaargang 6 nummer 3
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Alem
Vormsel
Vormsel maakt het doopsel af

Vormselvoorbereiding

Het vormsel is een van de zeven
sacramenten. Met het doopsel en
de eerste heilige vormt het min of
meer één geheel. De doop wordt
doorgaans in het eerste levensjaar
toegediend, als eerste opname in
Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus
geen bewuste keuze en ervaring
van de dopeling zelf. Het vormsel,
zo zou je kunnen zeggen, maakt
het doopsel af: dan kan de vormeling zelf bewust voor het geloof
kiezen.

Dit najaar begint weer de voorbereiding voor het sacrament van het
Vormsel in 2018 voor Alem en Rossum. De informatieavond was op 28
september 2017 van 19.30 – 21.00
in de pastorie van de H.Hubertus
kerk. Aanmelden kan tot en met
maandag 9 oktober.

Treedt iemand op latere leeftijd
toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij
vaak in één viering tegelijk gedoopt en gevormd en doet zijn eerste communie.

Mocht u vragen hebben over de
aanmelding en/of het vormseltraject, dan kunt u contact opnemen
met pastoraal werker mw. Anneke
van Veelen; e-mail:
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
of telefoon:
0418 - 631215 / 06 - 13100544

Het woord vormsel komt van
‘vroomsel’, van het werkwoord
‘vromen’, dat afgeleid is van
(con)firmare, d.w.z. sterken (in je
geloof).

Franciscus tussen de Rivieren
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Alem
In memoriam

Toon Holtappels
Toon Holtappels – een bevlogen man
Toon was bevlogen, optimistisch,
hartelijk, liefdevol, muzikaal, een
organisator, enthousiast en stimulerend. Een mens met de aarde in
zijn hart en de hemel in zijn ogen.
Zijn liefde en toewijding zullen ons
blijvend inspireren.
Toon benaderde alles in zijn leven
op een positieve manier. Daardoor
dacht hij snel in mogelijkheden,
kansen en oplossingen. Mensen

2017 jaargang 6 nummer 3

hadden graag met hem te doen.
Toon gaf je vertrouwen. Hij stimuleerde mensen om nieuwe dingen
te proberen en niet bang te zijn
om fouten te maken. Want, zo zei
hij altijd tegen zijn koren, ‘zodra
het perfect gaat, dan ben ik weg,
want dan heb ik niks meer te
doen’. Het ging bij zijn koren dan
ook vooral om het plezier in het
zingen en het samenzijn. Een verkeerde noot was niet erg, geen
mens in de kerk die het hoorde. En
wie zich er wel aan stoorde, moest
maar zelf bij het koor komen om
het beter te doen.
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Alem
Toon was heel georganiseerd en
goed voorbereid. Dat merkten we
bij de jaarlijks bijeenkomst van de
kerken en koren waar de vele diensten werden ingevuld. Terwijl er
door iedereen druk overlegd en
zelfs onderhandeld werd, overhandigde Toon steevast zijn jaarlijst
met alle diensten erop en ging vervolgens achterover leunend genieten van zijn kopje koffie.
Zijn geliefde koor Horizon heeft er
nog voor gezorgd dat Toon de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia
et Pontifice mocht ontvangen, een
eer die Toon eigenlijk te groot
vond, maar het was zeker verdiend.
Een zware slag voor hem en het
gezin was de ziekte en het overlijden van Thea in 2009. Heel liefdevol heeft Toon voor haar gezorgd.
Even zo mooi is dat hij daarna zijn
leven weer op kon pakken, de optimist in hem volhardde.
Na meer dan 50 jaar het koor in
Alem te hebben gedirigeerd nam
Toon in november 2016 tijdens het
Caeciliafeest officieel afscheid als
dirigent. Hij werd daarbij benoemd
tot erelid. Velen wensten hem
daarbij ‘nog vele jaren in goede
gezondheid’ ... maar dit heeft hij
helaas niet kunnen waarmaken. Op
24 juni 2017 overleed hij op 84jarige leeftijd.
Door vele belangstellenden werd
de avondwake en uitvaartdienst
bijgewoond die werden opgeluisFranciscus tussen de Rivieren

terd door het gemengd koor dat
hiermee nog eenmaal diep respect
voor hun dirigent heeft betuigd.
Op het bericht van overlijden stond
de tekst: ‘En als ik dood ben, treur
dan niet / ik ben niet echt dood,
moet je weten / het is mijn lichaam dat ik achterliet / dood ben
ik pas, als je mij bent vergeten.’
Dat zal niet gebeuren. We zullen
over Toon blijven vertellen. Want
door wie hij was en wat hij deed
heeft hij zijn sporen nagelaten en
die zullen niet worden uitgewist.
Bedankt Toon voor de mens die jij
was. Moge hij rusten in de liefde
en vrede van God.
Diana van Mil schreef dit samen
met Bertus Bus.

50 jaar dirigent
Toon Holtappels is 50 jaar dirigent
in de gemeente Maasdriel geweest.
In september 1962 is Toon bij het
Alems gemengd koor begonnen als
dirigent. Ook is Toon nog ongeveer
zeven jaar dirigent geweest in
Velddriel. Daarnaast heeft Toon
Holtappels het jongere koor “Horizon” en het kinderkoor “Toontje
hoger” gedirigeerd. Enkele jaren
geleden werd hij pauselijk onderscheiden met de Pro Ecclesia et
Pontifici. Periodiek stond Toon ook
nog voor het KBO-koor.
(bron: parochieboekje december 2012)
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Ammerzoden
Doopvieringen

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

Zondag 5 november is de volgende
doopzondag. De tijden zijn om
13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.
Voorbereidend gesprek: woensdag
25 oktober in het parochiecentrum
te Kerkdriel.

Gedoopt op 3 september
• Elin, dochtertje van Johan de
Rouw en Rosanne van den Oord,
Haarstraat 21.
• Melle, zoontje van Arjan van der
Meijden en Yvette Kollenburg, Achterste Hof 5.
• Joël, zoontje van Joost van Heist
en Isabel Toonen, Hooiweg 16, Hedel.
Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven,
hopen en liefhebben.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
vrijdag
vrijdag
vrijdag

13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december
15 december

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering

Ds. Marten Tel
pastor Steijaert
Ds. Marten Tel
pastor Steijaert
Ds. Marten Tel
pastor Steijaert

Aanvangstijd in het Zonnelied is 14.30 uur
Aanvangstijd in de Lindeboom is 16.00 uur
De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van ‘Het Zonnelied’
zijn op 14 oktober, 18 november, 16 december en 20 januari.
Deze vieringen beginnen om 19.00 uur m.m.v. het dameskoor.
Van harte welkom.
2017 jaargang 6 nummer 3
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van
Op 21 juli: Cor de Goey, in de leeftijd van 73 jaar. Cor was echtgenoot van Riet de Goeij-van Hemert,
vader van Marco en Kim, schoonvader van Pauline en Walter en trotse
opa van Simone, Lucy, Roy en Cilia.
De uitvaardienst door Pater van
Hemert en Pastor Schevers werd
gehouden op woensdag 26 juli.
Daarna kreeg Cor een plekje op het
kerkhof.
Op 14 augustus: Koosje van Beersvan Wordragen in de leeftijd van
80 jaar. Koosje was weduwe van
Martien van Beers. Zij was moeder
van Toine, Monique, Michael, en
Mireille. Schoonmoeder van Johan,
Marie-José, en Paul en oma van Mike, Chelsey, Mitchel, Wesley, Jessey en Devmi. De avondwake voor
Koosje werd gehouden op vrijdag

11 augustus, waar een tweetal liederen zijn gezongen door “Het Disselkoor” waarvan zij 10 jaar lid is
geweest. De uitvaartdienst werd
gehouden op maandag 14 augustus
waarna de crematie volgde in het
crematorium “De Maaslanden” te
Nieuwkuijk.
Op 24 augustus: Corrie AartsDekkers in de leeftijd van 79 jaar.
Corrie was al sinds 3 april 1988 weduwe van Ad Aarts. Zij was moeder
van Lia en Else, schoonmoeder van
Hennie en Jos en trotse oma van
Jeroen en Hugo. De avondwake
voor Corrie was maandag 28 augustus en de uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag 29 augustus.
Daarna werd zij toevertrouwd aan
de aarde bij haar man Ad.

Willibrordusviering

Contact

Begin november vieren we traditiegetrouw het hoogfeest van de Heilige Willibrordus. Hier in Ammerzoden zal daarom de Willibrordusviering plaatsvinden op zondag 5 november, om 09.30 uur. Daarna worden alle kerkgangers en vrijwilligers uitgenodigd voor een kopje
koffie.

Om de parochianen van de voormalige parochie Hedel met elkaar
maar ook met die van Ammerzoden
in contact te brengen, zal vanaf de
maand september iedere eerste
zondag van de maand na afloop van
de viering van 9.30 uur de mogelijkheid worden geboden elkaar te
ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom bij deze
feestelijke viering!
Franciscus tussen de Rivieren

Van harte welkom op 1 oktober, 5
november en 3 december 2017.
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Ammerzoden
Vroeger
Een groepje Ammerzodenaren is de
laatste tijd regelmatig bij elkaar
geweest om te praten over ‘vroeger’. In oktober zal er een boek
verschijnen met daarin alles wat er
zoal besproken is. De titel van het
boek luidt “Ammerzoden – vroeger,
wat WIJ daar nog van weten. Verhalen van dorpsbewoners” opgetekend door Bart van Helvoort. Nu
alvast een voorproefje over:

De vooroorlogse kerk
In Ammerzoden hebben in de loop
der eeuwen vijf kerken gestaan. De
kerk die de ouderen zich nog goed
kunnen herinneren is de kerk die
aan het einde van de negentiende
eeuw werd gebouwd en die heeft
dienst gedaan tot november 1944.
Thea van Doornmalen: ‘Die kerk is
in 1899 geconsacreerd. De bouw
heeft zeker vijf jaar geduurd. Ik
weet dat, omdat ik dat van mijn
grootvader heb gehoord. Hij had er
namelijk nog aan mee gebouwd!’
Gerard Rademakers: ‘In 1941 deed
ik mijn Eerste Communie. Vanaf
die dag kwam ik dagelijks in de
kerk. Ik keek altijd naar de kaarsen
op het altaar. Ik deed dan mijn
ogen halfdicht en dan straalde er
vanaf het altaar lichtstrepen af.’
Op 9 november 1944 werd de majestueuze toren door de Duitsers
opgeblazen. In eerste instantie lukte het de Duitsers niet de toren op
te blazen. Pas toen een vliegtuig2017 jaargang 6 nummer 3

bom werd aangebracht, konden ze
hun vernielzucht botvieren. Het
puin kwam op de kerk terecht
waardoor ook die vernield werd.
Huub Verlouw: ‘Wij moesten naar
het kasteel. Ons huis had in oktober een voltreffer gehad en daardoor waren familieleden van mij
om het leven gekomen. Anderen
waren verschrikkelijk gewond. Wij
kregen onderdak in de pastorie.
Toen de Duitsers begonnen met het
ondermijnen van de toren moesten
we daar ook weg. We kregen onderdak in het Clarissenklooster.
Daar was onze familie erg blij mee.
Vanuit de tuin van het kloosterkasteel zagen we dat de Duitsers
bezig waren met het opblazen van
de toren. Het lukte niet direct,
maar uiteindelijk zagen we de toren toch vallen.’
Hek van Zeelst: ‘Wij woonden vlak
bij dit prachtig beschilderde gebouw. Wij moesten begin november 1944 weg uit ons huis van de
Duitsers. Dat de toren werd opgeblazen, zagen wij dus vanuit Wordragen. Wij waren geëvacueerd bij
een oom van mij, bij Gerard van
Zeelst. Daar waren ongeveer 100
man ondergebracht. Wij hadden
het er onder elkaar over of ons huis
ook onder het puin terecht was gekomen. We dachten dat het puin
wel op 75 meter van de toren zou
vallen. Later, om precies te zijn,
op 5 mei 1945 ben ik met mijn
broer Adriaan in Ammerzoden ge-
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Ammerzoden
weest. Het puin lag tot vlak bij ons
huis, maar ons huis was nagenoeg
ongeschonden uit de oorlog gekomen. In onze tuin groeiden tulpen.
Die stonden prachtig in bloei. Die
hebben we geplukt. Daarna zijn we
over de hopen puin geklommen en
hebben het bosje tulpen bij het
Maria-altaar geplaatst. Dat altaar
was nog redelijk intact.’

Seniorenvereniging 60 jaar

Hek: ‘De Ammerzodense boeren
hebben na de oorlog het puin op
hun boerenwagens geladen. Dat
puin werd naar stortplaatsen gereden. Die stortplaatsen lagen achter
het Zwin en bij de Bol.’

We beginnen met een Heilige Mis om
10.30 uur in de kerk van Ammerzoden. Daarna wordt het feest voort
gezet in partycentrum De Weesboom. Men dient zich voor deze dag
wel op te geven middels een antwoordstrookje bij het “Onsje Meer”.
Verder hebben we op dinsdag 3 oktober 2017 een koersbal toernooi
voor alle leden van de kring Maas
Dommel KBO Brabant.

Gerard: ‘Iemand die nog wil weten
hoe onze kerk er toen uit zag,
moet naar Helvoirt of naar Baardwijk gaan. De kerken van die plaatsen zijn ongeveer hetzelfde als de
Ammerzodense kerk. Die gebouwen
werden namelijk gebouwd door dezelfde aannemer en ontworpen
door dezelfde architect. De kerk in
Helvoirt is gerestaureerd en daar
kun je een rondleiding krijgen.’

Gedachteniskapel open
De gedachteniskapel is van maandag
tot en met zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Ook op de derde
zondag van de maand wanneer de
wekelijkse viering wordt gehouden
in de kapel van “Het Zonnelied”.

Seniorenvereniging Sint Jozef KBO
Ammerzoden bestaat 60 jaar. Het
bestuur van de vereniging is trots om
mee te delen: Onze vereniging viert
op donderdag 5 oktober 2017 haar
60 jarig bestaan. Deze dag staat voor
de leden in het teken van herdenken, vieren, humor en feest.

De week wordt afgesloten met een
meezingmiddag op zaterdag 7 oktober 2017 in partycentrum de
Weesboom. Hier nemen 4 koren
deel namelijk onze eigen disselzangers, Hemertsvisserskoor, Bekaant Goed en Warempel. De toegang voor deze middag is gratis en
iedereen, zowel leden als niet leden zijn welkom om mee te zingen
met Nederlandstalige liedjes.

Even een moment van stilte, van
rust, van bezinning, Een kaarsje
branden. U bent welkom.
Franciscus tussen de Rivieren
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Bestuur Sint Jozef
Begrip is het voelen
wat een ander denkt,
niet het denken
wat een ander voelt.
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Vieringen
zondag 29 oktober
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
9.30
Alem
Eucharistie SSch&PdeS
zondag 1 oktober
11.00
Kerkdriel
Eucharistie
SSteijaert
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
15.00 Ammerzoden Gebed
werkgroep
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
15.00 Zaltbommel Gebed
werkgroep
donderdag 5 oktober
woensdag
1
november
Allerheiligen
10.30 Ammerzoden Euch. KBO BBus
19.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
zaterdag 7 oktober
zaterdag 30 september
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Zaltbommel WoCo
PdeSnoo

donderdag 2 november - Allerzielen
15.00 Hedel
Gebed
SSteijaert
zondag 8 oktober
Eucharistie SSchevers
10.00 Kerkdriel
Eucharistie RvdHout & 19.00 Kerkdriel
Eucharistie JVerhoeven
Franciscus RMutsaerts 19.00 Velddriel
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 14 oktober
zaterdag 4 november
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
17.00 Kerkdriel
Euch Pools CMargas
19.00 Zonnelied
Eucharistie SSchevers
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
zondag 15 oktober
9.30 Rossum
Gebed
werkgroep 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven zondag 5 november
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
maandag 16 oktober
19.00 Leyenstein

Gebed

werkgroep

zaterdag 11 november - Sint Maarten
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zaterdag 21 oktober
zondag 12 november
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
Gebed
19.00 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven 9.30 Alem
9.30 Ammerzoden Eucharistie
zondag 22 oktober
9.30 Velddriel
Eucharistie
9.30 Alem
Eucharistie SSteijaert
10.10 Kerkdriel
Brulviering
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
11.00
Zaltbommel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 28 oktober
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
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werkgroep
SSteijaert
BBus
AvVeelen
BBus
SSchevers

zaterdag 18 november
17.30 Leyenstein Eucharisie SSchevers
19.00 Zonnelied
Eucharistie SSchevers
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Vieringen
zondag 19 november
9.30 Rossum
Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie

SSteijaert
SSchevers
SSchevers
RMutsaerts

zondag 17 december - 3e zondag Advent
9.30 Rossum
Gebed
werkgroep
9.30 Velddriel
Eucharistie SSteijaert
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 25 november
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

woensdag 20 december
14.30 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 26 november - Christus Koning
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
9.30 Alem
Eucharistie SSchevers
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 23 december
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zaterdag 2 december
17.00 Kerkdriel
Euch Pools CMargas
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 24 december - 4e zondag Advent
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSteijaert
17.30 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
18.30 Zaltbommel Oecum
werkgroep
19.00 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
19.30 Alem
Nachtmis BBus
20.00 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
22.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
22.30 Kerkdriel
Eucharistie SSteijaert

zondag 3 december - 1e zondag Advent
maandag 25 december - 1e Kerstdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven 9.30 Alem
Eucharistie SSteijaert
10.00 Maasdijkkerk Oecum
JVri & Davi
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 9 december
14.00 Kerkdriel
Kindjewieg werkgroep
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
15.00
Velddriel
Kindjewieg
werkgroep
zondag 10 december - 2e zondag Advent
9.30
9.30
9.30
11.00
11.00

Alem
Ammerzoden
Velddriel
Kerkdriel
Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

SSteijaert
SSchevers
BBus
BBus
SSchevers

zaterdag 16 december
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Zonnelied
Eucharistie SSteijaert
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dinsdag 26 december - 2e Kerstdag
11.00 Kerkdriel
Eucharistie SSchevers

Het meest actuele vieringenoverzicht:

www.katholiekbommelerwaard.nl/vieringen
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Hedel
H. Willibrordusgemeenschap
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
do 12 okt
do 2 nov
do 16 nov
do 14 dec

15.00 uur: Eucharistieviering in De Munt, S. Steijaert
15.00 uur: Woord en gebed bij absouteplaats
en zegening graven, S. Steijaert
15.00 uur: Eucharistieviering in De Munt, B. Bus
15.00 uur: Eucharistieviering in De Munt, B. van Bronkhorst

Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:
Koosje ’t Lam – Megens, echtgenote van Willem ’t Lam. Zij overleed op
15 juni 2017 te Hedel in de leeftijd van 71 jaar. De afscheidsdienst vond
plaats op 21 juni 2017 in Crematorium Maaslanden te Nieuwkuijk.
Piet Henselmans, weduwnaar van Marie Henselmans – Westervoort. Hij
overleed op 22 juli 2017 te Ammerzoden in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 27 juli 2017 in Crematorium Rosmalen.
Annie Wijts – Bok, echtgenote van Wouter Wijts. Zij overleed op 18 augustus 2017 te Hedel in de leeftijd van 76 jaar. Annie werd in besloten
kring gecremeerd.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.
2017 jaargang 6 nummer 3
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Hedel
Gelovigen in Mieścisko (Polen) zijn blij met orgel uit Hedel
Voelt het sluiten van onze Hedelse
Kerk in juni vorig jaar nog steeds
als een gemis, en is de rouw omtrent dit afscheid nog steeds aanwezig, het voelt goed dat een klein
stukje uit onze kerk mag voortleven en een nieuwe bestemming
krijgt in het Poolse Mieścisko. Afgelopen maand mochten mijn man en
ik mee om de vorderingen van de
daar op te knappen kerk te bekijken. Mensen uit de gemeente De
Bilt, welke gemeenschap al bijna
veertig jaar een vriendschapsband
onderhoud met deze Poolse gemeente, hadden ons hiertoe uitgenodigd.
Mieścisko is het grootste dorp in
een plattelandsstreek in midden
Polen niet ver van Poznan. Het
heeft zeker wel wat weg van de
Bommelerwaard. Het leven is er
eenvoudig maar goed en zeker niet
armoedig te noemen.

Franciscus tussen de Rivieren

De oude dorpskerk is momenteel
ongeveer voor de helft gerestaureerd. Prachtige muurschilderingen
komen onder dikke lagen verf tevoorschijn. Het orgel is nog zorgvuldig opgeslagen en zal net als
vroeger in Hedel, op de koorzolder
worden geplaatst. Dat het welbesteed is en dat veel mensen van
het orgel plezier gaan krijgen, bewijst het grote aantal praktiserende kerkgangers. Elke zondagmorgen zijn er vier missen die worden
bezocht door jong en oud.
Om ons te bedanken werden wij bij
de pastoor aan tafel genodigd. Het
was vrijdag, dus vis was de kost.
Dikke zoenen van zowel de pastoor
als de burgemeester bij afscheid.
En als het orgel weer speelt, moeten wij van hen zeker weer komen
om te luisteren.
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Hedel

Bruggen bouwen
In de ogen van velen leven wij in een verwarrende tijd. Er leeft
breed onder de bevolking onbehagen en onzekerheid over de
toekomst. Gelovigen mogen weten dat God zich met ons heeft
verbonden. In Christus heeft Hij dat ondubbelzinnig laten zien.
Dat geloofsgegeven mag ons basisvertrouwen geven. Verbonden
met God kunnen wij elkaar vasthouden en ons van harte verbinden met mensen die onze steun nodig hebben.
Juist in onze geïndividualiseerde cultuur is het de Kerk die wil
verbinden. In een samenleving waar wordt gepolariseerd en
mensen uit elkaar worden gespeeld, blijft onze Kerk zoeken
naar verbinding en eenheid. Eenzame mensen, ouderen én jongeren, worden vanuit de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk opgevangen. Zo geven wij concreet gestalte aan onze
roeping om Christus na te volgen in ons alledaagse leven.
(Mgr. Gerard de Korte)
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Hedel
Bus naar de Nachtmis in Alem
Ook dit jaar gaan we met de bus
naar Nachtmis in Alem op Zaterdag
24 december om 19.30 uur.
Gaat u mee? Parochianen uit Hedel
en Rossum kunnen Kerstavond, zaterdag 24 december met de bus
naar de Nachtmis om 19.30 uur in
Alem. De parochie regelt weer een
een bus om Kerstavond te rijden
van Hedel via Rossum naar de
mooie H. Hubertuskerk van Alem.
Nadat de kerken in Hedel en Rossum aan de eredienst zijn onttrokken, heeft een groep parochianen
de handen ineen geslagen en de
organisatie van busvervoer op zich
genomen.
Tot en met vrijdag 8 december
2017 kunnen parochianen die hier
graag gebruik van maken zich opgeven.
Met dit initiatief kunnen parochianen uit Hedel en Rossum, die niet
zo eenvoudig naar een andere
dorpskern kunnen komen, op comfortabele wijze toch naar de
Nachtmis. Bovendien is het als
groep in een luxe touringcar toch
veel gezelliger en bovendien heeft
de kerk van Alem voldoende kerkbanken!

Franciscus tussen de Rivieren

Route
18.30
18.45
18.55
19.00

uur
uur
uur
uur

- Hedel, plein Jumbo
- Rossum, De Beuk
- Rossum, De vaste Burcht
- Alem

Praktisch
• Voor deelname met de bus dient
u redelijk ter been te zijn, in
verband met instappen in de
bus.
• Er is ook mogelijkheid om met
de rolstoeltaxi naar de kerk in
Alem te gaan. Geeft u dit dan
wel op bij uw aanmelding.
• Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave
Opgave vóór donderdag 8 december bij een van de contactpersonen:
• Ben van Bronkhorst
073 - 689 57 19 / 06 - 21 40 35 71
• Annemarie van Osch
073 - 599 27 65/ 06- 126 065 12
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Kerkdriel
Gedoopt

H. Martinuskerk

(na 21 mei 2017)

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

 25 juni 2017
Lola van der Werf, Mats Hoskam,
Jurre van der Zanden, Nova Mulders, Melka en Kuba Walesa.

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

Attentie!!! Spreekuur
Aangezien 1 november de intentie
bladen voor Allerzielen al gereed
moeten zijn en bezorgd, vervalt
die dag het spreekuur. Geef daarom a.u.b. tijdig uw intenties op om
teleurstellingen of vergissingen te
voorkomen.

Kinderwoorddienst

 16 juli 2017
Linde van Malsen, Tess Verhoeven,
Damian van den Heuvel.
 20 augustus 2017
Ashley Hooijmans

Overleden
(na 21 mei 2017)
Rina van Boxtel- Laheij (76)
Mieke Menting- te Boekhorst (80)
Toon Holtappels (84)
Jenny Kooijman (76)
Toos de Leeuw- van Rooij (83)
Johan de Leeuw (79)
An van Liempt- van der Kammen (95)
Jo Piels (98)
Gon Vissers- van der Kammen (84)
Antonius Huggers (80)
Henk Goesten (86)

Alle kinderen in de leeftijd van 512 jaar zijn iedere eerste zondag
van de maand welkom bij de Kinderwoorddienst in onze Martinus
kerk om 11.00 uur.
Alle kinderen in de leeftijd van 1-6
jaar (en ouder!) zijn welkom bij de
brulviering op iedere tweede zondag van de maand in onze Martinuskerk om 10.10 uur ’s ochtends.
2017 jaargang 6 nummer 3

Oktober Mariamaand
In de maand oktober, Maria-maand,
wordt er in de Mariakapel weer iedere dinsdagavond de Rozenkrans
gebeden. Aanvang 18.30 uur.
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Kerkdriel
Kom eens langs

Allerzielenviering

De kerkhofcommissie heeft dit jaar
gelijktijdig spreekuur met het opgeven van misintenties op woensdagmorgen om 9.30 uur in het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel.

2 November is de dag waarop we al
onze overleden dierbare van het
afgelopen jaar herdenken in een
plechtige Eucharistieviering. Een
naam genoemd, een kaars ontstoken.

U kunt heel vrijblijvend langskomen om informatie in te winnen
over looptijden grafrechten, kosten
van de verschillende soorten graven, rekeningen of voorstellen ter
verlenging, die U heeft ontvangen.
Een kopje koffie drinken hoort daar
ook bij.
De werkgroep zorgt voor het beheer van het kerkhof aan de Leijenstijnstraat in Kerkdriel. De administratie over de looptijden van
de grafrechten, tarieven, kerkhof
regelementen en archief wordt ook
door de werkgroep verricht. Op het
kerkhof wordt door de familie van
de overledene samen met de kerkhofcommissie een graf uitgezocht.
Ook kleine werkzaamheden worden
door de commissie uitgevoerd. Grotere werkzaamheden, zoals het
knippen van de hagen rondom het
kerkhof worden door een hoveniersbedrijf uitgevoerd. Een plaatselijke aannemer zorgt voor het
graven en dichten van de graven en
ruimt eens per jaar, de grafstenen
waar toestemming voor verleend is.

Aan de nabestaande voor wiens
dierbare een kerkelijk afscheid
heeft plaatsgevonden, wordt het
gedachteniskruisje uitgereikt. Dit
kruisje is als symbool verbonden
aan een kerkelijk afscheid zoals
uitvaart, avondwake, of kerkelijk
afscheid in het crematorium. Wanneer er geen kerkelijk afscheid
heeft plaats gevonden wordt wel
de naam genoemd van de overledene en voor hem of haar een
kaars ontstoken maar is er geen
kruisje aanwezig omdat deze afkomstig zijn uit de kerkelijk afscheidsviering. Alle nabestaanden
worden voor deze viering persoonlijk uitgenodigd, welke uitnodiging
gericht wordt aan de aan ons opgegeven contactpersoon.
Wij proberen hier zo zorgvuldig als
mogelijk mee om te gaan maar het
blijft mensenwerk wanneer u onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen laat het weten op het parochiecentrum en u krijgt deze alsnog.
Werkgroep nabestaanden

Tot op de koffie bij werkgroep
kerkhof beheer Kerkdriel.
Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
Kleding inzameling

Wereld Missiedag

Op 25 en 26 oktober wordt weer
Sam's Kledinginzameling voor Mensen in Nood gehouden. Woensdagavond van 19 - 21 uur; donderdagmorgen van 10 tot 12 uur kunt u uw
kleding inleveren op het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57b. Maakt u alvast een opruimronde. Mensen in nood kan
met de opbrengst veel goed werk
doen. Let wel donderdag na 12 uur
is de inzameling gesloten.

In oktober is het Wereld Missiemaand waarin Missio aandacht
vraagt voor de jonge kerken in de
derde wereld. Op Missiezondag 22
oktober houden parochies wereld
wijd een collecte voor de jonge
kerken. Deze is bestemd voor opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood,
parochie opbouw etc. Ook in onze
kerk vieren we Missiezondag. Meer
hierover kunt u lezen in het algemeen gedeelte van dit blad dat bestemd is voor MOV nieuws.

Miva

Vrijwilligersviering

26 -27 augustus vond weer de jaarlijkse Miva, Missie verkeers middelen actie plaats. Er is weer heel
wat gevlogen, gereden gevaren en
gefietst de afgelopen vakantie tijd.
Miva wil alle mensen die zich belangeloos inzetten voor medemensen ook in beweging houden. Dit
jaar met Brommers voor Burkina
Faso De opbrengst voor dit doel
was in de Martinus kerk € 174.10
waaronder € 26.10 van de Leijenstijn. Bedankt alle goede gevers.
Vergeten? NL42 INGB 0000 0029 50
t.n.v. MIVA ’s-Hertogenbosch.

Hoi ik ben Hazal en ik ben 13 jaar
en met alle vrijwilligers hebben we
een leuke middag gehad. We gingen om half 2 naar De Boxhof in
Velddriel. Toen we binnenkwamen
kregen we meteen een chocoladebol en drinken erbij. Daarna ging
pastoor Stefan Schevers een leuk
woordje doen en toen ging een
leuk koor uit Ammerzoden optreden. En we kregen allemaal lekkere hapjes, en op het laatst gingen
wij ook optreden omdat ik ook bij
het kinderkoor zit en die heet DoReMi en iedereen ging meedoen en
dansen het was echt leuk om het
mee te maken. Ik hoop dat het vaker wordt georganiseerd.
Hazal Pinar
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Kerkdriel
Weer aan de gang
Eind augustus stond er in de krant
dat de bestuurders en parlementariërs van ons land de vakantie beeindigde zoals hij zeven weken
daarvoor begon: met een barbecue. Velen van ons “tussen de rivieren” met minder verantwoordelijkheid en wellicht minder vakantie, hebben echter ook genoten
van een fijne tijd. Een gezellige
barbecue zal daarbij ook niet hebben ontbroken. Een vakantie heeft
ontelbaar veel aspecten. De één
gaat op reis, de ander blijft thuis.
Alles met één doel : “vrij zijn” (vacant). Het geeft je een goed gevoel. Je wordt er happy van. Je
kijkt weer fris en objectief tegen
de zaken aan. Dat is goed. Het
voorkomt een tunnelvisie. Je blijft
in voor nieuwe initiatieven.
Met hernieuwde energie en levenslust nemen we de draad weer op
waar we hem hebben achtergela-
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ten. Samen werken we met elkaar
aan een fijnmazig netwerk van activiteiten binnen de parochie. Achter onze zichtbare activiteiten is
altijd een doel. Kijk bij voorbeeld
maar naar een muzikant of een
topsporter. Zij hebben een talent.
Dat wil eruit. Ze merken dat hun
talent hun omgeving ook geluk en
plezier brengt. Hoe dankbaar is het
niet als het zangkoor een mooie
dienst verzorgt? Een avondwakegroep een stemmig afscheid begeleid? Zo zijn er vele gezamenlijke
werkzaamheden die behalve nuttig
ook waardering ondervinden bij
hen voor wie ze worden gedaan.
Samen aan een klus werken geeft
vaak veel voldoening. Laten we
met frisse moed beginnen en onze
schouders er weer onderzetten. De
gezellige vrijwilligersmiddag na afloop van de vrijwilligersviering van
13 september heeft hier zeker toe
bijgedragen.

bladzijde 33

2017 jaargang 6 nummer 3

Rossum
Gehuwd

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.

Op 26 augustus zijn in de Hervormde
kerk te Rossum in het huwelijk getreden: Kees Vernooij en Maggie de
Vries.

Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
berthavandoorn@upcmail.nl
IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbara Rossum
secretariaat idem
intenties idem

Vieringen
Vrijdag
Maandag
Zondag
Vrijdag
Maandag
Zondag

6 okt 11.00 uur Viering in de Vaste Burcht, B. Bus
9 okt 14.30 uur Ouderenviering in de Beuk, P. de Snoo,
daarna gezellig samen zijn met bingo
15 okt 09.30 uur Gebedsdienst in de Beuk, Werkgroep
3 nov 11.00 uur Viering in de Vaste Burcht, P. de Snoo
13 nov 14.30 uur Ouderenviering B. Bus daarna gezellig
samenzijn met bingo
19 nov 09.30 uur Eucharistieviering in de Beuk, S. Steijaert

Vrijdag
Zondag

1 dec 11.00 uur Viering in de Vaste Burcht, B.Bus
3 dec 10.00 uur Oecumenische Adventsviering in de kerk
aan de Maasdijk
Maandag
11 dec 14.00 uur Kerstviering in de Beuk, B. Bus
Daarna gezellig samen zijn
Donderdag 14 dec 19.30 uur Oecumenische Volkskerstzang - Vaste Burcht
Zondag
17 dec 09.30 uur Gebedsdienst in de Beuk, Werkgroep
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Rossum
Overleden
Ties van den Braak
Geboren 7 augustus 1932 in Rossum. Overleden 8 augustus 2017 te
’s-Hertogenbosch. Ties trouwde in
1968 met Leny Peters, zij gingen
aan de Achterdijk in Rossum in hun
boerderij wonen. Uit hun huwelijk
dat bijna 49 jaar mocht duren werden twee kinderen geboren. Ties
heeft zich zijn hele leven met het
boerenwerk bezig gehouden. Traktoren waren zijn werk en zijn hobby. Na een kortstondig ziekbed is
hij nog vrij plotseling in het ziekenhuis overleden. De crematieplechtigheid heeft op 15 augustus
in Crematorium de “Linge” te Tiel
plaats gevonden.
Moge hij rusten in vrede.

Tonnie van Oijen van Gelder
Geboren op 2 juni 1927 te BovenLeeuwen. Overleden 26 augustus
2017 te Rossum. Tonnie trouwde
op 26 juli 1951 met Adrie van Oijen, uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. Na 28 jaar huwelijk
stierf haar man vroegtijdig en
moest zij alleen verder met haar
gezin. Zij woonde de laatste jaren
in de “Vaste Burcht” waar zij
trouw onze diensten bezocht. Tonnie was een godsdienstige vrouw.
Na nog voorzien te zijn van het Sacrament der zieken is zij, omringd
door haar kinderen overleden in de
“Vaste Burcht”. De crematieplechtigheid heeft op 1 september
plaatsgevonden in het Crematorium van Beuningen.
Moge zij rusten in vrede.

Contactgroep
Onze contactgroep blijft bestaan.
Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons
terecht.
Bij Bertha van Doorn 0418 - 512340
of bij Marleen van Lamoen 0418 662446. U kunt ook intenties bestellen voor de vieringen in de Vaste Burcht of de Beuk. Ook horen wij
het graag bij ziekte of overlijden.
Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
Kerstviering voor Ouderen

Grafrechten

Even als vorig jaar houden we weer
onze kerstviering in de “Beuk”. Deze zal plaats vinden op maandag 11
december om 14.00 uur. Wij hopen
dat deze viering net zo’n succes
wordt als vorig jaar. Bij geen vervoer en u wilt graag komen even
bellen naar 0418 - 662446.

Betreft verlenging van grafrechten
van de graven gelegen op het R.K.
kerkhof, gelegen aan de H. C. de
Jonghweg te Rossum. In het begin
van dit jaar hebben de bij ons bekende rechthebbenden van graven
op het kerkhof aan de H. C. de
Jonghweg te Rossum een brief ontvangen inzake het verstrijken van
de grafrechten per 1 januari 2016.

Agapé maaltijd
Op zaterdag 14 oktober is er weer
een Oecumenische gezamelijke
maaltijd waarbij Ds. Lia Davidse en
Pastor Jos Vriesema aanwezig zullen zijn Deze maaltijd begint om
17.30 uur in de Nieuwhof aan de
Maasdijk. Er zijn geen kosten aan
verbonden. U wordt hierbij van
harte uitgenodigd. U kunt zich
hiervoor opgeven bij Ad van Lamoen 0418 – 662446. Wij hopen op
een goede opkomst.

Oecumenische vieringen
Op 3 december zal er in de protestantse kerk aan de Maasdijk een
Oecumenische Adventsviering gehouden worden, deze dienst begint
om 10.00 uur.
Ook dit jaar wordt er weer een Oecumenische Volkskerstzang gehouden op donderdag 14 december in
de “Vaste Burcht”. Deze viering
begint om 19.30 uur. We willen ons
samen voorbereiden op het Kerstfeest. Wij hopen op een goede opkomst.
2017 jaargang 6 nummer 3

Een aantal rechthebbenden heeft
gereageerd. Anderen niet. Het kan
natuurlijk zijn dat er een andere
rechthebbende is aangewezen. Mogelijk dat de rechthebbende is verhuisd en dat niet is doorgegeven.
Volgens het reglement betreffende
de begraafplaatsen is de laatste bij
ons bekende rechthebbende verantwoordelijk. Bij deze wordt u in
de gelegenheid gesteld om alsnog
te reageren of te laten reageren.
Indien er geen reactie komt zal het
grafteken conform het reglement
worden verwijderd.
Indien van toepassing ontvang ik
graag uw reactie inzake de verlenging dan wel verwijdering van het
grafteken.
Namens kerkhofgroep Rossum
A.J.T.M.van Lamoen
Kersenbogerd 9
5328 GW Rossum
Telefoon: 0418 - 662446
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Rossum
Bus naar de Nachtmis in Alem
Ook dit jaar gaan we met de bus
naar Nachtmis in Alem op Zaterdag
24 december om 19.30 uur.
Gaat u mee? Parochianen uit Hedel
en Rossum kunnen Kerstavond, zaterdag 24 december met de bus
naar de Nachtmis om 19.30 uur in
Alem. De parochie regelt weer een
een bus om Kerstavond te rijden
van Hedel via Rossum naar de
mooie H. Hubertuskerk van Alem.
Nadat de kerken in Hedel en Rossum aan de eredienst zijn onttrokken, heeft een groep parochianen
de handen ineen geslagen en de
organisatie van busvervoer op zich
genomen.
Tot en met vrijdag 8 december
2017 kunnen parochianen die hier
graag gebruik van maken zich opgeven.
Met dit initiatief kunnen parochianen uit Hedel en Rossum, die niet
zo eenvoudig naar een andere
dorpskern kunnen komen, op comfortabele wijze toch naar de
Nachtmis. Bovendien is het als
groep in een luxe touringcar toch
veel gezelliger en bovendien heeft
de kerk van Alem voldoende kerkbanken!
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Route
18.30
18.45
18.55
19.00

uur
uur
uur
uur

- Hedel, plein Jumbo
- Rossum, De Beuk
- Rossum, De vaste Burcht
- Alem

Praktisch
• Voor deelname met de bus dient
u redelijk ter been te zijn, in
verband met instappen in de
bus.
• Er is ook mogelijkheid om met
de rolstoeltaxi naar de kerk in
Alem te gaan. Geeft u dit dan
wel op bij uw aanmelding.
• Er zijn geen kosten aan verbonden.

Opgave
Opgave vóór donderdag 8 december bij een van de contactpersonen:
• Bertha van Doorn:
0418 - 512 340 / 06 – 144 541 68
• Marleen van Lamoen:
0418 - 662 446/ 06 - 219 324 57
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Velddriel
Overleden

H. Martinuskerk

 Zuster Scholastica (Emma) van

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

Doremaele
Geboren op 13 augustus 1932
Overleden op 4 september 2017
Dochters der Liefde te Panningen

 Louis Groenendaal

Geboren op 22 november 1932 en
overleden op 9 september 2017

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

Oktober
Wereldmissie maand
Een oprecht hart krijgt altijd beantwoord. Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Voor uitgebreide informatie over dit project
kunt U lezen in dit parochieblad op
bladzijde 11.
Dit jaar wordt er ook in onze kerk
weer aandacht besteed aan wereld
missiedag. De collecte wordt gehouden in het weekend van 22 oktober. Voor uw bijdrage staat er de
bekende groene bus achterin de
kerk. Wilt u het werk van Missio
steunen? Geef dan uw bijdrage op:
NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te
Den Haag

2017 jaargang 6 nummer 3

Het standbeeld naast de kerk dat herinnert aan de tijden dat nonnen het
straatbeeld van Velddriel bepaalden.
Hun brede witte kappen zijn duidelijk te
herkennen in het beeld dat vervaardigd
werd door Netty Werkman, kunstenares
uit Sint-Michielsgestel.
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Velddriel
Gerarduskalender 2018
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot
nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk
op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant
geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld
uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle
ten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook
net: www.kloosterwittem.nl )

door een
Klooster
activiteiop inter-

De scheurkalender is te koop
voor € 7,= en te bestellen bij:
Fam. H. v Doremaele,
Mgr Verhoeksstraat 2 te Velddriel

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel

Gezinsvieringen
Dit seizoen starten we met de gezinsviering op zondag 29 oktober om 9.30 uur.
De maand oktober staat in het teken van
de missiemaand. Tijdens de gezinsviering
staan we nog even stil bij Wereldmissiedag van de kinderen.
Waar wij ook wonen op deze wereldbol, in
Nederland, India, China, Marokko en Congo, alle mensen horen bij elkaar. God
heeft ons de wereld gegeven om er iets
moois van te maken. Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger lijden,
kinderen die moeten werken en niet naar
school kunnen om te leren, kinderen die
geen thuis meer hebben en op straat moeten leven.
In deze viering zijn wij bijzonder verbonden met de kinderen in Burkina Faso. Dit
land ligt in het westen van Afrika. Het is
een arm land en het is er vaak droog.
Meisjes moeten soms al trouwen als ze
nog naar school gaan. Jongens doen gevaarlijk werk in de goudmijnen. In deze
viering willen we speciaal aan deze kinderen denken.
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Velddriel

Op zondag 26 november om 9.30 uur wordt het Hoogfeest van Christus
Koning gevierd.
Deze viering heeft als thema:

Hart hebben voor de minsten
Jezus is geen Koning die regeert met macht en geld. Hij is een Koning die
nu reeds onder ons aanwezig is. Alleen wie een hart van geloof en liefde
heeft, kan deze verborgen Koning der koningen herkennen.
Ook het verhaal van Sint Maarten past hierbij. Dit verhaal laat zien hoe
Jezus aanwezig is in de mens in nood. Ook het evangelie van deze zondag
vertelt daarover.
Graag tot ziens bij onze gezinsvieringen!
Werkgroep gezinsvieringen Velddriel

Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
H. Martinuskerk

Overleden

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel
secretariaat en intenties:
Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Gedoopt
Door het sacrament van het Doopsel is lid geworden van onze geloofsgemeenschap:
Op 9 juli
• Sem van Mourik (geb. 23 juli 2016)
zoon van Jan en Sabine van Mourik
• Milan Oomen (geb. 19 februari
2017) zoon van Theo en Beate Oomen
Op 10 september:
• Jan van Leeuwen (geboren 18 november 2016) zoon van Willemjan
van Leeuwen en Rowena van Bruchem

Op 19 juni 2017 overleed in Wijk en
Aalburg Carel van den Heuvel,
echtgenoot van Ria Jansen. Carel
werd op 4 juni 1926 in Zaltbommel
geboren. De avondwake was op
vrijdagavond 23 juni in de StMartinus kerk. De crematie vond
plaats de volgende dag in crematorium Maaslanden in Vlijmen.
Op 24 juni 2017 overleed in Zaltbommel Bert Urgert, echtgenoot
van Nell van Wanrooy. Bert werd
op 16 juni 1937 in 's-Gravenhagen
geboren. De uitvaartdienst was op
donderdag 29 juni in de Sint Martinuskerk. Daarna was de begrafenis
op de RK-begraafplaats aan De Virieusingel.
Op 5 september 2017 overleed in ’s
Hertogenbosch Daniël Hennekam,
echtgenoot van Phily van Rijen.
Daniël werd geboren op 14 april
1926 in Oud Gastel. De uitvaartdienst was op zaterdag 9 september in de Sint Martinuskerk. Daarna
was de begrafenis op de RKbegraafplaats aan De Virieusingel.

Getrouwd
Verbonden door het sacrament van
het huwelijk:
op 29 september:
• Marc Schyns en Dorien Willem
2017 jaargang 6 nummer 3
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Zoals de wind
een boom ontwortelt,
zo wordt een mens
aan het leven ontrukt.
En voor wie achterblijft
is er de wonde en de leegte.
Toch, zegt de liefde,
is zij/hij niet afwezig.
Franciscus tussen de Rivieren

Zaltbommel
Bijzondere vieringen
De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 4 oktober, 1 november en 6 december . Na afloop is er
een gezellig samenzijn.
In de zaal van Zorghuis ‘De Wielewaal’ is er op de derde dinsdag van
de maand om 16.00 uur een Eucharistieviering: 17 oktober, 21 november en 19 december. De bewoners
van het Schootsveld en de Nijehof
zijn daarbij ook van harte welkom.
Elke vrijdagavond om 19.00 uur is
er in de zaal van Zorghuis ‘De Wielewaal’ onder verantwoordelijkheid
van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle
kerken om de beurt voorgaan. Na
afloop wordt er met elkaar koffie /
thee gedronken.
Op elke eerste zondag van de
maand is er in onze kerk om 11.00
uur een meditatieve viering ‘Op
Adem Komen’.
Zondag 29 oktober is er om 15.00
uur een gebedsdienst op ons kerkhof
aan De Virieusingel. We zullen dan
speciaal onze overledenen gedenken
die ons tussen 2 november 2016 en
28 oktober 2017 overleden zijn.
Op donderdagavond 2 november
om 19.00 uur is er een viering in de
St. Martinuskerk aan de Oliestraat,
ook dan zullen we die overledenen
speciaal herdenken.
Franciscus tussen de Rivieren

Om alvast in uw
agenda te zetten
De seniorenkerstviering is op 20
december om 14.30 uur in de Sint
Martinuskerk.
De Volkskerstzang is op zaterdagavond 16 december om 19.00 uur.
Koorschool Senta, Harmoniekapel
De Karel en op het orgel An van
Tuijl zullen hun medewerking verlenen.
Het interkerkelijk koor Eljakim verzorgt op 17 december om 20.00 uur
een Kerst-Sing-In in de Sint Martinuskerk.

Gerarduskalender
Hij is weer uit, de nieuwe Gerarduskalender voor 2018. zoals vanouds
een scheurkalender voor iedere
dag, met daarop een spreuk die
aanzet tot nadenken. Een korte
vertelling of een grapje, voor iedere dag iets bijzonders.
De kalender voor 2018 kost € 7,=
De kalender is te verkrijgen bij:
Mw. L van Iersel- van de Wiel
Fazantstraat 24 te Zaltbommel
tel. 0418-513648
In Zaltbommel kan de kalender
worden thuisgebracht.
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Zaltbommel
Archief
Uit het archief van de St. Martinuskerk te Zaltbommel. Het is altijd
leuk om eens in het verleden van
ons parochiegebeuren te duiken.
Zo kwam ik een verslag tegen van
het wel en wee van ons mannenkoor St. Cecilia opgetekend in 1982
door Dhr. H. Teelen. De oprichtingsdatum van het koor is niet
exact te achterhalen, Jos van Heel
vertelt hierover het volgende.
Pastoor Kusters pakt de zaken energiek aan. Op 24 november 1873 organiseert hij het koor dat voorheen
in los verband bestaan had. Mogelijk
is 24 november 1878 de officiële oprichtingsdatum. Sinds 1866 was de
heer Jos Güppertz organist, wat hij
zou blijven tot 1946. Hij was dus 80
jaar organist. 22 November is de
naamdag van St. Cecilia, de patrones van alle kerkzangers en zangeressen. In de buurt van of op 22 november zelf werd altijd de jaarvergadering gehouden met een gezellig
samenzijn na afloop. Elk koorjaar
loopt dus van november tot november van het volgende jaar. Het eerste bekende jaarverslag is van het
jaar 1905/ 1906. In dit verslag is te
lezen dat het koor naast een voorzitter, directeur en organist acht leden telde. Uit het “Gregorius Magnus” werden diverse tantum ergo’s
ingestudeerd en tevens de tweestemmige mis van L. Perosi.

Kleine litanie
van Franciscus
Jij, wonderlijke man,
bid voor ons, als dat kan:
dat wij de armen mogen eren
en met geen machten samenzweren,
dat wij de wolf in ons herkennen
en hem met mededogen temmen,
dat wij in vrede zullen groeten
al wie wij onderweg ontmoeten,
dat wij het vuur niet laten doven
en in de nacht de zon nog loven,
dat wij zelfs stervend zullen zingen
van alle goeds dat wij ontvingen.
Jij, wonderlijke man,
bid voor ons, als dat kan.
Hein Stufkens

Martien Van Iersel
2017 jaargang 6 nummer 3
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Zaltbommel
Uitnodiging aan nieuwkomers in de geloofsgemeenschap Zaltbommel van de parochie heilige Fransiscus
Deze bovenliggende tekst is toch
wel even wat anders dan de berichten die alleen maar spreken
over leegloop van een kerk.
Niet alleen zien we
vanwege sluitingen van
de kerken in Rossum
en Hedel enkele parochianen van die
kerken naar onze
kerk toe komen,
neen, ook via de
stichting ‘SILA’ krijgen wij gedurende
het jaar berichten
door dat er mensen met
een RK geloof van andere
plaatsen naar onze omgeving verhuizen. Meer informatie staat op
de website www.sila.nl

ding door de kerk verzorgd worden
waarbij er ruimte is om andere
nieuwkomers te ontmoeten.

Wij zullen alle nieuwkomers van
2016 en 2017 tot heden, schriftelijk gaan benaderen en uitnodigen
voor een bijeenkomst in ons parochiecentrum op 13 november vanaf
20.00 uur. Zij kunnen dan kennis
maken met de katholieke geloofsgemeenschap in Zaltbommel en
omgeving. Daarbij komt dan ook
aan de orde hoe e.e.a. georganiseerd is en wat we allemaal doen
dankzij de inzet van vrijwilligers.
Enkele vrijwilligers zullen daar ook
bij aanwezig zijn en iets over hun
activiteiten vertellen. Ook zal er
door een deskundige een rondlei-

• Sjaak van Overdam (0418-512215)
sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl
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Aangezien wij deze informatieavond in het
verleden nog niet aan
nieuwkomers hebben
aangeboden zou het
kunnen zijn dat ook
u alsnog meer geïnformeerd wenst te
worden en ook die
avond zou willen bijwonen. Geef dit dan
schriftelijk vóór 1 november 2017 door:
• Tiny van Steenbergen
(0418-514262) of
tinyvansteenbergen@gmail.com

Wij, als contactgroep van uw kerk,
zijn natuurlijk erg benieuwd hoeveel nieuwe leden we mogen begroeten in onze mooie kerk.
Wij laten u dat nog weten.
Met vriendelijke groet
De contactgroep van uw kerk
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Kids
Hoi kids,
Ieder jaar op 4 oktober vieren we
dierendag op de feestdag van Sint
Franciscus. Wist je dat hij een heel
mooi gebed heeft geschreven?

2017 jaargang 6 nummer 3

bladzijde 46

Franciscus tussen de Rivieren

Kids

Het zonnelied
(vrije vertaling voor kinderen)

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij
en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.
Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.
Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat gij Uw schepselen geeft.
Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk
en krachtig en sterk.
Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons
velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.
Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
om Uw liefdes wil vergeven,
die onzekerheid en verdriet verdragen.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij worden door U gekroond.
Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, de lijfelijke dood.
Zalig degenen die zij verzoend vindt
met Uw heiligste wil.
Hen kan de tweede dood niet deren.
Looft en prijst mijn Heer!

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

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
Franciscus tussen de Rivieren
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