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Vooraf
Beste lezer,

Beste mensen,

Voor u ligt het paasnummer van
ons parochieblad. Veel gaat veranderen maar uw vertrouwde parochieblad blijft zoals u gewend
bent. Sinds januari hebben maar
liefst vier pastores een andere benoeming aanvaard en zijn vertrokken uit onze parochie.

Omdat pas eind januari 2018 bekend werd dat ik vanaf 1 februari
in de H. Johannes de Doper in
Schaik een aanstelling zou krijgen
en omdat ik maar korte tijd in de
Bommelerwaard
had
gewerkt,
dacht ik met stille trom uit de parochie te vertrekken. Maar wat was
ik verrast op 25 februari door de
vele lieve woorden en de attenties
die ik mocht ontvangen! Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit
mooie afscheid en ik wens jullie als
parochie een goede koers en een
mooie toekomst toe! Tot ziens,

Het voelt een beetje verweesd,
mensen zien vertrekken en zelf
achterblijven. Maar er is ook heel
goed nieuws. We krijgen een nieuwe pastoor, een jonge man. En wat
is hij enthousiast en wat heeft hij
zin in zijn nieuwe functie. Een bevlogen mens, door God geraakt.

Anneke van Veelen

Dat werkt aanstekelijk. In de goede
de week en met Pasen gaat hij ons
voor in de vieringen.
Pasen het feest van hoop en uitzicht. Want door Zijn verrijzenis
mogen wij vertrouwen hebben in
het leven. Wij wensen u van harte
een Zalig Pasen.
Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts-As
Wim Koopman

Telefoon pastores
Pastoor Roland Putman
is te bereiken op 06 – 542 90 774
of e-mail: paterputman@gmail.com
Notabene:
Roland is op woensdag niet bereikbaar

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

Secretariaat

Zalig Pasen!
Franciscus tussen de Rivieren

Christianne van Dierendonck
Telefoon: (0418) 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommerwaard.nl
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Afscheid
Afscheid en nieuw begin
Op uitnodiging samen lekker nutteloos wandelen, een kapelaan en
een buurpastoor. Een prachtig
moment om even te mijmeren en
onderweg te zijn, luisterend en reflecterend langs de Waal bij Dreumel. Daar was in 2009 mijn eerste
echte benoeming. Buurpastoor Van
den Hout kwam zomaar even aan.
Aandacht zonder doel. Jaren later
vormde wederzijdse interesse de
basis van mijn ja-woord om naar
dat toen onbekende gebied in de
Bommelerwaard te komen.
“Waar ga je aan beginnen”, zeiden
sommigen om me heen. Anderen
vertelden: “ja, daar in de Bommelerwaard is het geen Brabant, je
hebt er een jaar nodig en dan weet
je het. Ze mogen je wel of niet.
Een tussenweg is er niet”. Met enige huiver dus begon ik aan die gezamenlijke opgave in een kleurrijk
pastoraal team, met een kapucijn
en een pastoraalwerker een pastoor op afstand die toch elke avond
samen met je aan tafel zat.
In september 2012 ben ik in Hedel
op pastorie gaan wonen, een villa
met oude allure. Het was niet gemakkelijk om in de eerste Mis in
Hedel te moeten aankondigen dat
de kerk zou gaan sluiten. Een
vreemde binnenkomst. Toch heb ik
het ‘Kerk’ zijn in Hedel mogen
ontdekken in kleine zinvolle ge-
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sprekken op straat, of zomaar bij
de katholieke DA drogist.
Mensen klagen hier niet. Ze willen
aan de gang. Die ondernemingszin
herkende ik al gauw. Ik ging erin
mee. Maar even wennen was het
wel dat ieder kerkdorp en stadje
Zaltbommel toch een heel eigen
dynamiek heeft. Een vruchtbare
balans vinden tussen samenwerking
door vruchtbare wisselwerking, en
zelfstandigheid is belangrijk.
In de Bommelerwaard heb ik me
gaandeweg weten te onderscheiden in mijn benadering. Met soms
een onconventionele aanpak probeer ik mensen van allerlei pluimage te bereiken. Ik ga graag op in
het kleurrijke leven met zijn ernstige en feestelijke momenten.
Overal waar iets gebeurt, ben ik
graag te vinden: carnaval, diverse
dorpsfeesten, bij de jongeren met
of zonder trompet, en natuurlijk
ook bij andere denominaties in de
Bommelerwaard. Met vreugde heb
ik gemerkt dat rond gelegenheden
als verjaardagen of uitvaartbegeleiding ook ideeën kunnen groeien:
zo groeide medewerking voor de
discoboot, de tienergroep squad4J6,
een nieuwe verbinding met vormsel
en communievoorbereiding na de
les op de scholen, gedragen oecumenische vieringen, een dag buiten
de Bommelerwaard op stap gaan
met vormelingen.

bladzijde 4

Franciscus tussen de Rivieren

Afscheid
De basis van de toekomst van een
aansprekende kerk, berust op gemotiveerde vrijwilligers. Een levende kerk vormt “een hechte familie”. Daar wordt Gods zorg voelbaar. Ook juist tijdens de koffie na
een viering, in de gezelligheid waar
de ernst naar boven komt. Daar
wordt Gods onvoorwaardelijke zorg
beleefd en gedeeld.

Kroon’ duidelijk dat Kerk en kroeg
met elkaar verbonden zijn en dat
het bouwwerk van God vooral onder mensen zichtbaar wordt. Net
als Mgr. De Korte draag ik geloof
mee, vanuit het kernwoord van
“nieuwe verbinding” opzoeken. Dat
brengt vitaliteit. Laten wij samen
dan vol vreugde opgaan naar het
huis van de Heer.

Voor mij zijn de jaren in de Bommelerwaard voorbij gevlogen. Maar
de bisschop riep mij eerder dan
gedacht omdat er een grote priesternood is in zijn bisdom. De Karmelieten in Gemert gingen terug
naar Brazilië en lieten de parochie
zonder priester achter. Op 1 april
ben ik, precies een jaar later dan
bisschop Van den Hout, benoemd
voor zeven kerken in en om Gemert, Handel en Bakel. Daarbij
hoort ook de mooie bedevaartsplaats Handel. Een dierbare plaats.
Mijn vader uit Schijndel ging meer
dan vijftig jaar geleden al met zijn
14 broers en zussen eens per jaar
op tocht naar deze bijzondere genadevolle plek met zijn wonderlijke schoonheid en een processie
met een kruisweg. Ik zal er met
hetzelfde jeugdig elan, maar ook
met de ervaring die ik opgedaan
heb in de Bommelerwaard, de blijde boodschap gaan verkondigen

De nieuwe pastoor, Roland Putman
wens ik heel veel succes in zijn
nieuwe, en mijn oude, parochie. Ik
dank ieder voor zijn gestelde vertrouwen. Ik heb een ware synergie
ervaren en medewerking vanuit
een prachtig organisch groeiende
gemeenschap in de Bommelerwaard. Moge kleurrijke kracht, ondanks vergrijzing, steeds herrijzen.
Pax et bonum!
En wees zeker welkom in de katholieke Gemert waar ik op 8 april om
14.00 uur wordt gepresenteerd aan
de nieuwe parochie. En graag tot
ziens op Mariabedevaart in Handel.
Pastor Stefan Schevers

Op 25 februari nam ik als pastor afscheid van mijn geliefde parochie.
Er was een sfeervolle afscheidsviering. Na afloop werd in zaal In ‘De
Franciscus tussen de Rivieren
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Kennismaking
Kennismaken met pastoor Roland Putman
Pastoor Roland Putman is geboren
en getogen in Utrecht. Het kerkgebouw waarin hij gedoopt werd, is
in het begin van de jaren negentig
afgebroken. De parochie waarin hij
opgroeide is een kleine geloofsgemeenschap welke is ontstaan na
het samengaan van enkele oude
parochies.
“Ik raakte geïnspireerd door de vanzelfsprekende manier waarop Gods
zorg in het leven van alle dag en de
betrokkenheid op elkaar en de samenleving gestalte kreeg. God, die
in de stilte, het breken van het
Brood en het delen van het Woord
ons bemoedigt de weg van het leven
te gaan. Als ik terugkijk is dát waardoor ik geïnspireerd werd, en ontdekte dat het God moest zijn die
mij aansprak. Het deed mij besluiten priester te worden.”

Na zijn priesteropleiding in het
aartsbisdom Utrecht heeft hij als
priester van het bisdom Utrecht
gewerkt in IJsselstein/Nieuwegein
en daarna vijf jaar als pastoor in
Amersfoort-Noord en Bunschoten.
“Ik genoot van het parochiewerk
met parochianen, collega’s en
mensen buiten de parochie, toch
miste ik iets. Ik wilde niet alleen
binnen de kerk en parochie, maar
ook daarbuiten Gods zorg delen. Ik
voelde me ook wat verlegen met
een eigen woning, auto en een
bankrekening, maar bovenal lukt
het mij zelf niet om genoeg ruimte
voor God vrij te maken. In goed
overleg heb ik vervolgens de overgang naar de minderbroeders kunnen maken.”

Foto: Jutter
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Kennismaking
Voor zijn noviciaat een overgangsjaar, kwam Roland Putman bij de
broeders Franciscanen in Megen terecht, een jaar later werd hij overgeplaatst naar het klooster in Amsterdam. Al spoedig werd door bisschop Punt van het bisdom Haarlem aan zijn overste gevraagd of
hij een jaartje het pastoraat in de
IJmond mocht gaan verzorgen. Hij
kreeg een benoeming als pastoor in
Beverwijk en Wijk aan Zee. Het
jaartje werd negen jaren, van 2009
tot heden.
Het helpen opzetten, meedragen
en gestalte geven van een stadsklooster in ‘s-Hertogenbosch is de
directe aanleiding van zijn komst
naar het zuiden van het land. Medio vorig jaar werd pater Putman
hiervoor door zijn overste gevraagd. Eén dag in de week op de

woensdag zal hij dan ook geheel
voor het stadsklooster beschikbaar
zijn. Door bisschop De Korte is hij
gevraagd om pastoor te worden
van de Heilige Franciscus parochie
in de Bommelerwaard.
“Ik zie er naar uit om samen te
werken, om Gods zorg te delen en
te vieren met elkaar. In meerdere
betekenissen is geloof in de samenleving belangrijk. Franciscus ging
van het Evangelie naar het leven
en van het leven naar het Evangelie. God was voor hem tastbaar in
de Eucharistie, maar ook in het delen van Gods zorg voor de samenleving. Het is mijn wens dat we
Gods zorg voor ons en allen, in de
liturgie, diaconie en catechese met
elkaar mogen delen, doorgeven en
uitstralen.”

Pater Putman vertrekt uit Amsterdam naar het zuiden (foto: Fer van der Reijken)
Franciscus tussen de Rivieren
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Pasen
Kleurrijk leven: opstaan in het licht van Pasen...
Pasen is voor veel mensen een onbekend feest geworden. Een tijd geleden zag ik mijn voormalige stage
pastoor uit Bergeijk vertellen
over Pasen. Hij verwees
ernaar
dat
er
in
Nederland een enquête
gehouden is over de
betekenis van Pasen.
Voor velen is het
een extra vakantiedag, een dag voor
familiebezoek met
tradities als paaseieren en de paashaas. Ruim 45
procent wist niet
dat Pasen een
Christelijke feestdag is. Dat Jezus is
opgestaan uit de
dood, is bij twee
derde onbekend;
15 procent denkt
bij Pasen aan de
kruisiging en dood
van Jezus, terwijl
dat
op
Goede
Vrijdag wordt herdacht.
Zouden wij het zelf in eigen woorden kunnen uitdrukken wat Pasen
voor ons is? Iedere zondag bidden
wij in de geloofsbelijdenis: “Die
geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter
helle, de derde dag verrezen uit de
2017 jaargang 6 nummer 4

doden”. Sinds wat er gebeurde op
het kruis en met de verrijzenis kan
niets of niemand ons nog ooit
scheiden van Gods zorgzame
Liefde. Sinds de zelfgave van
Jezus op het Kruis is er
altijd een nieuw begin
mogelijk. Zelf het aller
moeilijkste wat mensen zo definitief bepaald, de dood heeft
niet meer het laatste woord. Een ook
niet “de dood in de
pot” als mensen leven in relatie met
een grijze sleur.
Dat is zonde. Jammer. Maar ook dat
kan keren. Dat is
Pasen.
Durf ik dat zelf te
geloven? Ieder mens
krijgt op zijn levenspad gebeurtenissen of omstandigheden die ons
leven heel donker
kunnen maken. Wat
doen we dan? Waar
val ik op terug. Heb ik houvast opgebouwd? Velen vluchten achter de
computer weg, achter hun telefoonscherm, in eenzame zelfredzaamheid, in ontmoediging of in werk
werk werk. Wie het Paasgeloof
heeft, moet weten dat de verrezen
en nu levende Heer, ons telkens
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Pasen
weer doet opstaan en kracht geeft.
Mensen met een paasgeloof zullen
weten dat we niet blijvend opgesloten mogen raken in een donker
levensgraf, in dingen die we
elkaar nadragen, in klaagzucht of zwartkijkerij.
Nee, alles wat te zwaar
is draagt een stille
hunkering van “als de
nood het hoogst is,
is de redding nabij”. Er is in mensen die geloven in
de weg die Jezus
is, meer veerkracht dan gedacht. Want wanneer je het niet
ziet, is Hij de
weg, die je één
stap voor is.

kaars als het enige licht binnendragen. Het lichtpunt dat je ziet, doet
je stralen. De Paasmorgen komt.
Ook al is het nu nog nacht, de haan
kraait al, van een nieuwe morgen.
Durf ik dat te geloven en breng
ik dat ook in mijn leven in
praktijk, dan anticipeer ik
op wat ik hoop. Zoals pater Bertus Bus mij eens
zijn levensmotto verwoordde: “als je het
goede niet ziet gebeuren, begin dan
zelf met het goede
te doen”.

Een stap verder
gaan is, stap voor
stap, de weg omhoog
hervinden.
Opstaan in heldere
kracht is loskomen
van opstandigheid.
Leven weer opnieuw zoals een
kind zich kan verheugen op een dagje Efteling. Leven
vanuit de schoonheid van Gods beloften. Hij die getrouw is doet ze gestand. Want na de goede Vrijdag
komt midden in de nacht, reeds een
vooraankondiging. De paaswake vieren we traditiegetrouw met in een
donkere kerk, waarin we de PaasFranciscus tussen de Rivieren
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Dat is Pasen: De
Heer is werkelijk
verrezen, Hij heeft
de dood overwonnen, Hij blijft ons
nabij en roept ons
op om altijd te
kiezen voor het
leven, om met Hem
altijd op te staan
... en zo ontstaat
een authentiek verlangen naar een
leven van kleurrijke
liefde, die eeuwig
wil zijn...

Zalig Pasen!
2017 jaargang 6 nummer 4

Bezinning
Antonius van Padua, deel 2
In het jaar 1219 waren er vijf
broeders die als missionaris naar Islamitische gebieden wilden gaan.
Zij werden door Franciscus uitgezonden, eerst naar Sevilla in Zuid
Spanje. Dat was toentertijd Islamitisch gebied. Daar verkondigden ze
het Evangelie zó agressief dat ze
het land uitgezet werden. Daarop
vertrokken ze naar Marokko. Hier
gingen ze weer fel tekeer tegen de
Islam. Omdat ze ook nog eens weigerden het land te verlaten, werden zij ter dood gebracht. Hun lichamen zijn later bijgezet in het
klooster Santa Cruz in Coïmbra.
Ferdinand (de latere Antonius) was
daarbij aanwezig en in hem groeide
het verlangen naar het martelaarschap. Deze Augustijn liet zich opnemen in de nog kleine groep minderbroeders. Zo hoopte hij uitgezonden te worden om te preken
voor de Saracenen (moslims). In
het verlangen ook als martelaar te
sterven. Het groepje minderbroeders leefde in een aantal hutten
naast Santo Antonio dos Olivais
(het kerkje dat was toegewijd aan
Antonius de kluizenaar!) in Coïmbra. Bij zijn intrede in de zomer
van het jaar 1220 kreeg Ferdinand
de naam Antonius, naar de patroon
van het kerkje. Als minderbroeder
liet zijn verlangen naar het martelaarschap hem niet meer met rust.
Opvallend was trouwens ook zijn
vurige verering van het kruis en de
2017 jaargang 6 nummer 4

Gekruisigde. Kort na zijn intrede
mocht Antonius naar de ‘ongelovigen’ gaan. Hij reisde naar Marokko,
maar door ziekte moest hij al
spoedig terugkeren naar huis: geen
martelaarschap voor Antonius! Een
storm bracht hem niet naar Spanje,
maar naar Sicilië. In Italië leefde
hij een tijd onopvallend tussen de
andere medebroeders. Hij werd
naar een kluizenarij gestuurd, vanwege zijn zwakke gezondheid. Tot
men bij toeval ontdekte dat hij
geweldig kon preken, zo voor de
vuist weg. Vanaf dat moment benutte Franciscus zijn talenten. Antonius werd in Frankrijk en Italië
vermaard om zijn prediking. Hij
kon boeiend en aanstekelijk spreken over zijn geloof. In Padua,
waar hij ging wonen toen hij provinciaal overste werd, was hij een
krachtig bestrijder van sociaal onrecht. Hij stierf jong, op 36 jarige
leeftijd.
Antonius geniet bij veel katholieken een bijzondere verering. Je
komt maar zelden in een kerk waar
geen beeld van hem staat. In onze
tijd wordt hij vooral vereerd als
patroon van verloren zaken. Hij
wordt te hulp geroepen om terug
te vinden wat we zijn kwijtgeraakt. Het schijnt dat hij ooit een
kostbaar boek kwijt raakte, met al
zijn aantekeningen voor het onderricht dat hij gaf. Hij bad tot God
en zie: degene die het gestolen
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Bezinning
had, had spijt gekregen, en bracht
het terug. Voor mij persoonlijk
heeft het aanroepen van Antonius
ook een diepere betekenis en te
maken met een heel wezenlijke
kant van zijn levensverhaal.

van wijsheid en waarachtig geloven. Waardoor ook wij in onze
houding tegenover God kunnen
komen tot een oprechte, vertrouw
-volle overgave. Moge Antonius
voor ons een goede inspirator zijn!

Hij heeft lang gezocht voordat hij
zijn uiteindelijke roeping vond. In
dat zoeken ervaarde hij steeds
Gods leiding in de meest onverwachte en soms ook teleurstellende situaties. Hij was werkelijk een
waarachtige zoeker naar Gods wil!
Hij hielp anderen hun geloof te
vinden. Zodoende is hem aanroepen ook appél doen op deze kwaliteiten van Antonius. Zijn godsdienstig leven biedt aanknopingspunten
voor geloven in onze tijd. We ervaren ons als mensen van zoekend
geloven. Vrijwel alle zekerheden
van vroeger zijn we kwijtgeraakt.
Wat dat betreft kan Antonius ons
de weg wijzen. Hij was steeds bereid om zijn zekerheden en toekomstplannen bij te stellen en zich
te openen voor God: kenmerken

broeder bertus bus

Oecumenisch Woensdagochtendgebed 8.45 - 9.00 uur
Midden in de week, midden in de dagelijkse drukte en volte van het bestaan, midden in onze mooie stad en ons leven, is er iedere woensdagmorgen het hele jaar door in de Sint-Maartenskerk een moment van inkeer en gebed. Tijd en ruimte om te leven, om op te ademen, om tot jezelf, de ander en God, de Bron van alle leven, te komen. De kerk is open
vanaf 8.30 uur; het ochtendgebed begint om klokslag 8.45 uur, het duurt
een kwartier tot klokslag 9.00 uur.
Pastores B. Bus, T. Bouw en J. de Heer zijn de voorgangers.
Franciscus tussen de Rivieren
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Bestuurstafel
Van de bestuurstafel

Stefan

Mochten we in het vorige parochieblad al afscheid nemen van
pastor Sacha Steijaart en diaken
Peter de Snoo, per 1 februari hebben wij afscheid genomen van pastoraalwerkster Anneke van Veelen
en per 1 april is ook pastor Stefan
Schevers definitief uit ons midden
vertrokken.

Pastor Stefan Schevers gaat na bijna zes jaar onze parochie verlaten.
Hij wordt pastor in de Mariabedevaartplaats Handel, daarnaast wordt
hij pastor van nog zes kerkdorpen
van de Heilige Willibrordusparochie
parochie Gemert-Bakel. Zijn afscheid was op 25 februari met een
mooie afscheidsmis en een gezellige receptie in Kerkdriel. Pastor
Stefan Schevers heeft zich tijdens
zijn werk in de Bommelerwaard
weten te onderscheiden.

Anneke
Anneke van Veelen heeft in de parochie Heilige Johannes de Doper
in Schaik een mooie functie kunnen
aanvaarden. Meer dan bij ons het
geval was gaat zij zich toeleggen
op haar expertise de catechese.
Wij zijn Anneke heel veel dank
schuldig voor al haar werk. Veel
werk verrichtte zij soms weinig
zichtbaar achter de schermen, zoals de coördinatie van alle diensten, de redactie van het parochieblad en ook de organisatie van
het Heilig Vormsel kwam geheel
voor haar rekening.

Met zijn originele aanpak ziet hij
kans mensen van allerlei pluimage
te bereiken. Hierbij schroomt hij
niet gebruik te maken van minder
conventionele middelen. Stefan is
een mensen mens. Hij is te vinden
overal waar iets gebeurt, bij de
carnaval, diverse dorpsfeesten, bij
de jeugd met of zonder trompet,
en is een graag geziene gast bij
andere Christenen in de Bommelerwaard. Zo is de discoboot een
initiatief van Stefan. Jonge tieners
en pas gevormden gaan een hele
zomeravond varen op de Maas. Ook
mensen uit het buitenland hebben
zijn belangstelling, daarnaast aarzelt hij niet parochianen mee te
nemen op reis o.a naar Riga in Letland, om hen te laten kennis maken met de Christenen aldaar.
Wij wensen Anneke van Veelen en
Stefan Schevers alle goeds en Gods
zegen bij hun werk.

2017 jaargang 6 nummer 4
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Bestuurstafel / MOV
Roland
Op 11 maart was de installatie van
de nieuwe pastoor door de deken
van ons dekenaat Marcel Dorssers.
Na een plechtige Heilige Mis in de
kerk van Ammerzoden hebben veel
parochianen kennis kunnen maken
met de nieuwe pastoor in zaal de
Weesboom. Pastoor Roland Putman
stelt zich elders in dit parochieblad
aan u voor. Wij wensen hem een
mooie en vruchtbare tijd toe binnen onze parochiegemeenschap.

Administratie
Zowel de ledenadministratie als de
financiële administratie gaan over
op een nieuw systeem. Vrijwillige
medewerkers zullen hiervoor worden ingewerkt. Het is nog niet duidelijk wanneer onze parochie
hiermee gaat starten. Eerst zullen
de kinderziektes uit het systeem
moeten zijn. Belangrijk is dat alle
mutaties in de huidige administratie moeten zijn bijgewerkt. Wordt
vervolgd.
Mirjam Duijts-As

Doordeweekse vieringen
Vanaf 11 maart zullen de doordeweekse vieringen veranderen. De
tijd verandert van 8.00 naar 9.00
uur en de viering op woensdag in
Kerkdriel vervalt omdat pastoor
Putman op woensdag alleen voor
het klooster van de Franciscanen
beschikbaar is.
Franciscus tussen de Rivieren

Vastenaktie project 2018
Dit jaar is er gekozen voor een project in Mbala in Zambia,waar zusters van de H.Harten van Jezus en
Maria, arme mensen helpen die
wonen en leven in sloppenwijken.
De zusters besteden veel aandacht
aan de kinderen. Veel van hen
hebben hun ouders verloren aan de
ziekte aids waardoor de kinderen
wees zijn geworden en nu door
grootouders worden opgevangen.
De zorg is voor hen erg zwaar omdat ze oud zijn en niet meer kunnen werken. Daardoor kan er ook
geen schoolgeld en eten betaald
worden waardoor veel kinderen
niet naar school kunnen.
U kunt dit mooie project steunen
door een gift. U kunt uw bijdrage
in het vastenzakje doen en inleveren achter in een bus in de kerk of
bij uw pastorie. Ook kunt u uw gave overmaken op rekening:
NL62 RABO 0326 0178 79
t.n.v. M.O.V. Bommelerwaard
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Zonnebloem
Meiviering 2018
Ook dit jaar organiseren de afdelingen van de Zonnebloem in de
Bommelerwaard een Mariaviering
in Velddriel, en wel op Maandagmorgen 14 mei om 10.00 uur.

Dagboottocht Oud-Maasdriel
Op maandag 7 mei wordt weer de
jaarlijkse Zonnebloem boottocht
gehouden. Aan deze dag mag worden deelgenomen door ouderen en
mensen met een beperking in OudMaasdriel met de kernen Alem,
Velddriel, Hoenzadriel en Kerkdriel.
Dit jaar varen we met de boot Columbus, die aangemeerd zal liggen
aan de Zandstraat 17 te Kerkdriel.
De kosten bedragen € 25,Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
Truus Peters (0418-632326) of
Gerrie Pennings (0418-632332)

Er is een Eucharistieviering in Velddriel m.m.v. de Zonnebloem, pastor J. Verhoeven en Pastor B. Bus
zullen daarin voorgaan. Het kerkkoor zal dan weer zingen. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie
of thee met gebak in dorpshuis de
Boxhof.
Als u bij de Zonnebloem bekend
bent, komt er een vrijwilliger bij u
langs. Of meldt u even aan (vóór 1
mei) bij uw eigen afdeling van de
Zonnebloem. Iedereen is bij deze
viering natuurlijk van harte welkom.
Bestuur en Vrijwilligers van Maasdriel-oud, Rossum-Hurwenen, Ammerzoden, Hedel en Zaltbommel

Actie Voedselbank - Palmzondag
Op palmzondag houden wij in alle kerken een inzameling voor de voedselbank. De criteria om van de voedselbank gebruik te mogen maken zijn
erg streng. Voor mensen met een heel klein inkomen is de voedselbank
een uitkomst. Als u uw paasboodschappen in huis haalt, neem wat extra
producten mee zodat ook anderen van een gezonde paasmaaltijd kunnen
genieten.
zilvervliesrijst, volkoren pasta, couscous;
groene en zwarte thee, zonnebloemolie;
ongezouten noten;
peulvruchten: linzen, bruine bonen, kidney bonen /pot en gedroogd;
blikjes vis zoals zalm en sardines
2017 jaargang 6 nummer 4
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Activiteiten
Mariabedevaart 2018

‘Volg jij Mij!?’

Op zondag 6 Mei gaan we op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van
Den Bosch.

Deze cruciale en indringende vraag
zal centraal staan op de komende
Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard. Deze dag staat gepland
op D.V. zaterdag 24 maart 2018.
Henk Binnendijk zal op deze dag
spreken over dit thema. Deze vraag
borduurt voort op het thema van
de vorige vrouwendag waarin we
samenkwamen rond het thema van
de vorige vrouwendag ‘Wees heilig,
want Ik ben heilig’.

Evenals vorig jaar vertrekken wij
vanuit Ammerzoden. We beginnen
hier ’s morgens om 6.30 uur met
een korte gebedsviering. Aansluitend is er voor iedereen koffie/
thee met een broodje. Hierna kunnen de wandelaars in groepsverband vertrekken zodat zij op tijd in
Den Bosch zijn. Het is de bedoeling
dat we aansluiten bij de viering
van 10 uur in de Sint-Jan.
Na de viering is er in het Kapucijnenklooster mogelijkheid koffie /
thee te drinken. Ook kunnen hier
de fietsen gestald worden of auto’s
geparkeerd. De fietsers (ook in
groepsverband) en degenen die
met de auto gaan kunnen wat later
vertrekken.
Wij hopen dat u met ons meegaat
op deze weg!
Voor de thuisblijvers is er een viering in Velddriel.

Franciscus tussen de Rivieren

Natuurlijk is er dit jaar weer ruimte in het programma voor samenzang en het ontmoeten van andere
vrouwen uit de Bommelerwaard.
Ook zijn er, zoals vorig jaar, enkele workshops in het middagprogramma. Deelneemsters kunnen ’s
middags dus kiezen voor een inhoudelijke verdieping op het thema
met Henk Binnendijk of zich opgeven voor een creatieve workshop.
Meer informatie:
www.vrouwendagbommelerwaard.nl
Spreker:

Henk Binnendijk

Thema:

‘Volg jij Mij?!’

Datum:

D.V. 24 maart 2018

Tijd:

09.30 uur koffie
10.00 – 16.00 programma

Locatie:

Pand 9 Zaltbommel
Van Heemstraweg West 9

Kosten:

€ 17,50
€ 5,- bijdrage voor deelname creatieve workshops

bladzijde 15
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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 kerkblad. Wel wordt
de intentie afgelezen in de kerk.
Het stipendium voor een misintentie is € 11,-

Overleden
Op woensdag 3 januari 2018 is Ben
Broekmeulen op 64-jarige leeftijd
overleden.
Op Donderdag 4 januari 2018 is te
Rossum Lenie van Boxtel-Westervoort
op 89-jarige leeftijd overleden.

Oproep
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers
die mee willen helpen om onze
kerk regelmatig schoon te maken?
Aanmelden bij:
Ger van Boxtel (0418 – 66 20 63) of
Johan Toonen (0418 – 66 18 38)

Eerste H. Communie
Op zondag 27 mei 2018 doen de
Alemse en Rossumse kinderen hun
communie om 10.30 uur in de H.
Hubertuskerk te Alem.
Op zondag 22 april zullen de communicanten zich presenteren.

2017 jaargang 6 nummer 4
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Alem
Datum van Pasen
Waarom wisselt de datum van Pasen? Pasen valt elk jaar op een andere datum, maar er zit wel degelijk logica achter.
Jezus stierf tijdens het Joodse
paasfeest (Pesach), dat elk jaar op
dezelfde datum valt. Het is de belangrijkste feestdag van de Joden.
Het christelijke paasfeest is van
het Joodse afgeleid, maar al in de
begintijd van de kerk was er onenigheid over de datum van Pasen.

Pasen valt na volle maan

Pasen kan op z’n vroegst op 22
maart vallen en op z'n laatst op 25
april.

Pasen de komende jaren
1
21
12
4
17

april
april
april
april
april

2018
2019
2020
2021
2022

(bron: Historia.nl)

Sommige christelijke gemeenschappen vierden net als de Joden Pasen
op een vaste datum, maar daardoor viel het feest meestal niet op
een zondag en veel christenen wilden het feest van de opstanding
graag op zondag vieren.
Een meerderheid van de christenen
vierde het feest daarom op de eerste zondag na de eerste volle maan
in de lente.

Vastgesteld in 325 n.Chr.
Het gebruik om Pasen op een zondag te vieren kreeg uiteindelijk de
overhand, en op het Concilie van
Nicea in 325 na Christus werd het
vastgelegd.
Het tijdstip van Pasen wisselt daarom met de stand van de maan. Het
is de eerste zondag na de eerste
Franciscus tussen de Rivieren

volle maan na de lente-equinox (de
maan staat dan loodrecht boven de
evenaar).

Extra mededelingen
 Website Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl
 Voor uitvaarten dient u contact
op te nemen met het secretariaat
van het dekenaat, telefoon 0418632504 en met Ger van Boxtel, telefoon 0418 – 662063.
 Het nieuwe rooster en alle wijzingen zijn ook terug te vinden op
de website van de H. Franciscusparochie:
www.katholiekbommelerwaard.nl/vieringen
 Begraafplaatstarieven zijn op de
website te zien:
www.katholiekbommelerwaard.nl/tarieven
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Alem

De week voor pasen
Goede Week

Paastriduüm

De week die voorafgaat aan Pasen
wordt de Goede Week genoemd.
Het is de laatste week van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd)
die aan Pasen voorafgaat. Deze
week begint met Palmzondag en
eindigt bij de Paaswake op Stille
zaterdag, een totale periode van
zeven dagen. In de Goede Week
wordt stilgestaan bij het lijden en
sterven van Christus. Uiteindelijk
wordt met Pasen Zijn verrijzenis
gevierd. In de Goede Week staat
dus het lijdensverhaal van Christus
centraal.

Het Paastriduüm is een periode van
drie dagen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere
manier wordt stil gestaan bij het
lijden en sterven van Christus.

Witte Donderdag

Palmzondag
Palmzondag is het begin van de
Goede Week. Op deze dag wordt
de intocht van Jezus in Jeruzalem
herdacht

2017 jaargang 6 nummer 4

Het Paastriduüm begint op Witte
Donderdag met een avondmis. Op
deze donderdag voor Pasen wordt
het Laatste Avondmaal herdacht.
Op de avond voor Zijn dood aan
het kruis hield Jezus een laatste
maaltijd met zijn twaalf apostelen.
Hij breekt en deelt hierbij het
brood en deelt de wijn. Hij zegt
Zijn leerlingen dit te blijven doen
om Hem te gedenken.
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Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt het lijden
en sterven van Christus herdacht.
Op Goede Vrijdag wordt in de kerk
het passieverhaal voorgelezen en
wordt stilgestaan bij de 15 kruiswegstaties. Meestal gebeurt dit om
15.00 uur ’s middags. ’s Avonds is
er een kruisverering. Goede Vrijdag
is de enige dag in het jaar dat er
geen eucharistieviering gehouden
wordt.

Pasen
Het Paasfeest is het belangrijkste
hristelijke christelijke feest. Met
Pasen wordt de verrijzenis van Jezus gevierd. Hoewel het Kerstfeest
het kerstfeest meestal veel grootser gevierd wordt, is het Paasfeest,
theologisch gezien, het belangrijkste feest in de katholieke kerk. Na
vijftig dagen eindigt de Paastijd
met Pinksteren.

Paaszaterdag (Stille zaterdag)
Paaszaterdag is de derde dag van
het Paastriduüm. Het is een rustdag
tussen de dood en de verrijzenis.
Jezus is dood. Men herdenkt in stilte. ’s Avonds wordt de Paaswake
gehouden. Tijdens deze Paaswake
wordt gevierd dat Christus is overgegaan van dood naar verrijzenis.
Franciscus tussen de Rivieren

(bron: Mens en samenleving)

Zalig Pasen!
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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

Zondag 4 maart, 6 mei en 1 juli
zijn de volgende doopzondagen.
De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45
uur en 14.30 uur.
Voorbereidend gesprek: Data nog
niet bekend.
De avonden zijn in het parochiecentrum te Kerkdriel.

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

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

9 mrt
23 mrt
30 mrt
31 mrt

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Goede Vrijdag viering
Paasviering

Vrijdag

13 april Oecumenische viering

Ds. Marten Tel

Vrijdag

18 mei

Ds. Marten Tel

Oecumenische viering

Ds. Marten Tel
voorganger n.n.b
Ds. Marten Tel
Ds. Marten Tel

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.
De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van
‘Het Zonnelied’ zijn op 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni.
De vieringen in ‘Het Zonnelied’ beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom!
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Ammerzoden
Gedoopt
Gedoopt op 7 januari 2018:
Frederique de Wit, dochtertje van
Sjef de Wit en Celine Couwenberg.
Industrieweg 4, Ammerzoden.
Florian Albers, zoontje van Koen
Albers en Veronique van der Wielen, Duitse Weistraat 11, Kerkdriel.
Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven,
hopen en liefhebben.

Afscheid
Op 4 december: Truus Meijeringvan Dam in de leeftijd van 77 jaar.
Truus was weduwe van Niek Meijering. De plechtige uitvaartdienst
voor haar werd gehouden op dinsdag 12 december in onze kerk.
Daarna werd zij toevertrouwd aan
de aarde bij haar man Niek.
Op 17 december: Truus van MilLeenders in de leeftijd van 83 jaar.
Truus was echtgenote van Henk
van Mil en moeder van Leon, Rob,
Marc en Raymond. Zij was zeer
gemoedelijk, had een onuitputtelijke energie en je was er altijd
welkom. De uitvaartdienst werd
gehouden op woensdag 27 december waarna de crematie volgde in
crematorium “De Maaslanden” te
Nieuwkuijk.
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Op 18 december: Reina de Wit-van
Mil in de leeftijd van 84 jaar.
Reina was weduwe van Martien de
Wit, van wie zij op 11 maart 2014
afscheid heeft moeten nemen. Zij
was moeder van Danielle en oma
van Mandy en Tim. De uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag
23 december en de crematie werd
gehouden in het crematorium te
Tiel.
Op 13 januari 2018: Trees IJsselstein-van der Linden in de leeftijd
van 90 jaar.
Trees was weduwe van Theo IJsselstein. Zij was een krachtige vrouw
die vol overtuiging deed waar zij in
geloofde. De uitvaardienst werd
gehouden op vrijdag 19 januari
waarna de crematie volgde in Rosmalen.
Op 15 januari: Tini van EeuwijkHoskam in de leeftijd van 92 jaar.
Tini was weduwe van Albert van
Eeuwijk van wie zij op 8 december
2008 afscheid heeft moeten nemen. Zij hadden geen kinderen. In
2014 verhuisde Tini naar De Lindeboom en heeft daar nog lekker
kunnen genieten en werd er goed
verzorgd. De uitvaartdienst werd
gehouden in de kapel van “Het
Zonnelied” op maandag 22 januari
en daarna volgde de crematie.
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Ammerzoden
Honderd jaar geleden
Restauratie van de Toren
Op 16 januari: Piet van Hezik in de
leeftijd van 73 jaar.
Piet was weduwnaar van Henny
Goedhart van wie hij op 16 november 2004 afscheid heeft moeten
nemen. Piet was vader van Leon en
Miranda, schoonvader van Joop en
opa van Piet, Hendrik en Jan. Op
zijn gedachtenis prentje staat: “Hij
was een goede opa en hij blijft een
goede opa”, geschreven door een
van zijn kleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden
op zaterdag 20 januari en werd hij
op het kerkhof herenigd met zijn
vrouw Henny.
Belangrijk is niet alleen
de weg die je gaat
maar ook de sporen
die je achterlaat.

Spreuk

Toen pastoor Trienekens in 1917
zijn ambt als pastoor van Ammerzoden aanvaardde, werd hem direct gewezen op de toestand van
het kerkgebouw, en dan vooral
naar die van de toren. Het gebouw
was pas een goede twintig jaar
oud, maar moest nodig gerepareerd worden. Er werd door de
pastoor en het toenmalige kerkbestuur contact opgenomen met architect en aannemer A.J. Aengenendt uit Den Bosch. Deze kwam
na zijn onderzoek ter plaatse tot
de slotsom dat er gerestaureerd
moest worden en dat dat het lieve
sommetje van ƒ 25.000,- zou gaan
kosten.
Uiteraard nam de pastoor daarna
contact op met het bisdom. Mgr.
Van der Ven, de bisschop van het
bisdom ’s-Hertogenbosch, gaf gelukkig toestemming om de werkzaamheden te verrichten.
Met architect Aengenendt werd
overeengekomen dat zijn bouwtekeningen ƒ 2000,- zouden kosten.
De opzichter van de werkzaamheden werd J. Goesten JZ. Het steigermateriaal kostte ƒ 2500,-.
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Ammerzoden

Op 13 mei werd met het werk begonnen. Allereerst werd de hele
toren tot boven de wijzerplaten
omgeven met steigers. Hierna konden, volgens de pastoor in zijn
Memoriaal ‘de metselaars, timmerlieden, loodgieters, leidekkers etc’
aan het werk.
Een groot deel van de stenen van
de toren werd uitgehakt en daarna
opnieuw ingemetseld. De vier torentjes naast de klokken werden
helemaal afgebroken en daarna
opnieuw opgebouwd. De wijzerplaten werden voorzien van een frisse
laag verf, waarna ze ook nog eens
werden verguld. Alle goten van het
hele kerkgebouw werden nagekeken. Het bleek dat ze bijna versleten waren. Daarom werden er
overal zware stukken lood aangebracht. Boven het priesterkoor
hoefde dat niet. Daar was de goot
enkele jaren geleden gerepareerd.
Het voegwerk van de kerkmuren
had in de voorbije jaren veel geleden. Dat werd uiteraard ook gerepareerd. Tenslotte werden ook de
vensters en de ramen gecontroleerd en zo nodig aangepast.

Eind oktober was het werk gereed
en kon de rekening worden opgemaakt. Het bleek dat het geheel
ƒ 23.997,84 gekost had.
Als we dat omrekenen in bedragen
die we heden ten dage voor dergelijke werkzaamheden zouden moeten betalen, kom je uit op een bedrag van € 157.500 !!!

De vaklui werden voor hun gebruikte materiaal en voor hun gewerkte
uren per dagdeel betaald. Zo werden er bijvoorbeeld 53.000 klinkers
gebruikt die ƒ 2510,- kostten. Het
loodwerk kostte ƒ 3349,88.
Franciscus tussen de Rivieren
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Vieringenoverzicht
zaterdag 17 maart - St. Patricks Day
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Zonnelied
Eucharistie BBus
zondag 18 maart
9.30 Velddriel
9.30 Rossum
11.00 Zaltbommel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Gebed
WoCo
Eucharistie

JVerhoeven
werkgroep
PdeSnoo
RPutman

zaterdag 24 maart
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
zondag 25 maart - Palmzondag
9.00 Velddriel
Eucharistie
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Alem
WoCo
11.00 Zaltbommel Oecum
11.00 Kerkdriel
Eucharistie

RPutman
BBus
PdeSnoo
BBus
RPutman

dinsdag 27 maart
19.00 Kerkdriel

RPutman

Gebed

woensdag 28 maart
19.00 Sint-Janskath Chrismamis GdeKorte
donderdag 29 maart - Witte Donderdag
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
19.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag
10.30 Vaste Burcht Kruisweg
werkgroep
13.30 Alem
Kruisweg
PdeSnoo
15.00 Zaltbommel Kruisweg
BBus
15.00 Kerkdriel
Kruisweg
PdeSnoo
15.00 Ammerzoden Kruisweg
werkgroep
15.00 Leyenstein
Kruisweg
werkgroep
15.00 Velddriel
Kruisweg
RPutman
19.00 Kerkdriel
Kr verering RPutman
zaterdag 31 maart - Paaszaterdag
17.00 Kerkdriel
Swiec Pok JVri + RPut
20.00 Velddriel
Paaswake JVerhoeven
21.00 Kerkdriel
Paaswake RPutman
22.00 Zaltbommel Paaswake BBus

zondag 1 april - 1e
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Paasdag
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

BBus
RPutman
JVerhoeven
RPutman
BBus

maandag 2 april - 2e Paasdag
10.00 Leyenstein
Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
zaterdag 7 april
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie BBus

zondag 8 april - Beloken Pasen
9.30 Alem
Gebed
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
zaterdag 14 april
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 15 april
9.30 Rossum Beuk
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Gebed
werkgroep
Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman
WoCo

zaterdag 21 april
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie JVerhoeven

zondag 22 april - Roepingenzondag
9.30 Alem
Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 28 april
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zondag 29 april
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

BBus
JVerhoeven
RPutman
BBus

zaterdag 5 mei - Bevrijdingsdag
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
zondag 6 mei
6.30 Ammerzoden Bedevaart
10.00 Sint-Janskath Z. Moeder
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
donderdag 10 mei - Hemelvaartsdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
10.00 Kerkdriel
Euch 1eHC RPutman
13.00 Kerkdriel
Euch 1eHC RPutman
zaterdag 12 mei
17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

zondag 13 mei – Moederdag
9.30 Alem
Gebed
9.30 Velddriel
Euch 1eHC RPutman
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Leyenstein
Eucharistie BBus
maandag 14 mei
10.00 Velddriel

Eucharistie JVer+BBus

zaterdag 19 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 20 mei - 1e Pinksterdag
9.30 Rossum Beuk Gebed
werkgroep
9.30 Velddriel
Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
maandag 21 mei - 2e Pinksterdag
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zaterdag 26 mei
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie JVerhoeven

zondag 27 mei - Heilige Drieëenheid
11.00 Alem
Euch 1eHC BBus
11.00 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
zaterdag 2 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus

zondag 3 juni
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

zaterdag 9 juni - Onbevlekt Hart van Maria
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
zondag 10 juni
9.30 Velddriel
9.30 Ammerzoden
11.00 Zaltbommel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

zaterdag 16 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 17 juni - Vaderdag
9.30 Velddriel
Eucharistie
9.30 Rossum Beuk Gebed
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel WoCo

BBus
RPutman
RPutman
BBus

JVerhoeven
werkgroep
RPutman
PdeSnoo

zaterdag 23 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie JVerhoeven

zondag 24 juni
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
11.00 Zaltbommel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

zaterdag 30 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus

RPutman
BBus
BBus
RPutman

zondag 1 juli
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus

Let op: Onder voorbehoud
Met het vertrek van Stefan en het aantreden van een nieuwe pastoor, is de planning
nog niet definitief. Dit schema is daarom
onder voorbehoud. Kijk bij twijfel op onze
website of in het Carillon.

www.katholiekbommelerwaard.nl

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
Vieringen in De Munt:
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

15 maart
12 april
17 mei
14 juni

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Eucharistieviering met B. van Bronkhorst
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering met B. van Bronkhorst

Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:
Henk Nettenbreijers, weduwnaar van Betsy Nettenbreijers - Hofmans.
Hij overleed op 15 januari 2018 in de leeftijd van 83 jaar.
De uitvaartdienst vond plaats op 20 januari 2018.
Aansluitend was de crematieplechtigheid in besloten kring.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.
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Hedel
Kerk-zijn in Hedel

Ouderen-Kerstviering

Meestal is over de gelovige gemeenschap in Hedel niet zoveel te
melden. De kerk is gesloten, de
meeste werkgroepen zijn ter ziele
en de weg vinden naar en zich aansluiten bij een andere groep in de
parochie is blijkbaar heel moeilijk.

Hierbij een kort verslag van de Ouderen-Kerstviering op donderdag 14
december 2017.

Er zijn een paar lichtpuntjes:

Bezorging parochieblad
De bezorgdienst van “Franciscus
tussen de rivieren”, ons parochieblad, draait nog op volle toeren.
Via deze weg een woord van DANK
aan al die trouwe bezorgers!

Contactgroep

In de wandelgangen van ‘De Munt’
werd gesproken over hoe het vroeger ging rond de ouderenviering in
de pastorie. Toen bestond de gewoonte eens ingevoerd door Co
Kerkhof, om met Kerst na de viering een borreltje te drinken en
daarna een gezellige koffietafel te
houden. “En waarom zou dat nu
niet kunnen?” vroeg het beheer van
‘De Munt’. En zo gebeurde het dat
zich ongeveer 30 personen opgaven
om deel te nemen aan de Kerstviering en het daarop volgend samenzijn in kerstsfeer.

We moeten bewondering hebben
voor de leden van de ‘contactgroep’ die samen met die van Ammerzoden proberen er het beste
van te maken.

Onderhoud kerkhof
Speciale aandacht verdienen zij die
zich op woensdagmorgen steeds
weer inzetten voor het onderhoud
van het kerkhof.

Ouderenviering
De maandelijkse ‘Ouderenviering’
in ‘De Munt’; zij bloeit als nooit
tevoren.

Franciscus tussen de Rivieren
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Hedel

Pater Bertus Bus ging voor in de
viering, geassisteerd door pastor
Ben van Bronkhorst. Er werden volop kerstliederen gezongen en er
heerste een serene sfeer. Op het
einde van de viering zongen we
samen nog ‘Stille Nacht’ en daarna
kon Kerst een vervolg krijgen.
Ieder zocht zijn of haar plaats aan
de feestelijk gedekte en versierde
tafel (zie foto), dronk of lepelde
zijn of haar glaasje leeg en daarna
volgde een uitgebreide koffietafel:
koffie, thee, bruine en witte
broodjes belegd met ham, rookvlees, snijworst of kaas, roggebrood met zult en natuurlijk ook
krentenbrood. Ook lag er naast elk
bord nog een chocolaatje, een
mandarijn en een klein bakje pudding; en voor ieder was er een
kerstversiersel en een kaart met
kerstwens.
Iedereen voelde zich op z’n gemak
en ging na afloop voldaan naar
huis. Zo kun je als kleine gelovige
gemeenschap toch nog heel veel
voor elkaar betekenen.
Daarom ook van de viering in januari 2018 nog een foto. (zie foto!)
Geloofsgemeenschap kan zich uiten
in heel kleine dingen!!!
B.v.Bronkhorst ofm.
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Kerkdriel
Voedselbank

H. Martinuskerk
Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
tel (0418) 631215/(0418) 631216
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 voor intenties of vragen over het kerkhof op woensdagochtend van 9.30 - 11.30 uur

Kleding inzameling
Ook dit jaar kunt u weer uw overtollige kleding aanbieden voor Mensen in
Nood. Het is de organisatie die veel
goed werk kan doen met wat u niet
meer gebruikt. Zij ondersteunt projecten met de opbrengst van uw kleding
en voorziet in gratis kleding. Ga op
zoek in uw kasten. U kunt inleveren
schone kleding ook lingerie, schoenen
en sokken per paar bijeen, huishoudtextiel, tassen en riemen.
Datum en plaats van de actie :
Woensdag 25 april 19.00 tot 21.00 uur
Donderdag 26 april 10.00 tot 12.00 uur
Parochiecentrum van de Martinuskerk
in Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 b.

Franciscus tussen de Rivieren

In onze geloofsgemeenschap wordt
steun gevraagd voor de voedselbank. In de periode van 18 tot en
met 25 maart kunt u voor dit doel
houdbare levensmiddelen inleveren
waarvoor in de kerk manden staan.
Het is voor de meeste van ons geen
bezwaar om wat extra in ons boodschappenwagentje te leggen. Dankbaar dat we in staat zijn zonder
zorg te winkelen.

Mariakapel
Vanaf 1 mei is dit plekje onder de
toren weer open. We kunnen daar
weer terecht om een kaarsje op te
steken voor zomaar een stil momentje of een gebedje. Gedurende
de meimaand wordt op dinsdagavond het rozenhoedje gebeden,
aanvang 19.00 uur.

Kindje wiegen
Na heel wat jaren inzet voor het
‘Kindje wiegen’ hebben Wilma,
Toon en Tina van Aken het stokje
doorgegeven aan Dorothé van der
Scheur van Alem. Wilma en Toon
hebben er de afgelopen jaren een
mooie en gewaardeerde viering van
gemaakt. Van harte bedankt voor
jullie inzet en Dorothé veel succes
gewenst. Wij zoeken voor Dorothé
nog wel een paar mensen ter ondersteuning. Laat het weten op het
parochiecentrum briefje in de bus
of bel 0418 – 632 504.
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Kerkdriel
Gedoopt
17 september: Jace Hurkmans, Mart
Reuvers, Bo de Bruijn en Noa
Silinsky
24 september: Fleur van Alphen
15 oktober: Laurens Loeffen en
Daylinn van Boxtel
19 november: Riv van den Heuvel
17 december 2017: Mees Broekmeulen en Max de Cocq van Delwijnen
28 januari 2018: Liv Groenen

Gehuwd
7 oktober:
Marlieke Blaauwhof en Alex Haenen

Onjuiste vermelding
overledenen
Door een misverstand is in het
kerstnummer van deze bode een
foutieve, oude lijst met namen van
overledenen vermeld en zijn een
aantal mensen niet genoemd. Wij
begrijpen dat dit voor de nabestaanden pijnlijk is. Onze verontschuldiging hiervoor en hierbij vermelden wij ook de namen van de
overledenen uit de voorlaatste periode.
redactie
2017 jaargang 6 nummer 4

september t/m december 2017
Mia van der Borg-Zaath (75)
Sebiastianus van Beurden (68)
Mary Reuvers (42)
Arnold van Wel (81)
Carel van den Bosch (86)
Gerard Blankers (72)
Sjan Ackermans-van Kessel (74)
Gerda Piels-van As (84)
Maria Hooijmans-Mulders (84)
Etje Lansdaal-van Herwaarden (74)
Marie van Schijndel-Peffer (89)
Annie Reuvers-Vermeulen (71)
Sjaak Koenders (85)
Herman van Heumen (66)
Jan Hooijmans (80)
Jan Vissers (64)
Riny Mulders (62)
Pauline van Disseldorp-Verhoeven (71)
Joop van der Loop (87)
In 2018
Hendrika van der Leij (63)
Mien van Heel-Piels (87)
Andreas Hurkmans (82)
Arnoldus de Rouw (59)
Noot Vissers (91)
Riek Hooijmans-Kooyman (90)
Jo van Liempt-Hooijmans (92)
Stien Vissers-Vogel (85)
An de Cocq van
Delwijnen-Verhoeven (89)
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Kerkdriel
Vormsel

Eerste H. Communie

In een volle kerk op zaterdagavond
3 februari, ontvingen negentien
Kerkdrielse- en zes Velddrielse
jongens en meisjes het sacrament
van het vormsel. Zij werden gevormd, gezalfd met olie door Mgr.
Joris Schröder.

Dit jaar doen 35 kinderen hun Eerste Heilige Communie in Kerkdriel,
verdeeld in 2 groepen.

Pastor Schevers leidde de viering,
die werd opgeluisterd door het
koor Lavande waardoor de viering
een levendig karakter kreeg. Alle
vormelingen van harte gefeliciteerd, kracht en de goede geest
gewenst op jullie weg naar volwassenheid.

Schelpjesviering
Begin januari was de schelpjesviering. Alle ouders waarvan hun kindje het afgelopen jaar is,,waren uitgenodigd. De kleintjes ontvingen
de kinderzegen en de doopschelp
werd uitgereikt. Niet alle ouders
waren aanwezig. De schelpjes worden nog enige tijd bewaard en
kunnen opgehaald worden op het
parochiecentrum.
Woensdagmorgen tussen 9.30 en
11.30 uur, donderdagmiddag, of wanneer u 0418-632504 even belt op
dinsdag en donderdag.

Ter voorbereiding zijn er kinderbijeenkomsten waar de kinderen
les krijgen uit ‘het dankboek’, een
communieproject.
Er volgt nog een speurtocht door
onze kerk en ze gaan een glazen
kruisje versieren bij atelier Hufra
in Dreumel. Dit kruisje krijgen de
kinderen cadeau als ze hun eerste
communie gedaan hebben.
Met Palmpasen (25 maart) maken
de kinderen gezamenlijk een palmpaasstok en gaan in een optocht
naar de kerk, waar om 11.00 uur
de Heilige Mis begint.
Op 15 april is de presentatieviering, waar de kinderen zichzelf
mogen voorstellen in de kerk.
De Eerste Communie is op Hemelvaartsdag (10 mei) om 10.00uur en
om 13.00 uur.
Er is ook nog een slotviering op 24
juni.

Schelpjes zijn er nog van Laurens,
Daylinn, Max, Mees, Olivia, Noah,
Bo, Tess, Kuba, Nova, Melka, Lola,
Jurre, Vince en Lihem.

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
Sint Martinuskoor in Kerkdriel gaat door!
Na een tijd van veranderingen
heeft het parochiekoor St. Martinus
een nieuwe start gemaakt onder
leiding van koordirigent, Jos Lampert. Zij is onlangs verhuisd van
den Haag naar Rosmalen en na
twintig jaar koordirigent in de H.
Nicolaaskerk te Zoetermeer te zijn
geweest wil zij nu haar ervaring inzetten voor het koor in Kerkdriel.

Dit nieuwe jaar zijn we begonnen
met mooie missen en liederen uit
de Engelse traditie en uit het Franse Taize. We zitten vol plannen,
want het koor zorgt ook voor gezellige activiteiten, uitstapjes, samen
uit eten en samen musiceren met
andere projectkoren of met solisten. Op zondag 4 februari in de
viering met pastor Stefan Schevers
luisterden we de mis op met Sonate IV van Haendel voor dwarsfluit
(L. Kuyk) en orgel (J. Lampert).
Zingen is gezond, zingen is bidden,
zingen geeft inspiratie en samen
zingen geeft levensvreugde.

fotograaf: Anja Coret

Op de koorfoto ziet u de enthousiaste zangeressen van het St. Martinuskoor, maar wat opvalt is dat de
heren ontbreken. Met de Kerst
hebben de heren wel de mis van
Charles Gounod meegezongen. We
willen ook in de toekomst de vierstemmige missen van beroemde
componisten als Mozart, Haydn,
Schubert, Bruckner en Gounod
gaan zingen. We zoeken zangers
om koorlid te worden en mee te
komen zingen. Met Pasen zingen
we de vierstemmige Deutsche Messe van Schubert.
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Bent u 55-plus en zingt u graag,
wordt dan lid van het St. Martinuskoor. U wordt hartelijk uitgenodigd
om kennis te komen maken na de
vieringen op de eerste en derde
zondag in de kerk in Kerkdriel. Of
kom eens langs bij de repetitie op
elke woensdagavond vanaf half
acht in de Sint Martinuskerk op het
adres: Kerkstraat 26 te Kerkdriel
bij de zijdeur van de kerk.
Bel voor informatie: 06 125 34 195
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Jos Lampert
dirigent/organist van het
St. Martinuskoor te Kerkdriel
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Rossum
Vieringen in de Beuk

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.

De tweedee maandag van iedere
maand is er om 14.30 uur een viering voor onze ouderen. Na deze
viering drinken we koffie. Onder
het genot van een drankje spelen
we nog een paar potjes bingo. Wilt
u een gezellige middag dan bent u
hierbij van harte uitgenodigd.

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

De derde zondag van de maand is
er een Eucharistie- of gebedsviering. Na de viering drinken we gezamenlijk koffie, ook bij deze vieringen bent u van harte welkom.

Vieringen
Zondag
Woensdag
Zondag
Vrijdag

18
21
25
30

mrt
mrt
mrt
mrt

9.30 uur
19.15 uur
10.00 uur
10.30 uur

Dienst in de Beuk
Oecumenisch avondgebed kerkje Hurwenen
Oecumenische Palmpasenv. Prot. kerk
Goede Vrijdag Kruisweg Vaste Burcht

Vrijdag
Maandag
Zondag

6 apr
9 apr
15 apr

11.00 uur
14.30 uur
9.30 uur

Viering in de Vaste Burcht
Ouderenviering met bingo
Viering in de Beuk

Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Zondag

4 mei
4 mei
14 mei
20 mei

11.00 uur
19.30 uur
14.30 uur
9.30 uur

Viering in de Vaste Burcht
Dodenherdenking dorpsplein Hurwenen
Ouderenviering met bingo
Pinksteren. Dienst in de Beuk

Vrijdag
Maandag
Zondag

1 juni 11.00 uur
11 juni 14.30 uur
17 juni 9.30 uur

Franciscus tussen de Rivieren

Viering in de Vaste Burcht
Ouderenviering met bingo
Vaderdagviering in de Beuk
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Rossum
Gehuwd

Overleden

Annemiek van Kessel en Nard Verhoeckx hebben op 2 maart elkaar
het jawoord gegeven in de H. Martinus kerk te Velddriel.

† Jaap Post
Geboren op 29 november 1934 te
Baarn. Overleden 2 januari 2018 te
Rossum. Jaap was weduwnaar van
Mien Verhoeven, zij kregen samen
twee kinderen. Later levenspartner
van Riek van Doorn. In het crematorium te Vlijmen hebben we afscheid van hem genomen.

Wij wensen hen beiden een heel
gelukkige toekomst toe.

Moge hij rusten in vrede.

Oecumenische vieringen
Op woensdag 21 maart om 19.15
uur is het laatste avondgebed ter
voorbereiding op Pasen in het
Hurns kerkje.
Op zondag 25 maart is er een oecumenische palmpasenviering, om
10.00 uur in de protestantse kerk,
in deze viering worden ook de
palmtakjes uitgereikt.
Op woensdag 4 mei is er weer de
jaarlijkse dodenherdenking om
19.30 uur bij het monument in
Hurwenen.
Zondag 10 juni Drie-eenheidszondag om 10.00 uur oecumenische
viering in de protestantse kerk.

† Coen van Doorn
Geboren op 6 september 1932 te
Rossum. Overleden 15 januari 2018
te Rossum. Koen was gehuwd met
Annie van Uitert die op 8 september 2016 is overleden. Ze kregen
samen twee kinderen. Koen is ter
ruste gelegd bij zijn vrouw Annie
op de Algemene begraafplaats in
Rossum.
Moge hij rusten in vrede.
† Riek van Boekel – Ackermans
Geboren 26 december 1938. Overleden 8 februari 2018 te Rossum.
Riek was gehuwd met Rien van
Boekel, zij kregen samen 3 kinderen. In het crematorium te Rosmalen hebben we afscheid van haar
genomen.
Moge zij rusten in vrede.

U bent bij deze vieringen van harte
uitgenodigd.
2017 jaargang 6 nummer 4
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Rossum
Veranderingen
Omdat Pastor Schevers en pastoraal werkster A. van Veelen afscheid van ons hebben genomen,
hebben wij op dit moment nog
geen zicht op wie de voorgangers
zullen zijn bij onze vieringen. Uiteraard gaan de vieringen bij ons
wel gewoon door.

Contactgroep
Onze contactgroep blijft bestaan.
Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons
terecht:
Bertha van Doorn 0418 - 512340
Marleen van Lamoen 0418 - 662446
U kunt ook intenties opgeven voor
de vieringen in de Vaste Burcht of
de Beuk. Ook horen wij graag van u
bij ziekte of overlijden in de familie.

Kerkbalans
In de maand januari heeft u van
ons een brief gehad met het verzoek om een bijdrage voor Kerkbalans. Velen van U zullen dat al gedaan hebben, waarvoor onze hartelijke dank.
Mocht u nog niet in de gelegenheid
zijn geweest zijn, vragen wij u
alsnog om een bijdrage. Wij zouden het fijn vinden als u uw bijdrage overmaakt, het kan ook contant
door middel van een enveloppe in
de bus bij Bertha van Doorn. Wij
besteden het geld o.a. voor onze
vieringen in de Beuk en de Vaste
Burcht en voor de kosten van het
parochieblad. Bij voorbaat hartelijk dank!

Hierbij willen wij als Rossumse gemeenschap pastor Stefan Schevers
en pastoraal werkster Anneke van
Veelen heel hartelijk bedanken
voor hun inzet voor onze gemeenschap. En wij wensen beiden veel
succes in hun verdere loopbaan.
Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
Overleden

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

† Tinus Hooijmans
Geboren 5 juni 1946 en overleden
19 december 2017. Na de uitvaart
in de St. Martinuskerk is hij te ruste gelegd op het naastgelegen
kerkhof aldaar.
† Riek Hooijmans-Kooyman
Geboren 10 september 1928 en
overleden 20 januari 2018. Na de
uitvaart in haar St. Martinuskerk is
zij naar het crematorium gegaan.
We wensen de nabestaanden
veel kracht en steun en
Gods Zegen voor de toekomst.

H. Doopsel

Huwelijk

Geplande doopvieringen:

Op 2 maart 2018 zijn Annemieke
van Kessel en Nard Verhoeckx getrouwd in onze St. Martinus kerk.

Zondag 8 april 2018
Voorbereidingsavond op een donderdag (in overleg) om 20.00 uur in
parochiecentrum Kerkdriel, Hertog
Arnoldstraat 57B.
Zondag10 juni 2018
Voorbereidingsavond op een donderdag (in overleg) om 20.00 uur in
parochiecentrum Kerkdriel, Hertog
Arnoldstraat 57B.
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Langs deze weg nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en veel geluk en Gods Zegen
voor de toekomst.
Op 1 juni 2018 gaan Stefan Piels en
Ilse van Vonderen trouwen.
Alvast een goede voorbereiding
toegewenst en veel geluk en Gods
Zegen over jullie huwelijk!
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Velddriel
Bijzondere data
Zondag 25 maart 9.30 uur
Palmzondag gezinsviering
pr. R. Putman en Martinus Kids en
uitreiking palmtakjes

Zondag 13 mei 9.30 uur
Eerste H. Communie Eucharistie
Gezinsviering pr. R. Putman en
Martinus Kids

Donderdag 29 maart 19.00 uur
Eucharistieviering Witte Donderdag
met pr. J. Verhoeven en gemengd
koor

Maandag 14 mei 10.00 uur
Zonnebloemviering
pr. B. Bus en pr. Verhoeven en gemengd koor

Vrijdag 30 maart 15.00 uur
Kruisweg aan Voorstraat
met pr. R. Putman en kinderen van
Deken Wehmeijerschool

Zondag 20 mei 9.30 uur
Eucharistieviering Pinksteren
Pr. J. Verhoeven en gemengd koor

Zaterdag 31 maart 20.00 uur
Paaswake
Pr. J. Verhoeven en Martinus Kids
Zondag 1 april 9.30 uur
Plechtige Hoogmis Eerste Paasdag
Pr. J. Verhoeven en gemengd koor
Vrijdag 4 mei 18.15 uur
Dodenherdenking op kerkhof
met afvaardiging van B&W, Fanfare
La Harpe en Martinus Kids. Kranslegging en aansluitend koffie en
thee drinken in Boxhof.
Zondag 6 mei 9.30 uur
65-jarig bestaan St. Martinuskerk
Feestelijke eucharistieviering mmv
Gemengd koor, Martinus Kids en
Fanfare La Harpe. Aansluitend in
Boxhof feestelijke voortzetting.
Donderdag 10 mei 9.30 uur
Eucharistie Hemelvaartsdag
pr. J. Verhoeven
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Velddriel
Gezinsvieringen
De eerstvolgende gezinsviering is
zondag 25 maart om 9.30 uur.
Palmpasen. Op deze dag wordt de
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De communicanten brengen een zelfgemaakte
Palmpasenstok mee.

Palmzondag 25 maart
9.30 uur gezinsviering
met medewerking van
de Martinus Kids. De
communicanten komen
binnen met hun zelfgemaakte
palmpasenstok.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood nadat
hij op Goede Vrijdag gestorven is.
In de nacht voor Pasen, de stille
zaterdag, heeft de kerk altijd haar
belangrijkste feest gevierd, de
Paaswake. Deze viering is op zaterdag 31 maart om 20.00 uur.

Witte Donderdag 29
maart 19.00 uur Eucharistieviering
met
Pr. J. Verhoeven en
gemengd koor.

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst
van het woord, de viering van het
doopsel en de Eucharistieviering.
Aan het paasvuur wordt de nieuwe
paaskaars ontstoken: het licht van
Christus. Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de
kleine kaarsen van alle mensen in
de kerk. Het doopwater wordt gewijd.
Graag tot ziens,
Werkgroep gezinsvieringen
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Vrijdag 30 maart om
15.00 uur Kruisweg
verhaal met kinderen
Deken
Wehmeijerschool aan het kruis
aan de Voorstraat. (je mag een
bloemetje meebrengen bijvoorbeeld uit de tuin, je hoeft er niet
speciaal een te gaan kopen)
Zaterdag 31 maart om
20.00 uur Paaswake/gezinsviering met
Pr. J. Verhoeven en
Martinus Kids.
Zondag 1 april om
9.30 uur Eerste Paasdag Plechtige Hoogmis
met Pr. J. Verhoeven
en gemengd koor.
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Velddriel
Opbrengst
Adventsactie 2017

Vastenaktie
project 2018 Zambia

De opbrengst van de afgelopen adventsactie voor het project in
Rwanda ‘uitbreiding opvangcentrum voor straatkinderen’, heeft in
onze parochie € 85,- opgebracht.

Dit jaar is er gekozen voor een project in Mbala in Zambia. Waar zusters van de H.Harten van Jezus en
Maria, mensen helpen in de sloppenwijken die moeite hebben om
voldoende geld te verdienen.

Namens de de mensen van CECYDAR die daar werkzaam zijn en zeker ook de straat kinderen hartelijk
dank voor u bijdrage!
Werkgroep M.O.V.
Trees Hooijmans en
Annie van Kuijk

De zusters besteden veel aandacht
aan de kinderen. Velen hebben hun
ouders verloren aan de ziekte aids,
waardoor de kinderen wees zijn
geworden en nu door grootouders
worden opgevangen. De zorg is
voor hen erg zwaar omdat ze oud
zijn en niet meer kunnen werken.
Daardoor kan er ook geen schoolgeld en eten betaald worden waardoor veel kinderen ook niet naar
school kunnen.
Verder in het parochieblad kan u
meer lezen over het project. U
kunt dit mooie project steunen
door middel van uw gift. U kunt
deze in het vastenzakje doen wat
bij u thuis is bezorgd , en inleveren
in de welbekende groene bus achter in de kerk of pastorie. U kunt
uw gave ook overmaken op:
NL62 RABO 0326 0178 79
t.n.v. M.O.V. Bommelerwaard.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Werkgroep M.O.V.
Trees Hooijmans en
Annie van Kuijk
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Zaltbommel
H. Martinuskerk

Bijzondere vieringen

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

De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 2 mei, 6 juni, 4 juli. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

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

In de zaal van Zorghuis ‘De Wielewaal’ is er op de derde dinsdag van
de maand om 16.00 uur een Eucharistieviering: 15 mei, 19 juni, 17
juli. De bewoners van het Schootsveld en de Nijehof zijn daarbij ook
van harte welkom.

secretariaat en intenties:
Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

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’.

Palmpaasstokken maken
Op woensdagmiddag 2 maart van
13.30 tot 15.00 uur kunnen er door
de kinderen weer palmpaasstokken
gemaakt worden. De stokken en
versiering zullen aanwezig zijn,
wat de kinderen eraan willen hangen moeten ze meebrengen. Voor
het broodhaantje word ook gezorgd. Kosten zijn € 2,-
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Zaltbommel
Onderhoud kerkgebouwen 2017 / 2018
Parochiecentrum:

Sacristie:

We hadden geconstateerd dat de
goten aan de voorgevel lekten en
daarom zijn we met een hoogwerker de goten gaan inspecteren.
Hierbij waren de aannemer, de
schilder, de loodgieter en ondergetekende aanwezig. We konden constateren dat de medio 5-6 jaar geleden vervangen koperen goten op
kleine onderdelen niet goed waren
aangebracht. Regenwater liep niet
altijd direct in de goot maar ook
soms over de vlakke zijkanten tegen het hout van de goot aan. Als
gevolg daarvan werd het ondergelegen houtwerk aangetast en op
twee hoekplekken werd houtrot
gevonden wat vervangen moest
worden. Dat betekent dat we een
steiger moesten organiseren om
overal weer veilig bij te kunnen
komen. Tussen 3 en 17 november is
daarom aan de goten gewerkt en
omdat het steiger er toch stond
heeft de schilder ook de gehele
voorgevel dakranden en goten geschilderd, alsmede de eerste verdieping kozijnen waar dat nodig
was. Ook kon men dan gelijk de
ramen en kozijnen wassen, wat al
jaren niet meer was gebeurd. Op
dit onderhoudswerk kregen we
geen subsidie en moeten we zelf
ongeveer € 6000,- betalen. Een gedeelte daarvan zullen we proberen
te verhalen op de loodgieter als
veroorzaker van dit probleem.

In het onderhoudsplan voor 2017
was ook opgenomen dat de kozijnen in de gevels van de sacristie
opnieuw geschilderd moesten worden en dat is nu ook tussen 3 en 17
november gebeurd. Op dat onderhoud (€ 1800,- ) hebben we nog
wel 50% Rijkssubsidie gekregen.
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Onderhoud in 2018:
Al enkele jaren heeft het kerkgebouw en de pastorie last van optrekkend vocht vanuit de fundering. Verschillende muren hebben
daar zichtbaar last van, zie b.v. de
tussenmuur tussen pastorie zaal en
de gang en een muur tussen de
spreekkamer
en
trappenhuis.
Stucwerk en duur behang laten los
en vergaat het materiaal. Ook in
de pastorie gang en in het daarnaast gelegen trappenhuis en in
het kapelletje in de kerk zijn deze
problemen waar te nemen.
Op dit moment zijn we aan het inventariseren wat we daaraan kunnen laten doen en over welk gedeelte we subsidie kunnen krijgen.
Volgens de huidige wetgeving krijgen we alleen subsidie op dit soort
werkzaamheden in de kerk, maar
geen subsidie in de pastorie. De totaalkosten voor dit werk zullen we
medio eind december weten. We
houden u op de hoogte.
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De Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS)
Onze parochie is vernoemd naar
Sint Franciscus. Franciscus van Assisi (1181/12-1226) was iemand die
het evangelie op een authentieke
manier heeft beleefd. Daarom
wijst hij, ook na acht eeuwen, nog
steeds een weg voor mensen die
zich geboeid weten
door een levend
model van waarachtig leven naar
het evangelie.
Naast de Orde van
Minderbroeders en
de Clarissen stichtte hij in diezelfde
tijd de Orde van
Franciscaanse Seculieren (OFS). De
OFS stond eerder bekend onder de
naam Franciscaanse Leken Orde of
de Derde Orde Franciscanen. Het is
een orde van evangelisch-levende
mannen en vrouwen, geïnspireerd
door Franciscus van Assisi, die geen
kloostergeloften afleggen en niet
in gemeenschap samen wonen.
De leden vormen een gemeenschap
van mannen en vrouwen, die hun
gewone werkzaamheden binnen en
buiten hun gezin behouden. Zij
houden regelmatig samenkomsten
om zo hun geloof te verdiepen en
hun onderlinge verbondenheid te
onderhouden en te versterken.
De OFS telt ruim 500.000 leden verspreid over 57 landen. In ons land
zijn 11 broederschappen. Bovendien
Franciscus tussen de Rivieren

is er een in Suriname. In onze regio
is een broederschap in ’s-Hertogenbosch. Dit is de oudste broederschap
van ons land en is opgericht in 1899.
De groep bestaat uit mensen die bij
elkaar inspiratie opdoen en samen
oplopen op hun ontdekkingsreis door
het leven. Zo ontstaat er een hechte
verbondenheid.
Vanuit de aanvaarding van de eigen
kwetsbaarheid voelen zij zich verbonden met en betrokken bij elkaar
en met mensen in
de samenleving die misdeeld en miskend zijn. Waar ze geweld tegenkomen, proberen ze het ‘goede’ te
doen en de vrede te herstellen of te
brengen.
Elke derde woensdag van de maand
komen wij ‘s morgens samen in het
Kapucijnenklooster aan de Van der
Does de Willeboissingel in Den
Bosch. Na een eucharistieviering
bespreken wij een gedeelte uit een
boek of een actueel thema. In
2016/17 bespraken we de werken
van barmhartigheid naar aanleiding
van het Jaar van de Barmhartigheid. Dit jaar bespreken wij Hein
Stufkens’ boek ‘Franciscus, de weg
van de eenvoud’.
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Zaltbommel
Kerstvieringen 2017
Wanneer u zich aangesproken
weet, kom dan gerust eens naar
Den Bosch om een bijeenkomst bij
te wonen. Je kan altijd vrijblijvend
één of meerdere samenkomsten
meemaken en ervaren of het ook
iets voor jou is.
Voor meer informatie verwijs ik
naar de website van de OFS:
www.ofsnederland.nl
Of schrijf een e-mail aan:
j.h.vanderwaal@gmail.com
Vrede en alle goeds.
Han van der Waal ofs
minister

 9 December werd er een kerstboom in de kerk gezet door 4 sterke mannen van de kerk met een
Passie, die boom was zeker zeven
meter hoog.
 11 December de lichtjes en de
ballen erin, ook werd de Kerststal
in de kerk geplaats, met de beelden erin. Laat de kerstvieringen
maar komen.
 16 December was de Volkskerstzang met medewerking van Jeugdkoor Senta en de Harmonie Generaal Karel van de Heyden, twee
kinderen van de Leiboom hebben
het Kerstverhaal gelezen.
 17 December heeft Eljakim een
Kerst-sing-in gehouden, die ook
druk bezocht werd.
 20 December werd er een prachtig
bloemstuk gemaakt door Jet en Ans.
 20 December was de seniorenkerstviering waarbij Franciscus Vocalis gezongen heeft. Hier waren
70 senioren aanwezig. Na de viering koffie met kerstbrood; ze gingen allemaal voldaan naar huis.
 21 December kwam de Christelijke Basisschool ‘De Leiboom’ hun
kerstvieringen houden in onze
kerk. Twee keer zat de kerk helemaal vol.
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 24 December om 18.30 uur hadden we de kinderkerstviering. In
deze viering mochten de kinderen
zelf meespelen met het kerstverhaal. Er zijn meer dan 200 kinderen ouders en grootouders gekomen. Het werd georganiseerd door
de gezamelijke kerken in Zaltbommel.
 Om 22.00 uur de Nachtmis was
weer vol en prachtig. Surprise en
de leden van Harmonie Generaal
Karel van der Heyden hadden weer
flink geoefend om er een mooie
sfeervolle viering van te maken.
Het slotlied Ere zij God werd van
bovenaf begeleid door zeker 20
blazers van de Harmonie. Alle
mensen gingen met een goed
kerstgevoel huiswaarts.
 25 December was de Plechtige
Hoogmis waarin Franciscus Vocalis
weer gezongen heeft; ook dit werd
goed bezocht.

 De kersttijd is voorbij, 8 januari
werd alles weer afgebroken en opgeruimd.
Ik wil iedereen die meegeholpen
heeft aan de voorbereiding van de
kerk en de vieringen, pastor, misdienaars, koren, oliebollenbakker,
stal- en boomzetters, leden van
‘De Karel’, bloemversierders, drukker van de boekjes en alle anderen
die handen spandiensten verricht
hebben, heel hartelijk dank.
Zo zijn wij met z’n allen de Kerk,
nietwaar???
Tiny

Carnaval 2018
Ook dat was een geweldige viering
met 300 mensen erbij. De Mispelkrakers verzorgde de muziek. Na
afloop werd pastor B. Bus tot bisschop van Mispelgat benoemd, omdat hij dit jaar voor de 11de keer
voorging in de carnavalsviering.

 Op 1 januari, nieuwjaarsdag –
de Oliebollenviering, daar waren
veel mensen bij aanwezig. Na de
viering hebben we koffie gedronken in het parochiecentrum met
oliebollen, die waren geschonken
door de stads-oliebollenbakker Duijts.
 De Nieuwjaarsbijeenkomst op 6

januari was voor de hele parochie.
Franciscus Vocalis had ook deze
viering met zang opgeluisterd.
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De vrijwilliger van het jaar 2017
was Hans Zonneveld, voor zijn grote inzet voor de parochie en onze
kerk. Bedankt Hans wij hopen dat
je dit nog vele jaren kunt blijven
doen.
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Kinderpagina’s

Pasen is fijn
Pasen is een fijn feest!
Het wordt warmer buiten,
We zoeken eitjes in de tuin.
De vogeltjes fluiten,
En we worden al een beetje bruin.
Maar het allerbelangrijkste met Pasen is,
Deze belangrijke gebeurtenis:
Jezus die zich helemaal aan ons geeft,
Jezus is niet dood Hij leeft!
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