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Vooraf
Beste lezer,
Voor u ligt het parochie-zomerblad. Misschien bent u er al heel
lang aan toe, misschien vindt u de
tijd erg snel gaan. De langste dag is
al weer aangebroken.
Een rustige periode breekt aan.
Even het werk laten rusten, geen
koor, geen vergaderingen, en misschien gaat u wel even weg. Een
periode van ontspannen, herbronnen, relaxen. Er moet even niets,
er mag alleen wat. Gaat u weg,
een veilige reis en een leuke tijd.
Blijft u thuis, u bent echt niet alleen, tijd om elkaar te ontmoeten
en te genieten van de mooie natuur.
De redactie van het parochieblad
wenst u een mooie vakantietijd. En
misschien kunt u een beetje tijd
vrijmaken voor Hem, onze God die
met u meegaat waar u ook bent.
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
Christianne van Dierendonck
Telefoon: (0418) 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommerwaard.nl

Franciscus tussen de Rivieren
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Bedevaart
Met bloemen, wensen en intenties naar
de Zoete Moeder van Den Bosch
Het wordt al een traditie, de Mariabedevaart van de Franciscusparochie op de eerste zondag van
mei. In de weken voorafgaand aan
de bedevaart konden alle parochianen op blaadjes of briefjes een
naam, intentie of wens opschrijven
om samen met een bos bloemen
mee te nemen naar Maria. Ook dit
jaar hadden zich in de vroege ochtend wandelaars en fietsers verzameld die samen op weg wilden
gaan naar Maria.

2018 jaargang 7 nummer 2

Om 6.30 uur was er een korte viering, en dankzij de goede zorgen
van de koster werd ook de inwendige mens versterkt met koffie/thee en een krentenbol. Ook
dit jaar waren er nieuwe gezichten
en oude bekenden. Onderweg ontstaan vaak mooie gesprekken over
een keur van onderwerpen.
Eenmaal in Den Bosch aangekomen
sloten wij aan bij de viering van
tien uur. Een aantal vrijwilligers
hebben de bloemen bij Maria gebracht.
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Bedevaart

(De kaartjes hebben nog lange tijd
tijdens de meimaand verdeeld over
de bloemen van de Sint Jan gestaan)
Voor degenen die dat wilden, was
er bij pastor Bus en pastoor Putman in het klooster tijd voor koffie
en thee met een koekje. Vervolgens trok ieder op eigen wijze
weer terug naar huis.
Onze hartelijke dank aan iedereen
die met ons mee is gegaan, het
was weer een verrijkende ervaring,
graag tot volgend jaar!

Franciscus tussen de Rivieren
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Pastoor
De paden op de lanen in
“Hoe bevalt het?” is mij al een paar
keer gevraagd. Ik kan dan van harte
zeggen, dat het voor mij al snel
vertrouwd voelde om in de Bommelerwaard te mogen werken. Amper
in de parochie, maakte ik gelijk
kennis met het enthousiasme, de
inzet en de goede zorgen van de
werkgroepleden van de diverse
communieprojecten. Ook vanwege
de vieringen in de Goede Week ontdekte ik al snel, de zorg van velen
die bij de vieringen en in de kerk
actief zijn. Tenslotte leer ik ook
door de ontmoetingen onderweg
tussen de zevental gemeenschappen, met hoeveel betrokkenheid en
toewijding velen in de parochie actief zijn.

God spreekt tot ons!
Op velerlei wijze zie ik hoe mensen
door Gods zorg worden aangesproken, ook als zal niet iedereen dat zo
benoemen. Tegelijk verrast het mij
telkens weer hoe ik onderweg en in
ontmoetingen mag ervaren hoe rijk
aan verscheidenheid onze parochie
is. Ik ben God dankbaar, dat ik zoveel betrokken, open, creatieve,
zorgzame – en ook heerlijk nuchtere
directe mensen ontmoet. Ik moet
dan denken aan het lied: “Hoort
hoe God met mensen omgaat”. Het
lied beschrijft hoe we in Bijbelse
personen, verhalen en in ons eigen
leven God ontmoeten. God, die op
belangrijke – of moeilijke momen2018 jaargang 7 nummer 2

ten de kracht en wijsheid geeft.
Niet alleen in de kerk, maar juist
ook in de natuur, in mensen of in
gebeurtenissen spreekt God tot ons.

Bijbelverhalen
Eigenlijk is de Bijbel een boek vol
verhalen van gewone mensen, die
God op diverse wijze in hun leven
ervaren. Het zijn niet altijd makkelijke verhalen, omdat ze uit een
andere tijd zijn, met andere gewoontes. Je moet soms even de tijd
nemen en de achtergronden kennen, voordat sommige verhalen pas
beginnen te spreken. Ik vind het
dan ook verheugend, dat we ook in
onze vieringen, meer aandacht besteden aan Bijbel uitleg. Ook in onze contacten met andere kerken,
maar ook met andere religies is het
belangrijk dat we onze eigen traditie, waaronder de Bijbelverhalen
beter leren kennen. Verhalen kunnen ons bij uitstek inspireren en
helpen ons geloof te verdiepen.
Woord- en gebedsvieringen zijn dan
een mooie verrijking van onze liturgische vieringen.

Woord, gebed en Sacrament
In onze rooms katholieke kerk is het
mooi dat we een verscheidenheid
aan vieringen hebben. Naast de Eucharistie, kennen we ook het rozenkransgebed, avondwakes, meditatieve vieringen, (huis, auto-en
dieren) zegeningen, Aanbidding,
processie, zangdiensten en Woorden gebedsvieringen. Er is gelukkig
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Pastoor
evenveel talent en ervaring in onze
parochie aanwezig om deze vieringen mogelijk te maken, zodat naast
pastores ook veel parochianen met
veel toewijding, kennis en ervaring
in vieringen voor kunnen gaan. In
het vieringen rooster is dat ook
zichtbaar, want ons geloof moeten
we samen vieren en delen.

Geloofsgesprek
Ons geloof is iets kostbaars, wat we
graag door willen geven aan de volgende generaties. Het is dan ook
belangrijk dat er aandacht is voor
catechese. Hoe kunnen we immers
ons geloof delen, als de jeugd niet
weet wie Jezus is, laat staan hun
leven met Hem wil delen. Voor onszelf is het daarom ook belangrijk
dat we meer over ons geloof leren
spreken. Met het nieuwe seizoen zal
dan o.a. een Alfa cursus worden opgestart. Het is een soort “geloven
voor dummies”. Je hoeft niets te
weten en je mag alles vragen... Aan
het bisdom hebben we ook gevraagd
of we speciaal voor de catechese,
familiepastoraat en geloofsopbouw
een pastor kunnen krijgen. We zijn
vol verwachting!

Geloofsgemeenschap
Onze parochie bestaat uit betrokken, open, creatieve, zorgzame –en
ook heerlijk nuchtere directe mensen. Het zijn eigenschappen die we
goed kunnen gebruiken om elkaar
te inspireren en te vitaliseren. We
hebben zo’n mooi geloof en dat
Franciscus tussen de Rivieren

gunnen we anderen ook zo graag,
maar het is een uitdaging om als parochie daarin te groeien. Vanuit de
zeven gemeenschappen / contactgroepen zijn we in de Pastoraatgroep begonnen met een jaarplanning. De gezamenlijke kennis en ervaring willen we gebruiken om wat
we doen te versterken en de betrokkenheid van o.a. jeugd en jongeren te vergroten. Voor het nieuwe seizoen willen we dan ook meer
naar de scholen gaan. Ook willen
we meer met andere kerken en organisaties optrekken, om het geloof
in de samenleving zichtbaarder te
maken.

Vooruitkijken
Eén van de vele mooie dingen in de
Bommelerwaard vind ik de vergezichten. In het landschap zijn ook
de veranderingen in de tijd zichtbaar. Er is veel nieuwbouw, de bedrijvigheid is veranderd, en je
merkt ook dat er veel verdwenen is
en gemist wordt, maar ook dat door
veranderende loop van de rivier
nieuwe vergezichten en perspectieven zijn. Er is veel te doen, maar de
wetenschap dat ik samen met Bertus Bus als collega en medebroeder
met zoveel betrokken mensen mag
samenwerken geeft mij vertrouwen
in de toekomst. Moge we op die
weg, met de woorden van sint Franciscus door God gezegend worden
met vrede en alle goeds,
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Parochie
Uitvaarten?
Is het u weleens opgevallen hoezeer ook ‘niet kerkse’ mensen een
uitvaart in de kerk of met een pastor waarderen? Kinderen zijn aangenaam verrast omdat ze merken
hoe persoonlijk de uitvaart is en
hoeveel hoop, bemoediging en
warmte er van een kerkelijke uitvaart uitgaat. Omdat echter veel
mensen niet meer naar de kerk
gaan, zoeken ze bij het overlijden
van hun ouders vaak ook de pastor
niet meer op. Heeft u daar weleens
bij stilgestaan?
Te weinig weten mensen, dat een
pastor ook als het niet in de kerk
is, graag helpt om een persoonlijke, warme en bemoedigende uitvaart te begeleiden! Het is een
grote steun als u aan uw familie
aangeeft, dat u graag een pastor
bij uw uitvaart heeft. U kunt dat
ook noteren in een adresboekje. In
onze parochie zijn gelukkig een
aantal pastores en oud pastores.
Niet alle pastores verzorgen nog
een uitvaart en ze zijn niet altijd
beschikbaar. Het is dan ook goed
om meer dan één naam te noteren
of aan te geven. Een pastor is er
om te luisteren en om het geloof
zo te delen, dat ook wie niet (zo)
kerkelijk is er de warmte en bemoediging van kan ervaren!
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Aanmelding H. Vormsel
en Eerste H. Communie
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen op het Vormsel en de
Eerste heilige Communie zijn al
weer begonnen. Om de voorbereiding goed te kunnen starten, moeten
we weten wie er Eerste H. Communie wil doen en wie gevormd wil
worden. We kunnen dan de groepen
en de mogelijke kerkplekken bepalen, maar bovenal ook de werkgroepen die het project begeleiden versterken.
Als uw een kind heeft dat in groep 4
of groep 8 zit en waarbij u denkt aan
Eerste Communie of H. Vormsel, dan
kunt u zich nu opgeven. Aanmelden
is ook belangrijk om de data van
voorbereiding en de vieringen te
kunnen vaststellen, dus geef u hierbij tijdig op via e-mail:
secretariaat@katholiekbommelerwaard.nl
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Kampen
Zeilkamp Noventus
Van zaterdag 11 t/m zaterdag 18
augustus 2018 wordt weer het Zeilkamp Noventus georganiseerd in
samenwerking met Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Wat kun je allemaal verwachten?
•
•
•
•
•
•
•

Een week vol gezelligheid
Leren zeilen van ervaren instructeurs
Elke avond kampvuur
Een eigen eiland
Leuke activiteiten
Avondspellen
Workshops met betrekking tot
het katholieke geloof

De prijs voor dit alles is € 220,Het kamp is op het Holtus Eiland,
een onbewoond eiland op de
Loosdrechtse plassen. We slapen in
de ark ‘de ome Jan’ en we zeilen
met prachtige polyester Valken.

Andere kampen

Voor het eten wordt gezorgd, maar
er moet wel afgewassen worden...
Het kamp heeft een christelijk karakter en wordt ondersteund door
het bisdom Den Bosch en parochie
de Twaalf Apostelen uit Wijchen.

Een mooi overzicht staat op Rkactiviteiten.nl:

Natuurlijk worden er nog veel meer
kampen georganiseerd door diverse
katholieke organisaties.

www.rkactiviteiten.nl/kamp

• (06) 533 632 54
• tijmenwintjes@gmail.com
• www.zeilkampnoventus.nl

Franciscus tussen de Rivieren
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Bestuurstafel
Van de bestuurstafel
Met de komst van pastoor Roland
Putman heeft het kerkbestuur vanaf maart ook officieel een nieuwe
voorzitter. Eén van de vele taken
waarvoor de nieuwe pastoor zich
ziet gesteld.
Het verzoek van het
Bisdom om op 24 mei
op visitatiebezoek te
mogen komen, vroeg
meteen niet alleen de
aandacht van het bestuur maar
ook van de nieuwe pastoor. Een
visitatiebezoek is een bezoek
van vrijwel de gehele bisdomstaf om met het bestuur te
praten over, en een idee te
krijgen van, het reilen en zeilen
van de gehele parochie. Allerlei
aspecten passeren hierbij de
revue zowel de pastorale, maar
zeker ook de zakelijke kanten
worden bezien. Hieraan voorafgaande werd gevraagd een
lijst in te vullen per kerk met
de gegevens over het aantal
bezoekers, dopelingen, eerste
communies, en vormelingen per
jaar maar ook naar het aantal
vrijwilligers en de leeftijden
van de vrijwilligers. Dit om een
inzicht te krijgen in de vitaliteit
van de geloofsgemeenschappen.
Het bezoek was zowel door de pastoor als het bestuur goed voorbereid. Eerst werd in de mooie parochiezaal van Zaltbommel de visie
door Maroesjka Versantvoort gepre2018 jaargang 7 nummer 2

senteerd, daarna volgde een uiteenzetting van de pastorale plannen
van pastoor Roland Putman.
De visie hier al eerder besproken
houdt in dat de huidige kerken
voorlopig open blijven, en dat zo
nodig met verbouwingen en/of verhuur
van de pastorieën, geld
gegenereerd wordt om
dit te bekostigen. Pastoor Putman gaf aan
dat het zijn plan is met de
pastoraatsgroep aan de slag te
gaan en dat hij middels een
jaarkalender veel momenten en
mogelijkheden ziet aan te sluiten bij de beleving van mensen.
Ook wil hij heel graag inzetten
op de catechese, zowel die van
volwassenen als van kinderen.
Het verzoek van het bestuur om
een halftijds pastorale medewerker te mogen aanstellen,
was amper naar de bisschop
uitgesproken, of de bisschop gaf
vrijwel direct aan dat er wat
hem betreft ruimte is voor een
catecheet. De econoom had wel
wat opmerkingen en aanvullingen op de plannen maar was
niet ontevreden over de financiële
positie van de parochie. We hopen
op toestemming voor verhuur - en
waar noodzakelijk - toestemming
om verbouwingen te mogen realiseren. Het bestuur ziet met vertrouwen het eindrapport van het Bisdom
tegemoet.
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Koor
Er wordt hard gewerkt aan het tot
stand komen van een nieuw automatiseringssysteem voor zowel de
financiële administratie, begraafplaatsbeheer, en ledenadministratie. Een werkgroep van verschillende bisdommen is bezig de systemen te testen. Vooralsnog hoopt
de parochie per 1 januari met de
nieuwe systemen te kunnen starten. Belangrijk is wel dat de huidige systemen goed zijn bijgewerkt.
Het bestuur mag een éénmalige
bijdrage ontvangen van de Zusters
van Liefde. Hiermee zullen de graven op het zusterkerkhof op de begraafplaats in Kerkdriel sober worden opgeknapt.
Na de zomer zal het gebruik van
het nieuwe weekendmissaaltje
worden geëvalueerd in de pastoraatsgroep.
Mirjam Duijts-As

Franciscus Vocalis
Een klein, zeer fanatiek koor... Dat
wel. Toen op 1 januari 2013 de vijf
parochies van de Bommelerwaard
werden samengevoegd tot één parochie: “De Franciscus Parochie”,
is er naast de diverse lokale koren
een parochieel koor ontstaan.
De doelstelling is om de muzikale
begeleiding te verzorgen, tijdens
diverse vieringen in de hele Franciscus parochie.
Het koor heeft als dirigent. Bart
van de Wiel en als organist Ton Nagel. Het koor bestaat nu uit 8 personen. Het is een kleine groep,
zeer gedreven en fanatieke zangers
en zangeressen. Het repertoire bestaat uit verschillende soorten religieuze muziek, een- of tweestemmig. Het koor zingt tijdens diverse
vieringen in, maar ook buiten de
Franciscus parochie.
Ondanks het feit, dat ze als klein
koor goede resultaten boeken, zou
uitbreiding zeker niet verkeerd
zijn. Heeft dit alles uw nieuwsgierigheid geprikkeld?? Dan bent u van
harte welkom om te luisteren tijdens de wekelijkse repetitie. Deze
is elke woensdag van 18.30 uur tot
20.30 uur.in het Parochie Centrum
Martinus Hertog Arnoldstraat 57B in
Kerkdriel.
U kunt ook contact opnemen met
de coördinator: Anneke van den
Berg - van Malsen, tel. 06-43644964

Franciscus tussen de Rivieren
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Overweging
God geeft ons mensen
Door ervaringen en ontmoetingen
in mijn leven, voel ik mij een gelukkig mens. Ze schenken mij levenswijsheid en doen me groeien in
het geloof. Als je er voor openstaat
kunnen mensen veel voor je betekenen en echt een genade voor je
zijn. In de mensen die God ons
geeft toont Hij zijn genade. Gods’
genade is dus niet iets abstracts,
maar komt tot ons door de liefde
van mensen.
Eigenlijk zie je hetzelfde in de geschiedenis van de kerk. Wat een
wisselvalligheden heeft de kerk in
de loop der eeuwen niet meegemaakt. Soms waren er dieptepunten en perioden van ernstig verval
en zware crisis! En dan is het wonderlijk om te zien, dat er door
Gods’ genade steeds weer mensen
opstaan, die nieuwe inspiratie
schenken en waarin het licht van
het evangelie weer helder en boeiend naar voren komt.
Franciscus van Assisi is zo’n mens.
In een tijd dat de kerk teveel
hechtte aan macht en wereldlijke
invloed, begon hij een armoedebeweging. Zijn volgelingen, de
minderbroeders, brachten een
nieuw godsdienstig elan toen in de
Renaissancetijd de kerk veel en te
eenzijdig aandacht had voor kunst.
En voor uiterlijke pracht en praal.
Het begin van de kapucijnenorde
zelf is in dit opzicht ook heel veelzeggend. Ze begon met grote inspi2018 jaargang 7 nummer 2

ratie, maar raakte al heel snel in
een grote crisis. Want een van de
eerste generale ministers werd afvallig en de ondergang van de orde
leek nabij. Maar een eenvoudige
bedelbroeder, Felix van Cantalicië,
de eerste heilige van de orde en
een levend beeld van het franciscaans ideaal, wekte toen bij iedereen een nieuw vertrouwen in de
geloofwaardigheid van de kapucijnenorde.
Ik haal nog een laatste voorbeeld
aan. In de 19e eeuw leek het erop,
dat door het rationalisme en de
moderne schriftuitleg het geloof op
losse schroeven kwam te staan. Als
iets dat door de moderne wetenschap voorgoed was achterhaald.
De historische werkelijkheid van de
bijbelse personen als Jezus en Maria scheen geheel te vervagen.
Toen, in het midden van die eeuw,
was er een eenvoudig meisje, Bernadette. Zij werd door de verschijningen van de heilige Maagd Maria,
zelf een soort spiegel, een levend
beeld, van Maria. Waardoor de
Moeder Gods opeens in alle duidelijkheid naar voren kwam, zoals zij
geweest moet zijn: uiterlijk niet
opvallend, maar innerlijk geheel
zuiver op God gericht. In Bernadette had je een levend beeld van de
zuiverheid en openheid, die Maria
heeft getekend. En uit die verschijningen te Lourdes ontstond
een heel nieuwe godsdienstige inspiratie, die nog steeds voortduurt.
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Dankwoord
Mensen uit heel de wereld vinden
er kracht tot gebed en verlevendiging van hun geloof… Jonge mensen ervaren, hoe hun geloof vorm
krijgt in hun dienstbaarheid aan
zieken en noodlijdenden. Wat kan
een eenvoudige mens als Bernadette miljoenen mensen tot zegen
zijn!Laten we dankbaar beseffen,
dat God ons ook op onze levensweg
mensen geeft om ons zijn goedheid
te laten zien.
Pastor Bertus Bus

Lieve mensen,
Heel veel dank voor het indrukwekkende feest bij mijn 12½ jarig
jubileum in de Bommelerwaard.
Toen ik kort voor de viering, samen met mijn gewaardeerde collega’s, de kerk binnenkwam, voelde
ik mij ontroerd. Wat een prachtige
viering met zang van dameskoor
‘Lavande’. Met aan het einde
mooie woorden van pastoor Putman. Fijn om met elkaar te mogen
werken.
Dank ook aan ds. Jos de Heer voor
zijn hartelijke toespraak. Wat bijzonder dat we samen mogen optrekken. Heel veel dank aan Piet
de Lange, voorzitter van de contactgroep Zaltbommel, voor zijn
woorden van waardering. Hij en de
contactgroep en veel vrijwilligers
hebben zich kosten noch moeite
gespaard om er een groot feest van
te maken.
Heel bijzonder vind ik dat. Zoveel
mensen en zoveel aandacht. Hartelijk dank voor uw cadeaus en goede
wensen. In een tijd van afscheid
nemen - van ons kapucijnenklooster
in Den Bosch - voel ik mij door uw
nabijheid gesterkt. Uw inspirerende
woorden geven mij kracht op de
nieuwe weg die ik moet gaan. U allen, in het bijzonder de contactgroep Zaltbommel, veel dank!
Pastor Bertus Bus

Franciscus tussen de Rivieren
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Discoboot
Discoboot
Een heldere lucht en een lekker
zonnetje, niets stond de tieners in
de weg om van de disco-vaartocht
op vrijdag 15 juli een spetterend
feest te maken.
Ook kapitein Frank, pastoor Roland
Putman, pastor Stefan Schevers, en
alle vrijwilligers van squad4J6 hadden er zin in. Na vertrek uit de haven van Kerkdriel opende pastoor
Putman de avond met een hartelijk
welkomstwoord, waarna de discoboot losbarste. Meezingen, dansen,
hossen het behoorde allemaal tot
de mogelijkheden.
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Nagels konden worden gelakt, en
tattoos gezet. Wie het even wat
rustiger aan wilde doen, kon op het
achterschip van de mooie omgeving
genieten. Even op adem komen kon
in de bovensalon waar de waarzegster de tieners in de spiegel van
het leven liet kijken.
Pastor Schevers gaf als cadeautje
aan iedereen de Youcat catechismus waarin hij een persoonlijk
woord schreef. Om 23.00 uur meerde het schip weer in Kerkdriel aan.
Moe en voldaan ging iedereen huiswaarts.
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Missie
Missionarissen
Maasdriel steunt haar missionarissen. Een actie zonder Strijkstok.
Voor de 29ste keer van 2 t/m 6 juli
2018 voert Maasdriel actie voor
haar eigen missionarissen. De huidige missionarissen zijn moderne
mensen die kans zien d.m.v. kleinschalige projecten heel goede mogelijkheden en kansen te creëren
in ontwikkelingslanden, die direct
aan de plaatselijke bevolking ten
goede komen.
Twee sterke vrouwen en een man,
allen afkomstig uit Kerkdriel, weten zich gesteund door het thuisfront. Will van Merwerkt als verpleeg- en verloskundige in Kameroen en steunt de plaatselijke bevolking in het opzetten van goede
kraamklinieken met goede en verantwoorde zorg voor moeder en
kind. Maria Poulisse runt in Colombia een dagopvang voor gehandicapte kinderen. Leo van Beurden is
priester en als zielzorger werkzaam, daarnaast is hij betrokken
bij het besturen van een grote
scholenstichting in Indonesië.
De actie is gepland rond de Kerkdrielse kermis, onder het motto:
‘een rondje voor de missionarissen’. Ook dit jaar hoopt de organiserende stichting veel geld op te
halen, het bijeengebrachte bedrag
wordt vervolgens verdubbeld door
de stichting ‘de Wilde Ganzen’.

Will van Mer is momenteel op vakantie in Nederland. Zij zal op
woensdagavond 27 juni om 20.00
uur iets over haar boeiende werk
vertellen in het parochiecentrum
aan de Heer Arnoldstraat 57B in
Kerkdriel, waarbij geïnteresseerden van harte worden uitgenodigd.

Miva Actie
Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe
In het weekend van 25 en 26 augustus vindt de Miva-collecte in de
kerken plaats.
Dit jaar vraagt Miva uw aandacht
voor een project in een van de
armste regio’s van Zimbabwe. Een
gebied waar medische zorg voor de
allerarmsten onbereikbaar is. Hoe
afgelegen iemand ook woont, iedereen heeft recht op de juiste
zorg. Sommige veldwerkers lopen
uren naar de dorpen om gezinnen
van medische hulpmiddelen te
voorzien zoals een rolstoel of krukken. Miva wil deze veldwerkers
helpen. Een auto maakt het verschil. Met de bijdrage uit de collecte willen we de teams van
veldwerkers van een auto voorzien.
Samen met U helpen wij ze op weg
om nog meer kinderen en jongeren
te bereiken en hun zorg te geven
die zo hard nodig is. Van harte bevelen wij u dan ook deze actie aan.
Op www.miva.nl leest u meer over
dit project.
M.O.V. bommelerwaard

Franciscus tussen de Rivieren
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Alem
Intenties aanvragen

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

Intenties kunt u aanvragen bij Ger
van Boxtel ( ’t Buske 25, tel. 0418662063).
Mocht U vergeten zijn een intentie
aan te vragen, dan kan dit nog bij
Ger van Boxtel na de datum, vermeld op ons kerkblad. Er kan dan
geen vermelding meer worden opgenomen in het kerkblad. Wel wordt
de intentie afgelezen in de kerk.

Extra mededelingen

Overleden

 Website Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl

Op 27 maart is Titi Maas-Vrielink op
79-jarige leeftijd overleden.

 Voor uitvaarten dient u contact
op te nemen met het secretariaat
van het dekenaat, telefoon 0418632504 en met Ger van Boxtel, tel.
0418-662063

Op 30 maart is Piet aan den Toorn
op 94-jarige leeftijd overleden.
Mogen zij rusten in vrede.
De nabestaanden wensen we veel
kracht en steun toe. Sterkte!

 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

2018 jaargang 7 nummer 2
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Alem
Onderscheiden
Op 26 april, daags voor koningsdag,
zijn 2 Alemse parochianen onderscheiden en kregen ze door burgemeester Henny van Kooten de lintjes (lid in de orde van OranjeNassau) opgespeld.
Marja Klavers – van Dulmen (53)
kreeg haar onderscheiding voor
o.a. haar verdiensten voor de H.
Hubertuskerk waar ze ongeveer
twintig jaar deel uitmaakte van de
schoonmaakploeg. Vanaf 2000 tot
2012 heeft Marja samengewerkt in
een communiewerkgroep om kinderen te begeleiden in de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. Voor de St. Odradaschool was
ze vrijwilliger in de schoonmaakploeg, overblijfmoeder, hulpouder
bij het niveaulezen en vrijwillige
invalkracht bij peuterspeelzaal Pippeloentje. Ook als EHBO-er heeft
Marja haar steentje bijgedragen.
Ze is vrijwilliger in Hedel en reanimatievrijwilliger in o.a. Alem.
Nog een prominente vrijwilliger in
Alem is Peter Vissers (59). In 1991
was hij medeoprichter van de kermiscommissie (nu Stichting Alemse
Activiteiten). Stichting De Alemse
Rakkers (jeugd en jongerenwerk)
kende Peter als bestuurslid en als
drijvende kracht achter de kampeerweekeinden. Vijftien edities
hielp hij mee aan Alempop. Ook
was Peter bestuurslid van de Alemse dorpsraad.
Franciscus tussen de Rivieren

We feliciteren Marja en Peter met
het verkrijgen van deze verdiende
onderscheiding en danken hen voor
hun inzet voor de Alemse gemeenschap.
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Alem
Adopteer een oorlogsmonument
Om de kinderen meer te weten laten
komen over de lokale oorlogsgeschiedenis, hebben de kinderen van
de St. Odradaschool het oorlogsmonument Jan Klingen geadopteerd.
Met het project adopteer een oorlogsmonument gaat de lokale oorlogsgeschiedenis voor kinderen leven. Ze ontdekken het verhaal achter een oorlogsmonument in hun
buurt. Ze leren wat herdenken is
en waarom het belangrijk is om de
verhalen uit de oorlog door te geven. Na het zien van een introductiefilm ‘adopteer een oorlogsmonument’ zijn we met groep 6-7-8
aan de slag gegaan. In groepjes
hebben ze onderzoek gedaan naar
het oorlogsmonument Jan Klingen.
Hiervan hebben ze een verslagje
gemaakt. Ook zijn er denkvragen
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gesteld die de kinderen prikkelden
tot nadenken over de oorlog, herdenken en het doel van monumenten. Met z’n tweeën hebben de kinderen een gedicht over de oorlog
gemaakt. De gedichten: ‘Wat is oorlog?’ en ‘Herdenken’ zijn tijdens de
afgelopen herdenkingsdienst op 4
mei in de H.Hubertus voorgelezen
door Ties en Rachel. Na de dienst is
er ook namens de kinderen een
bloemstuk bij het monument neergelegd. Na de lessen in de klas zijn
we naar het oorlogsmonument aan
de Jan Klingenweg geweest. Harry
Brekelmans vertelde op een boeiende manier de geschiedenis van dit
oorlogsmonument en wat er allemaal heeft afgespeeld.
Adopteer een oorlogsmonument is
een mooi initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Vastenactieproject 2018
Ook dit jaar hebben de kinderen
van de St. Odradaschool zich weer
ingezet voor de vastenactie.
Er werd een prachtig bedrag van
€ 363,75 opgehaald voor de arme
gezinnen in Mbale, Zambia.
Vooraf aan het project is er namens de vastenactie een musical
aangeboden ter inspiratie. Deze
heeft plaats gevonden op school.
De kinderen van groep 6-7-8 hebben drie keer met een marktkraam
op diverse locaties in het dorp gestaan.
Ze bakten pannenkoeken, maakten
tosti’s en suikerspinnen. Ook verkochten ze knuffels en armbandjes. Weer andere kinderen deden
klusjes en kregen daar ook geld
voor. Vele spaarpotjes waren goed
gevuld.
Alle kinderen bedankt voor jullie
inzet!!!

Franciscus tussen de Rivieren
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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 1 juli en zondag 2 september zijn de volgende doopzondagen. De tijden zijn om 13.00 uur,
13.45 uur en 14.30 uur.
Voorbereidend gesprek: 25 juni en
20 augustus. De avonden zijn in het
parochiecentrum te Kerkdriel.

Gedoopt
Gedoopt op 13 mei 2018:
Alec Gerardus Hendrikus Kazimierz
van Rooij, zoontje van Wojtek van
Rooij en Erika van den Heuvel, Pr.
Irenestraat 44 te Hedel.
Dat hij mag opgroeien tot een gelukkige mens, die kan geloven, hopen en liefhebben.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

6 juli
20 juli
10 augustus
24 aug
14 sept
28 sept
12 okt
26 okt

Oecumenische viering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering
Oecumenische viering
Eucharistieviering

Ds. Marten Tel
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 7 juli, 11 augustus, 8 september, 13 oktober en 10 november. De vieringen in het Zonnelied beginnen om 19.00 uur.
Van harte welkom.
2018 jaargang 7 nummer 2
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van…
Op 20 februari: Peter Rademakers
in de leeftijd van 70 jaar. Peter
was de jongste van het gezin met
vier kinderen, waarvan op zeer
jonge leeftijd zijn broertje overleed. Hij groeide samen op met
zijn zussen Annie en Jeanne. Na
het overlijden van zijn vader zette
hij met zijn moeder en zus Annie
de boerderij voort. Hij deed dat altijd met plezier en hij hield heel
veel van dieren. Zijn maatje Bello
nam hij overal mee naar toe. Hij
was altijd in voor een feestje en
een potje kaarten. In maart 2015
kreeg Peter een hersenbloeding en
zijn nieuwe thuis werd “De Wielewaal” in Zaltbommel. Na het sacrament van de zieken te hebben
ontvangen is hij daar 20 februari
overleden. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op dinsdag
27 juni en aansluitend werd Peter
ter ruste gelegd op het kerkhof.
Op 22 april: Pietje van Mil, in de
leeftijd van 93 jaar. Zij was echtgenote van Jo van der Linden. Zij
was een zeer zorgzame vrouw voor
haar man en voor haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen. De uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 28 april in de kapel
van “Het Zonnelied”, waarna de
crematie plaats vond in crematorium “De Maaslanden” te Nieuwkuijk.

Franciscus tussen de Rivieren

Op 6 mei: Gertje Pasnagel in de
leeftijd van 85 jaar. Gertje was getrouwd met Henk de Groot van wie
ze op 28 juli 2009 afscheid heeft
moeten nemen. Gertje was moeder
van Henk en Tom, schoonmoeder
van Annette en Myra, en oma van
Harm, voor wie zij altijd klaar
stond. Gertje heeft voor hen en vele anderen ontzettend veel betekend en had ook een bijzonder
plekje in haar hart voor Nienke. De
plechtige uitvaartdienst werd gehouden op vrijdag 11 mei, daarna
kreeg zij een plekje op het kerkhof
bij haar man Henk.
Op 11 mei: Bertha Verreijt in de
leeftijd van 83 jaar. Bertha was
echtgenote van Ai de Groot. Zij
was een zorgzame vrouw voor haar
man, en een liefdevolle moeder
voor haar drie kinderen, voor wie
ze altijd in de weer was. Een groot
geschenk voor haar waren de
kleinkinderen. Met veel liefde en
belangstelling volgde zij hun wel
en wee. De uitvaartdienst werd
gehouden op woensdag 16 mei en
zij kreeg daarna een plekje op het
kerkhof naast haar schoonzus Jo.
Dat zij allen rusten in vrede.

“Er is een schakel die
de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinnering
leven altijd voort.”
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Ammerzoden
Bijzondere vieringen

Bloemen in de kerk

Op 27 mei jl. hebben 18 kinderen
hun Eerste Heilige Communie ontvangen in een mooie viering.

De siergroep van onze Willibrorduskerk zoekt versterking. Zij zoeken
één of meer opvolgers voor mevrouw Corrie van Zandvliet. Zij
heeft de afgelopen jaren, samen
met Jozien, op zo’n prachtige wijze de ‘bloemen’ in onze parochiekerk verzorgd. Daarvoor zijn wij
haar dankbaar.

Namens de contactgroep willen wij,
Marijn van den Oord, Eva van den
Oord, Elke van den Oord, Fieke van
de Dungen Maud van Wordragen,
Sterre van Lee, Tom Merxs, Guus,
van den Oord, Frederique van den
Oord, Sam Alsalloum, Bart van Hemert, Johnny van Zandvoort, Frans
Goesten, Jeroen Timmer, Julian van
Zon, Roos van Eeuwijk, Cheyenna
Leen, en Sam van de Braak van harte feliciteren en hun veel geluk
wensen op hun levenspad.

Dank
De leiding van de inzameling voor
de vastenactie 2018 laat weten dat
er in Ammerzoden een bedrag van
€ 655 is opgehaald. Grotendeels
werd dit geld door de kinderen van
onze Basisschaal ‘De Schakel’ opgehaald. Schoolkinderen en leerkrachten die aan de organisatie van
de inzameling hebben bijgedragen
heel hartelijk dank.
De kledingactie voor “Mensen in
Nood” heeft bij ons inzamelpunt
250 kg kleding opgeleverd. Door uw
hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben
samen weer hoop op een betere
toekomst. Mevr. Netje van Zeelst
en de heer Ton de Groot, heel hartelijk dank.
Henny Lieshout
2018 jaargang 7 nummer 2

Uiteraard hebben we via informele
kanalen al geprobeerd een opvolg(st)er te vinden. Misschien wilt
u alleen of samen met een paar
anderen de versiering van onze
kerk met bloemen gaan verzorgen.
Als u dat wilt doen, vragen wij u
dit dan mede delen aan Henny
Lieshout (073-5991215 = pastorie of
073-5992230) of aan Bart van Helvoort (073-5992319).
Bij voorbaat alvast bedankt voor
uw eventuele medewerking.

Gedachteniskapel
De gedachteniskapel is van maandag t/m zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.
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Even een moment van stilte,
van rust en bezinning.
Een kaarsje branden.
U bent er welkom.
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Ammerzoden
Zing mee met St. Caecilia en St. Rosa
Al jaren zingen het parochiële herenkoor St. Caecilia en dameskoor
St. Rosa bij de vieringen in de kerk
in Ammerzoden. Dit gebeurt met
veel enthousiasme al acht jaren onder de prettige leiding van Bart van
de Wiel. De repetities op dinsdagochtend in Partycentrum de Weesboom zijn gezellig en inspirerend.
Er worden nog altijd mooie missen
gezongen zoals o.a. die van Perosi,
Griesbacher, Haller en ook een mis
van Christ van Wordragen. De afgelopen tijd hebben we ook de tweestemmige mis van Charles Gounod
geleerd en die is gezongen in de
Sint Jan samen met het kerkkoor
van parochie Maaspoort-Empel.
Er worden ook regelmatig nieuwe
liederen ingestudeerd naast de vele bestaande, die in de kerk bekend zijn. Door de jaren heen is
het ledenbestand van beide koren
echter kleiner geworden en er is
behoefte aan meer leden. Zowel
mannen als vrouwen. Dus wij roepen u graag op om op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur mee te
repeteren en in de weekenden mee
te zingen. Overigens is het herenkoor altijd een keer per maand vrij
en is er vakantie in de maanden juli en augustus. Kom eens een keer
vrijblijvend kijken.
Misschien is deze oproep wel iets
voor een aantal leden van het formidabele herenkoor Il Favorito uit
Franciscus tussen de Rivieren

ons dorp. Dat zou misschien wel
naast het zingen voor Il Favorito
kunnen!!!
Door het wegvallen van een aantal
vaste krachten van vooral ons Herenkoor hebben we erg hard versterking nodig. Vandaar deze oproep.
Loek Fraaije, voorzitter Herenkoor
en Bart van Helvoort, voorzitter
Contactgroep

Spreuk
De spreuk van de Bond zonder
Naam is in Juli 2018:
“Met je smartphone kun je mensen
ver weg bereiken. Maar vergeet
nooit degene die naast je zit.”

Prettige vakantie
Namens de Contactgroep:
Een mooie vakantie toegewenst!
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Bart, Els, Hans, Bets,
Hans, Riet en Henny
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Vieringen
zaterdag 30 juni
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zondag 1 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
13.00 Ammerzoden
13.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Doop
WoCo
Pools

BBus
RPutman
BBus
BBus
JVriesema

woensdag 4 juli
14.30 Zaltbommel Eucharistie BBus
vrijdag 6 juli
11.00 Vaste Burcht Eucharistie RPutman
15.00 Kerkdriel
15.00 Leyenstein Eucharistie BBus
PG
zaterdag 7 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Zonnelied

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 8 juli
9.30 Alem
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
13.00 Alem
13.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Doop
Doop

RPutman
BBus
RPutman
BBus
RPutman
BBus

maandag 9 juli
14.30 Rossum Beuk Eucharistie RPutman
zaterdag 14 juli
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zondag 15 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Gebed
Eucharistie
Eucharistie
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11.00 Zaltbommel Gebed
13.00 Kerkdriel
Doop

werkgroep
RPutman

dinsdag 17 juli
16.00 Zaltbommel Eucharistie
16.00 Wielewaal
Oecum
BBus
zaterdag 21 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 22 juli
9.30 Alem
9.30 Ammerzoden
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Gebed
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

vrijdag 27 juli
13.30 Zonnelied
16.00 Lindeboom

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zaterdag 28 juli
17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

zondag 29 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

werkgroep
RPutman
RPutman
BBus

BBus
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 4 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zondag 5 augustus
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel
Eucharistie B.Bus
zaterdag 11 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zonnelied
Eucharistie RPutman

RPutman
werkgroep
zondag 12 augustus
JVerhoeven
9.30 Alem
Gebed
werkgroep
RPutman
9.30 Velddriel
Eucharistie RPutman
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11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
13.00 Velddriel
Doop
RPutman
zaterdag 18 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
zondag 19 augustus
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Rossum
Gebed
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Gebed
13.00 Kerkdriel
Doop

zondag 9 september
9.30 Alem
Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie
13.00 Zaltbommel Doop

BBus
zaterdag 15 september
werkgroep 17.30 Leyenstein Eucharistie
JVerhoeven zondag 16 september
BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie
werkgroep
9.30 Rossum
Gebed
BBus
9.30 Velddriel
Eucharistie
vrijdag 24 augustus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Gebed
13.30 Zonnelied
Eucharistie RPutman
13.00 Kerkdriel
Doop
16.00 Lindeboom Eucharistie RPutman

RPutman
BvBronkh
BvBronkh
RPutman
RPutman
RPutman
RPutman
werkgroep
JVerhoeven
RPutman
werkgroep
RPutman

zaterdag 25 augustus
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel
Eucharistie BBus

zaterdag 22 september
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman

zondag 26 augustus
9.30 Alem
Eucharistie
9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie

zondag 23 september
9.30 Alem
Gebed
9.30 Ammerzoden Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
11.00 Zaltbommel Eucharistie

BBus
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 1 september
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

werkgroep
BvBronkh
BvBronkh
RPutman

vrijdag 28 september
13.30 Zonnelied
Eucharistie RPutman
16.00 Lindeboom Eucharistie RPutman

zondag 2 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
11.00 Kerkdriel
Eucharistie
13.00 Ammerzoden Doop
13.00 Kerkdriel
WoCo
Pools

zaterdag 29 september
RPutman
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
JVerhoeven 19.00 Velddriel
Eucharistie BBus
RPutman
zondag 30 september
RPutman
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
JVriesema
9.30 Rossum Beuk Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel
Eucharistie RPutman
zaterdag 8 september
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
Meest actueel is altijd de website:
19.00 Zonnelied
Eucharistie RPutman

www.katholiekbommelerwaard.nl
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Hedel
H. Willibrordusgemeenschap
e-mail:
parochiewerkgroephedel@gmail.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel
secretariaat idem
intenties:
telefonisch opgeven bij Bets de
Goeij 073 – 5993595

Agenda
Vieringen in De Munt:
donderdag
donderdag
donderdag
donderdag

20 september
18 oktober
15 november
20 december

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

Eucharistieviering, B. van Bronkhorst
Eucharistieviering, B. Bus
Eucharistieviering, R. Putman
Eucharistieviering, B. van Bronkhorst

Personalia
Wij hebben afscheid moeten nemen van:
Frans Roeters, weduwnaar van Sjaan Roeters - Verhoeven. Hij overleed op
4 april 2018 in de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst met crematie
heeft op 11 april 2018 plaatsgevonden in crematorium Maaslanden te
Vlijmen.
Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.
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Afscheid van ds. Jan Mulder
Op zondagmiddag 27 mei was in de
dorpskerk een kerkdienst bij het
afscheid van dominee Jan Mulder.
Hij heeft zes jaar in Hedel gewerkt. In die periode heeft hij de
samenwerking met de parochie actief bevorderd en verdiept. In de
kerkdienst stond hij ook uitdrukkelijk stil bij wat de sluiting van de
Willibrorduskerk ook voor hem betekende.
Vanuit de parochie waren Bets de
Goeij (contactgroep Hedel), pastor
Ben van Bronkhorst en pastoor Roland Putman aanwezig.

Franciscus tussen de Rivieren

Zij wensten hem veel zegen in zijn
nieuwe benoeming en spraken de
wens uit dat de gemeente een
goede dominee zou krijgen zodat
het vele goede nog zegenrijk door
zou kunnen werken in de Bommelerwaard.
Jan Mulder stond bekend als een
zeer benaderbare dominee, die ook
met mgr. Ron van den Hout en pastor Stefan Schevers goed contact
had. Zijn vrouw werkte op de
Christelijke basisschool in Hedel
maar zal daar, na hun verhuizing
naar Krimpen mee stoppen.
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Bedevaart en/of vakantie
Wat bezielt iemand om op de eerste zondag van de meimaand ’s
morgens om half zes lopend uit
Hedel te vertrekken en dan om zeven uur de eucharistie mee te vieren in de Sint Jan, een kaarsje op
te steken bij de Zoete Moeder van
Den Bosch, vervolgens in het Hart
van Brabant een kopje koffie te
drinken en daarna weer terug te
lopen naar Hedel? Waarom doet
iemand dat?
Waarom stappen op 30 april 2018
twee mannen uit Hedel ’s morgens
om acht uur op de fiets om hun
tocht
te
beginnen
naar
Santiago de Compostella? Is
het een uitdaging; is het
de sport of komt er ook
iets anders bij kijken?
Wat houdt mensen
bezig die, op de
zondagen in september,
naar Bokhoven gaan? Heeft
dat iets te maken met traditie, met folklore, met verering
van de heilige Cornelius? Of spelen
er ook nog andere zaken mee?
Waarom gaan mensen op bedevaart
en waarom doen ze dat per se op
zo’n manier?
Op bedevaart gaan betekent eigenlijk “gaan (varen) om te bidden
(bede)”. En dat bidden doe je dan
weer op een plaats waar iets bijzonders is gebeurd met of op voorspraak van een heilige: Bokhoven
met Cornelius, Den Bosch met de
2018 jaargang 7 nummer 2

Zoete Moeder en Santiago de Compostella met de apostel Jacobus.
Je legt de weg erheen af op een
speciale manier (lopend, kruipend
of fietsend etc.) om meer kracht
bij te zetten aan je gebed.
Ik sprak met een aantal mensen die
zo’n tocht naar Santiago hebben
gemaakt en noteer hier enkele van
hun bevindingen. Wellicht hebt u
er ook iets aan!
“Het begint als een sportieve uitdaging, maar gaande de weg komen er andere zaken boven drijven
zoals de schoonheid van het landschap, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen
die je ontmoet, de stilte
en de rust, het op jezelf
teruggeworpen zijn en
het idee dat er in je
leven heel andere
dingen belangrijk zijn
dan je altijd hebt
gedacht. Je ervaart dat je
gaat kijken met andere
ogen, je gaat op zoek naar
jezelf en je durft eerder jezelf te
zijn: je bent op zoek naar de zin
van je eigen bestaan. Je ontdekt
dat je eigenlijk veel minder nodig
hebt dan je altijd hebt gedacht en
je ervaart dat je ook echt kunt genieten van ‘kleine dingen’ in het
leven. Je beleeft wonderlijke dingen en je wordt gevoelig voor bezinning en meditatie. Of je gelovig
bent of niet, dat maakt eigenlijk
niet zoveel uit. Je mag je vrij voe-
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len, verbonden met de schepping
en met de mensen om je heen, Je
mag vrij zijn, “vacare”, vakantie
houden, om te kunnen genieten
van alle goede gaven die je worden
geschonken. En je voelt vreugde en
dank in jezelf opstijgen omdat jij
van dat alles deelgenoot mag zijn.”
Ik hoop dat zoiets ook u mag overkomen in uw vakantie en/of als u
in september deelneemt aan de
Cornelius-bedevaart in Bokhoven.
Ik ben daar de voorganger op 16
september om 11.15 uur.
Ben van Bronkhorst, franciscaan

Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel
Eerste communie

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

Kopij
Inleveren van kopij voor het gedeelte van de Martinus kerk in het
parochieblad Franciscus tussen de
Rivieren. Dit kunt u doen bij de redactie:

Op Hemelvaartsdag 10 mei was het
feest in de Martinus kerk. 35 Meisjes en jongens deden hun eerste
Heilige Communie. Er waren twee
vieringen waarin pastoor Ronald
Putman voorging en er samen met
jeugdkoor Do-Re-Mi een echt feest
van maakte. Een compliment voor
de werkgroep eerste communie die
weer veel werk hebben verzet aan
voorbereiding en alles wat daarbij
komt kijken. De slotviering vond op
24 juni plaats.

Imme Janmaat vertelt:
“Op 4 mei mocht ik mijn communie
doen. Ik had als taakje de hosties
naar het altaar brengen. Dat deed
ik samen met Cheyenne toen
mochten we weer gaan zitten. In
een kring hebben we het Onze Vader opgezegd. Het was een mooie
en speciale dag.”

guuslarsen@xs4all.nl of
rietcorten@gmail.com
Het is voor de redactie belangrijk
om tijdig, ruim voor de sluitingsdatum te weten wat er aangeleverd
wordt. Zij kunnen dan de vier A5bladzijden verder invullen en wat
belangrijk is voorrang geven.
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bladzijde 30

Franciscus tussen de Rivieren

Kerkdriel
Vastenactie

Mensen in Nood

Voor het project van de zusters van
het H. Hart van Jezus in Zambia. In
de stad Mbala en het gelijknamige
district zetten de zusters zich in
voor kinderen die hun ouders verloren aan aids. Soms staan ze er alleen voor en vormen dan een gezin
zonder ouders daarnaast nemen
ook grootouders de zorg voor kinderen op zich. Ook de zusters proberen met een aantal projecten de
kinderen op te vangen, maaltijden
te verstrekken voor zien in schoolgeld etc. Voor dit mooie project
werd door de Martinus kerk
€ 5876.98 bijeengebracht waarvan
€ 2659.22 door de kinderen van de
Mgr. Zwijssenschool. Eenzelfde bedrag ontving Maasdriel steunt haar
missionarissen. Dank aan alle kinderen en het team. Veel dank ook
voor alle mensen die weer aanbelden om het vastenzakje op te halen en alle gulle gevers.

Kledingactie

De werkgroep vindt het jammer
dat zij ondanks heel veel inspanningen voor een groot aantal wijken geen collectant meer heeft gevonden. Wel werd iedereen in deze
wijken uitgenodigd d.m.v. een
brief en vastenzakje met machtiging kaart bij te dragen aan het
project. Medio september is de
uiteindelijke opbrengst pas bekend
omdat veel mensen rechtstreeks
aan de vastenactie doneren. Namens de zusters nogmaals bedankt.
MOV groep: Maria de Groot,
Bertie de Rouw en Riet Corten
Franciscus tussen de Rivieren

De eind april gehouden actie voor
Mensen in Nood is weer heel succesvol geweest. Dit keer werd 1032
kg ingeleverd. Eind oktober vindt
weer een inzameling plaats. De
werkgroep is blij met het steeds
weer geweldige resultaat. Namens
Mensen in Nood bedankt!!!

Miva
Missie Verkeersmiddelen Actie
De actie voor vervoer voor missionarissen, veldwerkers en alle missionaire werkende.In het weekend
van 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de kerken plaats.
Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht
voor een van de armste regio’s van
Zimbabwe. Een gebied waar medische zorg voor de allerarmsten onbereikbaar is. MIVA wil de veldwerkers die soms uren moeten lopen
om mensen te bereiken van een
auto voorzien.

Een nieuw begin
Voor de kleintjes voor het eerst
naar school in groep 1 en dan zit je
zomaar in groep acht de basisschooltijd is voorbij en vol verwachting en ook spanning op naar
de middelbare zoals ze zelf zeggen. Heel veel succes bij ieder
nieuw begin!!!
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Kerkdriel
Gedoopt
18 maart 2018:
Tijn Hueskes, Bram van der Linden
27 mei 2018:
Vik en Bo Stello

Overleden















Agnes Schipper-Bouwmeister (79)
Thil van den Oord-van Kessel (87)
Mien Broekmeulen-van Houten (87)
Maria Maas-Hooijmans (86)
Johanna Schippers-van der Kammen (78)
Martina van Goor-van Utrecht (81)
Lambertus Verhoeven (87)
Kees Reuvers (48)
Ries Kooijman (69)
Wijnand van Rosendaal (78)
Ries Verhoeven (84)
Hubertus van Heel (77)
Adriana de Leeuw- van Hezik (90)
Johanna van Nisselrooij- van der
Kammen (94)

Bertus Bus
12½ Jaar in de Bommelerwaard
“Elk mens is van onschatbare
waarde” benadrukt pastor Bertus
Bus. Met deze visie is deze innemende Kapucijner monnik al weer
12½ jaar werkzaam in het pastoraat de Bommelerwaard.
Zaterdag 2 juni hebben we dit herdacht in een feestelijke viering met
daarna een receptie. Weekendvieringen, uitvaarten, spreekuren en
doopjes, verdeelt hij over de parochies in Zaltbommel, Alem en Kerkdriel met veel aandacht en zorg.
“Optrekken met mensen en er voor
elkaar te zijn” vind hij geweldig.
Bertus is dan ook een zeer gezien
persoon met een ruimdenkend en
menselijke opvatting over zielzorg
en kerk-zijn. Door zijn warme persoonlijkheid voelen veel mensen zich
geïnspireerd en gesteund.
Namens alle parochianen van onze
Martinuskerk wensen wij Bertus Bus
geluk met deze mijlpaal en hopen
nog lang getuige te zijn van de integere wijze waarop hij de Blijde
Boodschap verkondigt en voorleeft.
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Kerkdriel
Maria kapel
Ruim twintig leden van de Mariakapel werkgroep waren aanwezig
op april om onder het genot van
een kopje koffie en iets lekkers afspraken te maken voor het nieuwe
seizoen ‘Maria onder de Toren’.
Zonder de inzet van deze groep zou
het niet mogelijk zijn de kapel
open te houden. Op deze bijeenkomst werd besloten dat de kapel
(op verzoek) tot en met 2 november Allerzielen geopend blijft.

Wanneer u bij uw bezoekje aan
Maria een bloemetje voor haar
meebrengt wordt dit in dank aanvaard. In de maanden juni, juli augustus en september wordt op de
eerste dinsdag van de maand het
rozenhoedje
gebeden
aanvang
19.00 uur. In oktober - Mariamaand: iedere dinsdag, aanvangstijd 18.30 uur.
.

Zomervakantie
Zomer de beste tijd van het jaar
Na een heel jaar werken eindelijk klaar
geen zorgen meer
gewoon lekker genieten van het weer
een paar weken even rust
je kan zonnen aan de kust
of zwemmen in het zwembad
of winkelen in een leuke stad
Op vakantie naar het buitenland
naar de bergen of naar het strand
met het vliegtijd, de auto, bus of trein,
gewoon lekker samen zijn
Dan zijn we als vrijwilligers weer voldaan
om met goede moed aan de slag te gaan

Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.
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 6 juli
Zondag 15 juli

11.00 uur
9.30 uur

Dienst in de Vaste Burcht
Gebedsviering in de Beuk werkgroep

Vrijdag 3 aug
Zondag 19 aug

11.00 uur
9.30 uur

Dienst in de Vaste Burcht
Gebedsdienst in de Beuk werkgroep

Vrijdag 7 sep
Maandag 11 sep
Zondag 16 sep
Zondag 23 sep

11.00 uur
14.30 uur
9.30 uur
10.00 uur

Dienst in de Vaste Burcht
Ouderenviering met bingo
Gebedsdienst in de Beuk J. Vriesema
Oecumenische dienst in de protestantse
Kerk i.v.m. de Vredesweek.
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Overleden
Piet aan den Toorn, geboren op 9
juli 1923 te Rossum, overleden 30
maart 2018 te Rossum. Piet trouwde in 1950 met Nel Vervoort zij
kregen samen twee dochters, en
later twee kleinzoons waar hij van
genoot. Piet ging graag samen met
Nel fietsen en hield van vissen. Hij
is ook een tijd collectant geweest
van onze kerk. Piet heeft altijd in
Rossum gewoond waarvan de laatste jaren in de “Vaste Burcht” waar
hij omringd door zijn gezin ook in
alle rust is overleden. Na de uitvaartdienst in de Hubertus kerk te
Alem hebben wij afscheid van hem
genomen in het crematorium te
Tiel.
Moge hij rusten in vrede.
Bernard van den Burght, geboren
op 30 september 1960 te Rossum,
overleden 30 maart 2018 te Rossum. Bernard heeft zijn hele leven
in Rossum gewoond. Hij was erg
sociaal en betekende veel voor onze gemeenschap. Na een ernstige
ziekte, die hij bewonderingswaardig aanvaardde, is hij omringd door
zijn dierbaren, thuis in alle rust
overleden. In het crematorium van
Tiel is er door zijn familie en goede
vrienden afscheid van hem genomen.
Moge hij rusten in vrede.

Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum
Ouderenvieringen
In de maanden juli en augustus zullen er in verband met de vakantie
geen ouderenvieringen gehouden
worden. De vieringen op de zondagen gaan uiteraard gewoon door.
Ook in de “Vaste Burcht” op de
vrijdagen gaan de vieringen gewoon door.

Oecumenische viering
Op zondag 23 september is er een
Oecumenische viering om 10.00 uur
in de Hervormde kerk aan de Maasdijk in verband met de Vredesweek. U bent bij deze viering van
harte uitgenodigd.

Gebedsvieringen in de Beuk
Op de 3e zondag van de maand
wordt er in de Beuk een gebedsviering gehouden dit zijn erg fijne vieringen, voorgegaan door leden van
de werkgroep gebedsvieringen.
Compliment hiervoor.
Een trouwe groep parochianen bezoekt die viering, waarna we samen gezellig nog een kopje koffie
drinken. Pastor Jos Vriesema gaat
ook voor in deze vieringen. De eerste viering waarin hij voorgaat is
op 16 september.

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 0418662446.
U kunt ook intenties bestellen voor
de vieringen in de Vaste Burcht of
de Beuk. Ook horen wij het graag
bij ziekte of overlijden.

Wij heten hem van harte welkom.
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Tijd van rust en ontspanning
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan
we zullen weer massaal op vakantie gaan.
Het is een tijd om tot rust te komen.
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen.
Prachtige vergezichten tijdens mooie wandelingen.
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken
We raken toch nooit uitgekeken.
Op God Zijn schepping in de natuur.
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.
Hij is het die over ons leven waakt.
Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen
U over de thuisblijvers ontfermen.
Wij bidden om uw nabijheid.
Bewaar ons overal op onze levensreis
onderweg naar Uw paradijs.

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
H. Doopsel

H. Martinuskerk

Geplande doopvieringen:

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

Zondag 12 augustus 2018
Voorbereidingsavond maandag 23
juli om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
Zondag14 oktober 2018
Voorbereidingsavond maandag 24
september om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

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

Geen namen meer

Bijzondere data

I.v.m. de nieuwe privacywetgeving
mogen er geen namen meer gepubliceerd worden.

Zondag 1 juli 9.30 uur
Gezinsviering
Dankviering communicanten
pastoor R. Putman en Martinus Kids
Aansluitend inloopuurtje in de pastorie

Er zijn in de afgelopen maanden
kinderen gedoopt, groep 4 - leerlingen hebben hun Eerste Heilige
Communie ontvangen. Er heeft een
huwelijk plaatsgevonden. Allen van
Harte Gefeliciteerd!
We hebben van een aantal parochianen afscheid genomen door
overlijden. Veel sterkte gewenst!

Zondag 8 juli 9.30 uur
Eucharistieviering
pater B. Bus en Lavande
Zondag 9 september 9.30 uur
Gezinsviering met pastoor. R. Putman en Martinus Kids

Misintenties worden niet meer gepubliceerd.
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Opbrengst Vastenactie
De opbrengst van de afgelopen vastenactie voor het project in Zambia, heeft in onze parochie € 870,opgebracht. Op school was de opbrengst € 406,83 en in parochiekerk € 463,17.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun gift en vooral de
schoolkinderen voor hun inzet voor
de kinderen in Zambia die hierdoor
zeker betere kansen krijgen.
Namens de werkgroep MOV Velddriel

Communieviering
Dankviering
Wij kunnen terugkijken op een
mooie communieviering op 13 mei
2018.
Twaalf prachtige eerste communicanten ontvingen voor de eerste
keer de Heilige Communie met Jezus van Pastoor Putman in een volle St. Martinuskerk te Velddriel.
Op zondag 1 juli is er om 9.30 uur
nog een dankviering. Dit is tevens
de laatste gezinsviering van dit seizoen.
Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie toe en zien u graag
weer in onze eerste gezinsviering
op zondag 9 september 2018 om
9.30 uur.
Communiewerkgroep
Mientje, Maria en Carla
Martinuskids o.l.v. Ans en Hetti
en Pastoor Ronald Putman
Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
Zonnebloemviering

Pastoor Leendert Spijkers

Maandag 14 mei 2018

Pastoor Leendert Spijkers is geen
vreemdeling in Velddriel. Zondag 6
mei bracht hij een bezoek aan zijn
geliefde dorp Velddriel. Daarbij
bracht hij een artikel mee dat is
verschenen in het blad van Heemkundewerkgroep Vladerack van
Geffen waarin zijn kinderjaren
(april 1945 tot augustus 1957) in
Velddriel wordt beschreven.

In een prachtig versierde kerk van
Velddriel, heeft de Zonnebloemafdelingen
Bommelerwaard
een
mooie Eucharistieviering gehad op
14 mei 2018. De H.Mis werd voorgegaan door pr. Bertus Bus en pr.
Jo Verhoeven en muzikaal opgeluisterd door het gemengd koor van
Velddriel o.l.v. dhr. Jos Wielakker.
Na afloop was er koffie/thee en
Bossche bol in de Boxhof aan de
overkant.

“Hij was vijftien jaar lang, van
1984 tot 1999, de pastoor van Geffen, Leendert Spijkers. Een milde,
vriendelijke man, een beetje nukkig soms, maar altijd dienstbaar en
met een warm hart voor mensen.
De Geffenaren zijn hem nog niet
vergeten en hij is Geffen niet vergeten. Nog altijd onderhoudt hij
contacten met ons dorp. Op de zaterdagavond vóór ‘Effe noar Geffe’
kun je hem ieder jaar treffen op
het Dorpsplein, omdat hij in 1994
de eerste persoon was die verkozen
werd tot ‘Geffenaar van het jaar’.
Inmiddels is hij alweer ruim zeventien jaar de pastoor van Oirschot
en Spoordonk. Voor Auw Neijts vertelt pastoor Leendert Spijkers ons
over zijn jeugd, zijn priesteropleiding en uiteraard over zijn tijd als
pastoor in Geffen.”
Op de website kan het hele artikel
worden gelezen.
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65-Jarig bestaan St. Martinuskerk Velddriel
Zondag 6 mei 2018
De week rond Hemelvaart was in
Velddriel bijzonder feestelijk. Op
zondag 6 mei is het 65-jarig bestaan van de kerk gevierd. De kerk
was goed gevuld, voor een warme
viering waarin pastor Jo Verhoeven
samen met pastor Chris van Beurden voorging. De muzikale bijdrage
werd verzorgd door Martinus Kids,
het gemengd koor en Fanfare La
Harpe.
In de meimaand mag natuurlijk het
Mariaklokje niet ontbreken en dan
klonk dan ook uit dankbaarheid
voor de steun en voorspraak van
Maria in al die jaren. Na de viering
werd feestelijk geblazen door de
Fanfare, die de aanwezigen voorging naar de Boxhof.
’s Middags werden vanuit de contactgroep Velddriel enkele vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Pastor Bertus Bus en pastoor Roland
Putman benadrukten hoe belangrijk de toewijding en goede zorg
van zovele parochianen is voor de
bloei van de parochie als geheel.

Franciscus tussen de Rivieren
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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 de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 4 juli, 6 augustus, 5
september, 3 oktober. Na de viering is er gezellig samenzijn. Wilt u
daar ook naar toe komen, even een
telefoontje naar Tiny 0418-514262
of 06-30983236. Wij kunnen u halen en weer thuis brengen.

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
5301 GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Overledenen
Gijs Duijts geboren 14 augustus
1989 in ’s Hertogenbosch, overleden 26 maart 2018 in Zaltbommel,
zijn uitvaart was op 30 maart in de
St. Martinuskerk daarna is hij begraven op het R.K kerkhof aan de
De Virieusingel
Jopie Kuipers Weduwe van Rien
Gloudemans geboren 21 september
1922 in Sclaye België, overleden 26
mei 2018 in Zaltbommel haar uitvaart was op 31 mei daarna is zij
begraven op het R.K. kerkhof aan
de De Virieusingel.
Diny de Rouw, weduwe van Cor van
Hooft geboren 23 oktober 1929 in
Waalwijk, overleden 28 mei 2018 in
Rossum, haar uitvaart was op 1 juni
2018. Daarna is zij begraven op
R.K. kerkhof aan de De Virieusingel.
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In het zorghuis ‘De wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering: 17 juli, 21 augustus, 18 september. Ook bewoners van ‘Het
Schootsveld en ‘De Nijehof’ en andere parochianen zijn daarbij van
harte welkom.
Elke vrijdagavond om 19.00 uur is
in zorghuis ‘De wielewaal’ in zaal
‘Bommel-in’ 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.
De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt in de maanden juli
en augustus geen viering dit in verband met de vakantie. Op 2 september bent u allen weer van harte
welkom om 11.00 uur.
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Jubileumviering en receptie voor Pastor Bertus Bus
In september 2005 kwam pastor
Ben van Bronkhorst met pater Bertus Bus kijken in de Sint Martinuskerk in Zaltbommel. Hij zei tegen
mij dat pater Bertus Bus misschien
verantwoordelijk werd voor onze
parochie. (wij waren toen nog niet
gefuseerd). Ik dacht wat moet ik
met dat miezerig mannetje, die
mag ik wel opdraaien. In oktober
werd mij verteld dat pater Bertus
Bus kwam en op 1 december 2005
is pastor Bertus Bus begonnen. Zijn
eerste heilige Mis in Zaltbommel
was de seniorenviering met kerstmis en de nachtmis. Het jaar erop
werd ik gebeld door een jonge man
die vroeg wie de nachtmis deed,
hij zei toch niet die van vorig jaar
hè? Ik zei ja hoor, maar hij heeft
een hoop bijgeleerd. Na afloop zei
die jonge man dat ik gelijk had,
volgend jaar kom ik weer hoor!!!

En het werd een feestje op 2 juni
met alles erop en eraan. Een feestelijke viering met vier priesters,
een pastoraal werker, drie misdienaars, zes lectoren afkomstig uit
de gehele parochie en dameskoor
‘Lavande’ verzorgde de zang. De
kerk was helemaal gevuld met genodigden en parochianen.

Er is in die jaren wel een hoop veranderd. In 2012 zijn we in de
Bommelerwaard één parochie geworden en ging pastor Bertus Bus
ook voor in de andere kerken in de
parochie. In het begin was het racen tegen de klok. Het is gebeurd
dat hij van Alem in zijn kazuifel
naar Zaltbommel kwam en maar
net op tijd was.

Bedankt al degene die meegewerkt
hebben aan deze dag.
Tiny

Na de viering was er in de tuin van
het parochiecentrum een receptie.
De ‘Karel’ heeft een serenade gebracht. Pastor Bertus Bus was heel
ontroerd, dat er zoveel mensen
voor hem gekomen waren. Alles
werkte mee, zeker het weer. Wij
mogen dan ook terug kijken op een
mooie dag.
Wij hopen en wensen dat pastor
Bertus Bus nog vele jaren mag blijven werken in de Bommelerwaard
en wonen in ???

Op 1 juni 2018 was het 12½ jaar
geleden dat hij naar de Bommelerwaard kwam - reden voor een
feestje vonden wij als contactgroep.
Franciscus tussen de Rivieren
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Memories…
aan Het Rijke Roomse Leven
Onlangs keek ik naar een televisieprogramma dat zich afspeelde rond
een school en het schoolplein. Met
verbazing zag ik het optreden van
de jonge opgefokte moeders die
zich met alles bemoeiden, ruzie
maakten met andere moeders en
alles beter weten. Natuurlijk was
het overtrokken en lekker komisch
bedoeld en kon ik er hartelijk om
lachen. Maar onwillekeurig dacht ik
terug aan mijn eigen jeugd, lang
geleden!
Ik ging naar de meisjesschool op de
Nieuwstraat, door die grote poort.
Er waren toen drie klaslokalen. In
de eerste zaten klas 1 en 2 (we
spraken toen nog niet over groepen) met juffrouw Baselaar. Daarnaast klas 3 en 4 met soeur Lidwina
en als laatste klas 5 en 6 met soeur
Heriberta, waarvan ik me vooral
herinner dat ze altijd een grote
witte zakdoek uit haar mouw toverde om haar bril schoon te poetsen. Zij hield ervan om met ons het
grote strijdlied te zingen: ‘Roomschen dat zijn wij met ziel en harte, Roomschen dat zijn wij met
woord en daad… Van enthousiasme
liep de zuster dan helemaal rood
aan, maar het was een lieve
vrouw.
In de pauze konden wij ons uitleven op de speelplaats met touwtje
springen, zakdoekje leggen, tikker2018 jaargang 7 nummer 2

tje enz. in de zomer, als het ’s
middags soms snikheet was en de
straaltje over ons gezicht liepen
kwamen er soms zusters met een
grote emmer water, die ze voor
zich neerzetten en dan moesten
wij allemaal achter elkaar en nette
rij vormen en kregen we om de
beurt, o zaligheid, een paar slokken lauw water uit een wit geëmailleerd kroesje met oor en een
blauw bovenrandje. Het staat gebeiteld op mijn netvlies. Stel je
eens voor, allemaal drinken uit
hetzelfde kroesje, wat kun je allemaal oplopen aan enge ziektes,
besmettingen! De jonge moeders
van nu zouden het schoolplein opsteigeren met toeters en spandoeken en luid scanderen “hygiëne,
hygiëne!” De pers erbij halen, de
televisie misschien. Dat zo’n programma zoveel herinneringen kan
oproepen. We zij gewoon groot gegroeid al hadden we nog nooit gehoord van het woord hygiëne, maar
we speelden wel veel buiten, misschien was dat het allerbeste voor
onze gezondheid, en we hadden
natuurlijk nog geen mobieltjes,
wat zielig eigenlijk!
Nu ik me toch in het verleden verdiep, nog even iets waar ik nog
steeds mee zit. Als 3 jarige kleuter
ging ik naar de fröbelschool die in
het gebouw naast die grote poort
zat. Als lieve peuters zaten we allemaal naast elkaar op banken aan
een grote tafel. Soeur Simplicia
moest ons bezighouden. Ze stond
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dan voor ons met een dik houten
boek dat ze als een soort klepper
dichtklapte en dan moesten we allemaal stil zijn, en dat waren we
ook meteen. We begonnen iedere
dag met ons gezongen morgengebedje: “Ik spring des morgens vlug
als een haasje. Een, twee, drie uit
mijn warme bed. En dan bid ik op
mijn knietjes, heel eerbiedig mijn
gebed. Goede morgen Lieve Heer,
ik ben vandaag Uw kindje weer.”
(met gebaren erbij). Ik zal goed
gehoorzaam wezen. En niet lastig
zijn of stout. Want ik weet dat het
lieve Heertje, dan nog veel meer
van mij houdt. Goede morgen Lieve Heer, ik ben vandaag Uw kindje
weer.

nooit, nooit iets, al bleef ik hopen.
Als je mij in gezelschap nu nog wel
eens stiekem naast me zie kijken
weet dan dat ik nog steeds hoop op
een wonder. Mocht iemand hem/
haar toch een zien, meld het me
dan alsjeblieft, wat zal je me dan
gelukkig maken en me verlossen
van een jarenlange frustratie.

Dan gingen we aan de slag: matjes
vlechten, lapjes uitrafelen, torens
bouwen, mozaïeken, frunniken
enz. op een dag zei de Zuster:
‘Luister eens goed kinderen, jullie
moeten niet zo dicht tegen elkaar
aan zitten maar tussen jullie in een
plaatsje open houden zodat de Engelbewaarder die voor jullie zorgt
altijd naast jullie kan zitten. We
snapten er natuurlijk niets van, ik
keek meteen verschrikt opzij, maar
geen Engelbewaarder te zien. We
waren toch veel te jong om er ook
maar iets van te begrijpen. Soms
lag ik er ’s nachts wakker van en
jarenlang heb ik tevergeefs een
plaatsje naast me opengehouden in
de hoop ooit iets van die engel te
zien, al was het maar een stukje
van de vleugel, een handje maar
Franciscus tussen de Rivieren
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Kinderpagina’s

Heer,
dag in dag uit
ontvingen wij van U
alle mooie dingen van het voorbije schooljaar.
Help ons elke dag door te brengen
op een manier waarmee we vriendschap en vreugde brengen.
Geef ons een aandachtig hart,
dat niet voorbijziet aan de kansen
die U ons ook elke vakantiedag wilt geven.
Houd in ons het lichtje van het geloof brandend.
Dat wij onze vleugels van licht openslaan
om mee te bouwen aan een betere lieve wereld,
waarin wij gelukkig mogen zijn.
Dat wij niemand pijn doen,
afstoten of eenzaam maken.
Wij willen goed zijn voor iedereen.
Volg ons doen en laten in de komende maanden
als een goede Vader;
zegen ons,
maak van onze vakantie een mooie tijd
vol vriendschap, hartelijkheid en geluk,
en blijf bij ons elk uur van deze dag.
Amen.
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