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Colofon 
Franciscus tussen de Rivieren is het 
parochieblad van de Parochie Heilige 
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Bereikbaar: dinsdag en donderdag 
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze 
tijden kunt u inspreken op een ant-
woordapparaat of bellen naar het 
ingesproken noodnummer. 
 
E-mail: 
info@katholiekbommelerwaard.nl  
 
Belangrijk! 
Voor afspraken rond doop, huwelijk, 
jubileum, ziekenzalving, zieken-
communie en overlijden, belt u met 
het Algemeen secr. / 06 - 151 78 357 
 
Algemene bankrekening 
NL83 RABO 0179 9793 45 
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus 
 
Kopij 
De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende num-
mer is 22 februari. Het zal worden 
bezorgd rond 20 maart 2021. 
 
Website: 
 www.katholiekbommelerwaard.nl  

Redactie 
Voorstraat 102 
5334 JV  Velddriel 
redactie@katholiekbommelerwaard.nl  
 
Mirjam Duijts-As (06-36115739) 
mirjamduijtsas@hotmail.com 
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Lokale contactpersonen 
Alem: 
Sjan van Mook (0418-662052) 
s.vanmook@live.nl  

Ammerzoden: 
Henny Lieshout (06-40613605) 
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl  
+ Bart van Helvoort 

Hedel: 
Ben van Bronkhorst (06-21403571) 
bjjvbronkhorst@gmail.com 
+ Hans van Bemmel 
hvbemmel@hotmail.com  
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Riet Corten (0418-631677) 
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl  
+ Guus Larsen 
guuslarsen@xs4all.nl  

Rossum: 
Bertha van Doorn (0418-512340) 
berthavandoorn@upcmail.nl  
+ Wilma van Haaften (06-23155517) 
wilmavanhaaften@upcmail.nl 

Velddriel: 
Hetti van Kessel (0418-635987) 
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl 

Zaltbommel: 
Tiny van Steenbergen (0418-514262) 
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl 
+ Han van der Waal 
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Kerstmis 2020 
Laten we Kerstmis maar een jaartje 
overslaan! Zo maar een berichtje uit 
de krant. Dat komt wel heel hard 
aan, zeker nu wij met goede moed 
en vol vertrouwen de adventsperio-
de zijn binnen gegaan. Iedere week 
een kaarsje aan, ieder week een 
stapje dichter bij het kerstfeest. La-
ten wij ons Kerstmis zo gemakkelijk 
afpakken, ook al zijn er dit jaar vol-
op beperkingen, wat betreft het sa-
menkomen en het uitbundig fees-
ten? Gaat het ware kerstverhaal niet 
een stapje verder? 
 

Met Kerstmis worden wij herinnerd 
aan de komst van God in deze we-
reld. Die nabijheid wordt extra uit-
gedrukt in het verwachten van een 
kind, onschuldig, onbevangen maar 
o zo gewenst. Dat kind Christus 
heeft ons laten zien dat een liefde-
vol leven mogelijk is. Hij leert ons 
om de ander nabij te zijn om ons om 
de ander te bekommeren. Dat kan 
ook met een mondkapje en in klein 
gezelschap. Sterker, ook al ben je 
alleen Gods nabijheid zit in het 
hart, en die nabijheid kan en mag 
niemand zich laten afpakken.  
 

Wij wensen dat u op uw eigen ma-
nier Kerstmis mag vieren. Als u 
thuisblijft steek een kaars aan en 
lees in de (kinder)bijbel het mooie 
kerstevangelie volgens Lucas en laat 
u raken door de komst van Jezus in 
deze wereld.  
 

In dit blad vindt u ook waar en wan-
neer u de kerststal kunt bezoeken in 
één van onze kerken en wanneer en 
hoe u een viering kunt bij wonen 
ook digitaal. 
 

Wij wensen u van harte een 
Zalig en gezond Kerstmis! 

 
 

Redactie parochieblad 
Henny Lieshout - van de Griendt 

Mirjam Duijts - As 
Wim Koopman 

 

Telefoon pastores 
Pastoor Roland Putman 
tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail: 
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl  
N.B. op woensdag niet bereikbaar 
 
Pastor Bertus Bus 
tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail: 
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl 
N.B. op maandag niet bereikbaar 
 
Danny Hakvoort 
Coördinator familiepastoraat 
tel.: 06 – 300 30888 of e-mail: 
familiepastoraat@katholiek-
bommelerwaard.nl  
N.B. alleen op donderdag bereikbaar 
 
Secretariaat 
Christianne van Dierendonck 
tel.: 0418 – 632 504 of e-mail: 
info@katholiekbommelerwaard.nl  
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Een nieuw begin 
‘Kunnen we 2020 niet overdoen’ of 
‘Kunnen we 2020 niet wissen?’, het 
zijn uitspraken die ik vaak heb ge-
hoord. Geen van beide is echter 
mogelijk. Misschien is dat maar ge-
lukkig, want ondanks alle narig-
heid, zijn er ook veel mooie dingen 
gebeurd. Bovendien kunnen we pas 
achteraf zeggen, wat het jaar wer-
kelijk voor ons leven heeft bete-
kend. Ik zou dit overigens niet dur-
ven schrijven, als ik dit niet van 
mensen had gehoord, die veel ou-
der zijn dan ik en daarom ook veel 
meer hebben meegemaakt. 
 
Het Christuskind 
In ieder geval weten we dat de om-
standigheden en de tijd waarin Je-
zus geboren werd, ook verre van 
ideaal waren. Ondanks zijn leven op 
aarde: van het ruwe hout van het 
kribbetje tot het ruwe hout op het 
kruis, vieren we echter nog steeds 
Zijn geboorte. Het verhaal is vaak 
nog wat geromantiseerd, en dat kán. 
Immers, Zijn overwinning op de kwa-
de machten en zelfs de dood, geeft 
ons hoop en geloof, om tegen het 
kwaad en voor de liefde te kiezen. 
 
Familiecatechese  
Het geloof en vertrouwen, dát het 
goed komt, willen wij ook zo graag 
aan andere generaties doorgeven. 
Wat is er mooier, dan het geloof in 
de toekomst, en het vertrouwen 
dat we er niet alleen voor staan en 

dat het goede uiteindelijk over-
wint, te delen met elkaar. Zoiets 
lukt echter niet in een uurtje cate-
chese en met een paar extra fami-
lievieringen in het jaar, We hebben 
daarom gekozen om catechese, 
ontmoeting van jonge gezinnen en 
het delen en vieren bij elkaar te 
organiseren. Het geloof kun je im-
mers alleen samen delen. 
 
Voel je thuis bij God 
Het is ons gelukt om een nieuw be-
gin te maken. Ondanks dat er coro-
na beperkingen zijn en dus ook de 
scholen niet meer vanzelfsprekend 
beschikbaar zijn, hebben we toch 
de ruimte in eigen beheer kunnen 
scheppen. Danny Hakvoort heeft al-
les uit de kast gehaald, zodat het 
staat als een huis. Veel parochia-
nen van alle locaties, samen met 
de pastores en ‘oud’ pastores, leg-
gen hier de laatste hand aan. Hier-
door zullen niet alleen de commu-
nicanten, vormelingen, maar ook 
de kinderen die wat jonger of ou-
der zijn, en zelfs de ouders, inspi-
rerende, leuke en inhoudelijke bij-
eenkomsten geboden worden. We 
nemen de tijd voor elkaar en voor 
het geloof. 
 
Van stal tot herberg 
De familiecatechese is er niet al-
leen voor jonge gezinnen. Het en-
thousiasme om samen te delen en 
te vieren, zal naar verwachting ook 
betekenen, dat we als parochie 
weer gaan groeien. Natuurlijk zal 

Pastoor 
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dat de nodige jaren tijd vragen, 
maar we zien het al in andere pa-
rochies waar familiecatechese een 
tijdje geleden is gestart. De paro-
chie is nog geen gladjes lopende 
herberg. Maar de stal in Bethlehem 
herinnert er ons aan, dat waar wij 
(herders of wijzen) tijd en ruimte 
maken voor God en elkaar, de stal 
een thuis wordt voor velen. 
 

We weten niet wat 2021 ons gaat 
brengen, maar in het licht van het 
Christuskind wacht ons in ieder ge-
val vrede en alle goeds. 
 
 

Pastoor Roland Putman ofm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hoe kunt u thuis meevieren? 
Voorafgaand aan de viering, kunt u 
een kinder- of volwassen Bijbel 
openleggen op de bladzijde(s) waar 
een mooie afbeelding van het Ker-
stevangelie staat. Tijdens de voor-
bede kunt u ook een (elektronisch) 
kaarsje bij de stal (aan)zetten. Op 
het moment dat het Christuskind in 
de stal gelegd wordt, kunt u dat 
ook thuis doen. Verder zullen er 
bekende Kerstliederen klinken door 
de diverse koren uit onze parochie. 
U kunt ze opzoeken en meezingen. 

Kerstvieringen 
Er zijn géén kerkvieringen op 
kerstavond/ochtend, wél online-
vieringen! 
 

Als we op Kerstavond en Kerstmor-
gen vieringen houden, kunnen we 
een heleboel mensen niet in de kerk 
toelaten vanwege de corona-beper-
kingen. We zijn immers met zijn al-
len verantwoordelijk voor de ge-
zondheid, veiligheid, vredigheid 
maar ook de gastvrijheid met Kerst-
mis. Tweede Kerstdag zijn er wel 
kerstvieringen. 
 

Online 
Daarom is besloten om op kerstavond 
en eerste kerstdag online uit te zen-
den. Er wordt met medewerking van 
verschillende locaties een familievie-
ring en een traditionele viering uit-
gezonden. U vindt dit terug op onze 
website. 
 
 
 
Openstelling 
Tevens zijn de kerken open zodat ve-
len tóch met Kerst naar de kerk kun-
nen. Er is wél plaats in de herberg! 
Velen kunnen dan toch het wonder 
zien, dat God voor ons allen mens is 
geworden. Er zullen aparte routes in 
de kerk komen, zodat mensen niet 
tegen elkaar in lopen, er is de an-
derhalve meter én er worden mond-
kapjes gedragen. Al kunnen er dan 
maar 30 mensen tegelijk in de kerk, 
iedereen kunnen we zo binnenlaten. 

Pastoor 
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Kerst vieren rond de tafel  
Voor de maaltijd hebben we hier 
enkele gebeden. Na of tijdens de 
maaltijd kunt u natuurlijk ook het 
Kerstevangelie lezen volgens Lucas, 
(Lc. 2,1-20). 
 

Natuurlijk kunt u dat ook bij de 
Kerststal doen, of de kinderen aan 
de hand van platen uit een Kinder-
bijbel zelf het verhaal laten vertel-
len. Hieronder in ieder geval enkele 
tafelgebeden.  
 
  
1) Goede God, 
Wat is Kerstmis dit jaar anders dan 
anders, en wat missen wij de men-
sen met wie wij gewoon zijn Kerst-
mis te vieren en met wie wij aan 
tafel gezeten zouden hebben. Toch 
zingen uw engelen vandaag ook 
voor ons van vrede en vreugde, 
omdat Jezus is geboren. Maar ons 
voor die vreugde en vrede ontvan-
kelijk, en doe ons genieten van ons 
samenzijn hier en nu en van de 
maaltijd die wij gaan genieten. Ze-
gen ons samenzijn. Amen. 
 

 

2) Goede God, 
Wat hadden wij Kerstmis graag an-
ders gevierd, in de kerk, met liede-
ren, muziek en gebed, luisterend 
naar dat oude verhaal over hoe Je-
zus geboren is. Het mag dit jaar 
niet zo zijn. Geef het ons dat wij 
hier vrede mee hebben en maak 
ons blij om Jezus die onder ons ge-
boren is, en ons uw liefde heeft 
bewezen. Zegen ons samenzijn 
rond deze tafel, en laat ons genie-
ten van de goede gaven die U ons 
geeft, en van elkaar. Amen. 
 
3) Goede God, 
Alleen zijn met Kerstmis is voor 
mij niet ongewoon, en toch is het 
dit jaar anders, omdat wij met zo-
velen zijn die aan zichzelf zijn 
overgelaten deze dagen. Ik vraag u 
voor mijzelf en al die anderen om 
uw bemoediging en uw kracht. Laat 
mij ervaren dat u in Jezus naar ons 
toe gekomen bent en dat wij daar-
om nooit alleen zijn. Zegen mijn 
maaltijd en laat mij er van genie-
ten. Amen. 
 
 

Pastoor 
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Terugblik op Allerzielen 
Ondanks de corona-maatregelen 
hebben we toch op alle locaties stil 
kunnen staan bij Allerzielen. Veel 
dank aan de parochianen, die met 
aandacht, geduld, inschikkelijk-
heid, hard werken, maar bovenal 
met veel zorg soms wel één of 
meerdere Allerzielen vieringen mo-
gelijk hebben gemaakt. Ik denk dat 
er in twee dagen in totaal wel 
twaalf allerzielenvieringen in de 
hele parochie zijn geweest. 
 

Allerzielen was dit jaar ook extra 
zwaar, omdat we ook van veel be-
trokken parochianen afscheid 
moesten nemen, in soms maar hele 
kleine kring. 
 
 
Vieringenrooster 
Vanwege de corona-maatregelen, 
zal er geen gezamenlijk nieuw-
jaarsviering zijn. Ook zullen niet al-
le weekenden ingevuld zijn. Dit is 
niet omdat er geen vieringen zijn, 
maar omdat we nog niet weten, 
wanneer de vieringen zijn. Op de 
website zullen echter bijtijds de 
weekendvieringen worden aange-
kondigd. 
 

Verder hopen we dat het in het 
nieuwe jaar snel weer verantwoord 
is om vieringen te houden in de 
verzorgings- en bejaardentehuizen 
en in de diverse buurthuizen. 

Nieuwe gezichten 
Pastores en bestuur 
In de parochie zullen er ook wat 
nieuwe gezichten te zien zijn. Zo is 
diaken Coen van Loon in de Bom-
melerwaard komen wonen. Hij zal 
meehelpen met het familiepasto-
raat, maar ook in vieringen was en 
is hij wel te zien. Hiernaast zal 
‘oud-pastor’ Jos Vriesema ook ko-
mend jaar meewerken aan het fa-
miliepastoraat, naast het vele an-
dere wat hij voor de parochie doet. 
 

Binnen het parochiebestuur zullen 
ook enkele veranderingen zijn. Er 
komen in ieder geval drie nieuwe 
bestuursleden: John Smulders, Ton 
van Balken en Henk Bok. Zij zullen 
zich verderop in het blad voorstel-
len. Een uitgebreid artikel zal in 
het volgende nummer verschijnen 
van de vertrekkende bestuursleden: 
Jan Luijks (vice-voorzitter) en Mir-
jam Duijts-As. Hun kwaliteiten blij-
ven ze gelukkig onverminderd in-
zetten voor de parochie. 
 
 
Oecumenische vieringen 
Geplande vieringen in Zaltbommel: 
 

17 januari – Het Anker 
 Start Week van Gebed 
 

28 maart 2021 – Sint Martinuskerk 
 Palmzondag 
 

23 mei 2021 – Sint Maartenskerk 
 Eerste Pinksterdag 

Pastoor 
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Kerstmis 
Oproep tot liefdevol leven 
in het Licht van uw gelaat 
 

We vieren het Kerstfeest omdat we 
voelen dat de hardheid van de we-
reld niet het laatste woord heeft. 
Kerstmis als het begin van de 
droom van een nieuwe wereld. Een 
wereld waarin medemenselijkheid 
en barmhartigheid de boventoon 
voeren. We mogen vertrouwen op 
het goede wat overal gedaan wordt: 
de toewijding waarmee mensen 
voor elkaar zorgen, naar elkaar luis-
teren, wonden verbinden – de on-
gekende onschatbare ontferming en 
solidariteit die mensen elkaar be-
tonen […] dat komt óók voor. 
 

Dat doet me denken aan Wanda.  
Zij heeft als vrijwilligster een jaar 
gewerkt in een weeshuis in Banga-
lore in India. Daar heeft ze ervaren 
hoe beroerd de positie van meisjes 
en vrouwen is. Zij worden in veel 
opzichten gediscrimineerd. Ook als 
het gaat om opleiding. Zo kan de 
waardigheid van het meisje, de 
vrouw nooit tot bloei komen. Terug 
in Amsterdam besloot Wanda dat 
het tijd was om te veranderen. Om 
vanuit haar geloof te kiezen voor 
een rechtvaardige en duurzame le-
vensstijl. De ervaringen in India 
brachten Wanda ertoe in haar huis 
onderdak te bieden aan een vluch-
teling. Familie en vrienden pro-
beerden dat uit haar hoofd te pra-
ten. Momenteel woont een Chinese 
vrouw met haar zoontje van zeven 

bij haar in. Wat zoekend nog is 
Wanda bezig een balans te vinden 
tussen haar eigen leven, werk en 
gastvrijheid. Ze is heel dankbaar 
dat ze in India heeft mogen werken 
en voor wat ze daar heeft geleerd.  
 

Als de herders de engelen horen 
zingen: ‘Glorie aan God in de hoog-
ste hemel en op aarde vrede onder 
de mensen in wie Hij een welgeval-
len heeft’, haasten ze zich naar de 
kribbe. Ze zeggen tegen elkaar: 
‘komt laat ons gaan zien dat woord 
wat werkelijkheid geworden is.’ Zó 
is het woord van Gods barmhartig-
heid werkelijkheid geworden in 
Wanda. In haar heeft Gods barm-
hartige liefde gestalte gekregen en 
is Christus, het kind van Bethle-
hem, geboren. 
 

Zijn weg zal uiteindelijk leiden 
naar armen en vluchtelingen. Wan-
da vertelt: ‘Wanneer je midden 
tussen die armen en vluchtelingen 
gaat staan ervaar je vreugde en 
blijdschap door te dienen. Het is 
geen opoffering, maar een leven 
van vervulling.’ Ze is erg bevestigd 
in haar idee om vluchtelingen op te 
vangen. 
 

Met Kerstmis hebben we kerstbo-
men. We steken kaarsen aan. De 
kerstliederen vertellen met hun 
vertrouwde melodieën dat onze 
wereld anders is geworden door de 
komst van Christus. En we luisteren 
naar deze liederen om nieuwe mo-
gelijkheden in ons toe te laten: 
liefde, tederheid, verwondering, 

Bertus Bus 
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enthousiasme. We laten ons ont-
roeren door het goddelijke Kind in 
de kribbe om in onszelf de moge-
lijkheden van een kind te ontvou-
wen: het spontane en ware, de le-
vendigheid en echtheid, de ver-
wondering en het vertrouwen. maar 
vóór alles als een kind dat in onbe-
vangenheid de wereld tegemoet 
treedt. Een kind is vooral nieuws-
gierig naar de wereld om hem of 
haar heen, naar wat daarmee te 
doen valt. Die open blik naar bui-
ten, daar gaat het om. 
 

God laat zijn kind in ons geboren 
worden. Eens in Bethlehem, de 
stad van koning David. Nu in ons 
hart. Christus wordt in ons gebo-
ren. In dat kind wordt zichtbaar 
waar het in waarachtig menselijk 
leven om begonnen is: om vrede 
die tot stand komt door het goede 
te doen.  
 

Mensen die liefdevol en gastvrij 
omgaan met anderen openen het 
uitzicht op een wereld van liefde. 
Durven wij dat visioen van een 
nieuwe wereld, waarin liefde de 
boventoon voert, wel aan? Christus 
heeft laten zien dat het echt kan: 
liefdevol leven. Durven wij het om 
met Hem het kerstgeheim opnieuw 
bij de tijd te brengen? Jezus, om 
het Licht van uw gelaat bidden wij: 
 

Dat U geboren wordt in ons. Dat U 
opstaat, Christus, in ons, oog en 
oor van U, uw handen en voeten, 
uw manier van leven dus, mijzelf 
verlatend om de ander nabij te 
zijn en om de aarde die mij lief is 
te helpen dragen. 
 

Van harte wens ik u in die Geest 
een mooi Kerstfeest! 
 

pastor Bertus Bus 
 

Bertus Bus 
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Pepernoten voor pastoor 
Heel veel pepernoten - wel twee 
pallets vol - had de firma Ahlmann 
uit Ammerzoden over van een re-
clamecampagne. Wie kun je daar 
nu blij meemaken? Pastoor Putman 
voor zijn vijftigste verjaardag! Ja 
hij houdt er zelf ook van. Maar de-
ze schonk hij aan de voedselbank 
Zaltbommel. Zo konden alle 
schoentjes in de Bommelerwaard 
door Sinterklaas worden gevuld! 
 

Pastoor ziet Abraham! 
Hij wilde er niets van weten, vijftig 
jaar oud worden en een feestje ze-
ker in coronatijd, zag Roland echt 
niet zitten. Maar het bestuur dacht 
daar toch even anders over. Vijftig 
jaar worden, daar mag best even 
bij stilgestaan worden. Hoewel Rol-
and het liefst andere mensen blij 
maakt, hij wilde graag levensmid-
delen hebben om die aan de voed-
selbank te schenken, wilde het be-
stuur ook heel graag Roland iets 
aanbieden. Het cadeau was niet 
moeilijk te vinden. Want als er ie-
mand is die een goed fiets nodig 
heeft is hij dat wel. Hoe fijn is het 
dat die fiets naast snel ook nog 
heel veilig is. 
 

Na de H. Mis op zondag 29 novem-
ber in Kerkdriel waar ook zijn fami-
lie bij was uitgenodigd, stond een 
nieuwe elektrische fiets op het 
kerkplein op Roland te wachten. 
Even dacht hij dat het slechts om 
de nieuwe fietstassen ging, maar 
dat hij de hele fiets mocht meene-
men, daar was hij toch wat be-
duusd van. Wij hopen dat Roland op 
deze fiets alle hoeken van de 
Bommelerwaard goed kan bereiken. 
Roland een mooi, gezond en 
vruchtbaar monniken en priesterle-
ven toegewenst! 
 

Het bestuur van de 
H. Franciscusparochie 

Abraham 
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De voorbereiding op de eerste Hei-
lige Communie en het Vormsel gaat 
dit jaar anders dan voorheen. De 
voorbereiding vindt niet meer 
plaats op school of in de plaatselij-
ke gemeenschap, maar centraal op 
één plek. Elke maand is er één 
moment waarop het hele gezin sa-
men welkom is. Iedereen is uitge-
nodigd om mee te doen, ook gezin-
nen zonder communicanten of vor-
melingen. 
 

De H. Franciscusparochie wil kinde-
ren én hun familie op een interac-
tieve en speelse manier uitdagen 
om na te denken over het (katho-
lieke) geloof; hoe je dat samen met 
anderen kunt beleven en in de prak-
tijk kunt brengen. Daarom start er 
een programma voor het hele gezin, 
genaamd Franciscus 2.0. 
 
Franciscus 2.0 
Franciscus 2.0 is een programma 
van vier bijeenkomsten waar kinde-
ren zich samen met het hele gezin 
op een leuke, gezellige en interac-
tieve manier kunnen voorbereiden 
op de Eerste Heilige Communie of 
het Vormsel. Centraal staat: samen 
ontdekken, samen ontmoeten en 
samen vieren. Er is een speciaal 
programma voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. Een escape room, 
filmpjes maken voor tiktok of praten 
met zorgmedewerkers, kortom: het 
programma is divers en uitdagend.  
 

Moeilijke vragen  
“Wij vinden het belangrijk om een 
thuis te bieden aan iedereen”, zegt 
Danny Hakvoort, verantwoordelijk 
voor het familie-pastoraat in de 
Bommelerwaard. “Elk gezin krijgt 
te maken met moeilijke vragen. 
Hoe ga ik om met ziekte of met het 
overlijden van naasten? Hoe kan ik 
samen met kinderen over levens-
vragen praten? Maar ook: welke 
school kies ik met mijn kinderen en 
hoe vinden we rust in drukke perio-
des? We hebben gemerkt dat er 
niet altijd aandacht is geweest voor 
de vragen en behoeftes van gezin-
nen. Daarom willen wij dit jaar, 
ondanks de corona-maatregelen, op 
een nieuwe manier starten met een 
familieproject, zodat er meer ruim-
te en aandacht komt voor dit soort 
vragen en andere zaken.” 
 

Meer weten over Franciscus 2.0 of 
je aanmelden? Kijk dan op de web-
site: www.franciscus2puntnul.nl. 
Ook nodigen wij alle ouders uit 
voor een online-informatiebijeen-
komst op 17 december 2020 of 5 
januari 2021. U vindt op de website 
de wijze waarop je je kunt aan-
melden voor deze bijeenkomsten. 
 

Danny Hakvoort 
projectcoach, 

Gilles Tebrunsvelt 
communicatieadviseur 

 

Franciscus 2.0 

Samen ontdekken, ontmoeten en vieren 
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Van de bestuurstafel 
Half november was het zover. Het 
nieuwe parochiecentrum is klaar. 
Met steun van zowel de contactgroep 
Kerkdriel als die van Velddriel was de 
verhuizing goed geregeld. Uiteraard 
gaf het wat ongemakken. Er moest 
een internetaansluiting komen, en de 
telefoon moest worden overgezet. 
Maar na enkele dagen was de rust op 
het secretariaat in Velddriel weerge-
keerd. Een mooi en rustig gebouw 
waar iedereen nog even moet wen-
nen aan de nieuwe plek. 
 

Zijn het vaak de financiële- en 
bouwzaken die een belangrijk deel 
van de tijd binnen de bestuursver-
gaderingen in beslag nemen, de af-
gelopen maanden mochten de leden 
meepraten en -denken over hoe het 
pastoraat en vieringen in de ruimste 
zin van het woord, vorm te geven. 
Door de pastoor zijn de bestuursle-
den bijgepraat over zowel Kerstmis 
en de alternatieve invulling in de 
parochie hiervan, evenals over het 
nieuwe catecheseproject Francis-
cus2.0 voor het familiepastoraat. 
Een evangeliserend project waarbij 
kinderen van alle leeftijden gelijk-
tijdig op een eigentijdse manier met 
het geloof in aanraking komen. Doel 
van het project is; thuis zijn bij God 
en bij elkaar. Afgesproken is dat in 
mei 2021 Franciscus2.0 door het be-
stuur zal worden geëvalueerd. 
 

Voor Kerstmis komt er een pagina-
grote advertentie in een plaatselij-
ke krant met daarin de openstel-

lingstijden van onze kerken en de 
tijden van de vieringen op tweede 
en derde kerstdag. Op kerstavond 
en kerstmorgen kunt u vrijblijvend 
de kerk inlopen en de kerststal be-
zoeken, voor de vieringen op twee-
de en derde kerstdag moet u zich 
vooraf aanmelden. 
 

Pastoor Roland Putman wordt 30 
november vijftig jaar. Als cadeau 
wil hij graag houdbaar voedsel om-
dat te kunnen schenken aan de 
voedselbank. Roland van harte gefe-
liciteerd, nog heel veel gezonde en 
vruchtbare jaren ten dienste van de 
Kerk en onze parochie toegewenst! 
 

Onze secretaresse werkte in no-
vember twaalf en een half jaar bij 
de H. Franciscusparochie. Haar 
bloemen kreeg zij midden tussen 
de verhuisdozen, een wat ongeluk-
kig moment. Maar alle bestuursle-
den en pastores zijn niet minder 
blij met haar. Als het wat rustiger 
wordt en het leven weer wat leu-
ker door een verruiming van de co-
rona maatregelen, komt het vast 
alsnog goed. Christianne bedankt 
voor alles. 
 

Bouwzaken nemen altijd veel tijd in 
beslag, ambitieuze plannen van het 
bestuur maar zeker ook van de con-
tactgroepen, die vervolgens door het 
Bisdom niet worden goedgekeurd. Als 
reden wordt gegeven dat het Bisdom 
geen zicht heeft op het totaalplan 
van de parochie. Afgesproken is dat 
het bestuur in 2021 met een parochie 
breed totaalplan komt. 

Bestuur 
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Afgelopen periode zijn drie nieuwe 
bestuursleden komen kijken of zij 
vanaf 2021 in het bestuur zitting 
willen nemen. Alle drie zijn zij be-
reid deze mooie taak op zich te 
nemen. Elders in dit blad stellen zij 
zich aan u voor. Zij komen in de 
plaats van vicevoorzitter Jan Luijks 
en mijzelf. Jan heeft acht jaar in 
het bestuur gezeten en ik mocht 
tien jaar hiervoor mijn best doen. 
Henk, Ton en John, Welkom!! Jan 
Luijks bedankt voor alles. 
 

Voor mij is dit de laatste keer dat 
ik u in deze rubriek bijpraat. Bin-
nengekomen bij pastoor Van den 
Hout, heb ik onder drie pastoors 
tien jaar in het bestuur gewerkt. 
Veel plannen zijn er gemaakt en 
nog meer zijn er weer in de prul-
lenbak terecht gekomen. Want het 
besturen van een parochie is niet 
alleen het passen op de winkel en 
zorgen dat alles op rolletje draait, 
maar nog veel meer creatief op 
zoek gaan naar mogelijkheden om 
de Kerk, d.w.z. de mensen die zich 
bij de parochie betrokken voelen, 
te inspireren en te bemoedigen om 
zo de boodschap van Christus in on-
ze wereld gestalte te geven. 
 

Eén ding heb ik wel geleerd, wat is 
communicatie belangrijk, maar te-
vens oh zo moeilijk. Contactgroep-
leden, vrijwilligers en parochianen 
op het goede tijdstip op de juiste 
manier betrekken bij vaak nog 
premature plannen. Het is niet al-

tijd gelukt. Als het u persoonlijk 
getroffen heeft, bied ik daarvoor 
mijn excuses aan. 
 

Mirjam Duijts-As 
 
Kerkbalans 
Geef vandaag 
voor de Kerk van morgen 
 

In het vorige nummer van ons paro-
chieblad deden wij een oproep voor 
een financiële bijdrage voor het 
wegvallen van veel collectegeld. 
Ook deden wij een oproep om bij u 
zelf na te gaan of de jaarlijkse bij-
drage van Kerkbalans door de peri-
kelen rond corona aan uw aandacht 
was ontsnapt. Onze oproep was 
niet tevergeefs. Van veel mensen 
mochten wij nog een bijdrage ont-
vangen. Hiervoor willen wij u op-
recht heel hartelijk bedanken. 
 

Ook in januari 2021 gaan wij weer 
van start met de landelijke actie 
Kerkbalans 2021. Het thema zal 
zijn: Geef vandaag voor de Kerk 
van morgen. U zult hiervoor weer 
een uitnodigende brief en folder in 
uw brievenbus ontvangen. Ui-
teraard bevelen wij de actie van 
harte aan. Anders dan soms ge-
dacht wordt moet de parochie fi-
nancieel geheel zijn eigen boontjes 
doppen. Kosten ven gebouwen en 
pastores drukken zwaar op de ex-
ploitatierekening. Wij kunnen uw 
steun niet missen!!! 
 

Ans Nettenbreijers 
Penningmeester 

Bestuur 
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Nieuwe bestuursleden 

 
Henk Bok 
Mijn naam is Henk Bok. Geboren in 
Ammerzoden. Met mijn echtgenote 
Marjo ben ik al meer dan 40 jaar 
woonachtig in Hedel. Wij zijn de 
trotse ouders van twee gehuwde 
zonen en twee kleinkinderen. 
 

Tot 1 juli jl. heb ik full time ge-
werkt als bouwkundig ergonomisch 
Wmo-adviseur voor diverse gemeen-
ten binnen Nederland. Vanaf 1 juli 
2020 heb ik mijn bedrijf overgedra-
gen en ben ik daardoor wat ruimer, 
in de door mijzelf in te vullen be-
steding, van tijd komen te zitten. 
 

Om die toegenomen vrije tijd op 
een zinvolle wijze invulling te ge-
ven heb ik ingestemd met een func-

tie in het parochiebestuur. Binnen 
het bestuur én met de diverse con-
tactgroepen, hoop en verwacht ik 
om, op een constructieve wijze, 
onder andere het beheer en onder-
houd van het onroerend goed te 
gaan regelen en begeleiden. 
 
Ton van Balken 
Graag wil ik mij aan u voorstellen. 
Ik ben Ton van Balken uit Zaltbom-
mel en versterk sinds december 
2020 ons parochiebestuur. Geboren 
in 1949 ben ik opgegroeid in 
Utrecht en ongeveer 45 jaar gele-
den verhuisd naar Zaltbommel. Bij-
na 40 jaar heb ik gewerkt bij het 
katholiek onderwijs als onderwij-
zer, directeur en als stafdirecteur 
bij het bestuur van het overkoepe-
lend katholiek onderwijs in Rivie-

Kennismaken 
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renland. Ik was vele jaren CDA-
raadslid en van 2010-2016 wethou-
der van Zaltbommel en in de jaren 
tachtig secretaris van het bestuur 
van de St.-Martinusparochie. 
 

Na mijn pensionering in 2016 heb ik 
zitting genomen in meerdere bestu-
ren in de Bommelerwaard zoals de 
Muziekschool, Raad van kerken, van 
Voordenstichting, Harmonie de Ka-
rel, Natuurwacht en Molenstichting 
Rivierengebied. Ik wil mijn ervaring 
als bestuurder inzetten voor de St.-
Franciscusparochie om samen met 
de andere bestuursleden welover-
wogen besluiten te nemen om ver-
der te bouwen aan een mooie en 
vitale toekomst voor onze R.K. ge-
loofsgemeenschap in de Bomme-
lerwaard.  
 

 
John Smulders 
Mijn naam is John Smulders, gebo-
ren in Eindhoven, 52 jaar oud en 
woon vanaf 2002 in Zaltbommel. In 
het bestuur zal ik mij vooral bezig 
houden met het familie pastoraat. 
 

In het dagelijkse leven ben ik be-
schermingsbewindvoerder. Als be-
windvoerder help ik mensen door 
het beheer van hun vermogen over 
te nemen zodat ze zich geen zorgen 
meer hoeven te maken over hun fi-
nanciën.  
 

Het familiepastoraat zal in de toe-
komst een belangrijke rol spelen in 
onze parochie om meer parochia-
nen betrokken te krijgen en houden 
bij de kerk. Ik hoop als bestuurslid 
hier op een positieve manier aan te 
kunnen bijdragen. 

Kennismaken 
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Hedel 
† Sophie Gibbon – van Dalen werd 
geboren op 3 juni 1930 in Hedel, 
was getrouwd met Johan Gibbon, 
en woonde tot voor enkele maan-
den op Molenstraat 2 te Hedel. 13 
oktober 2020 overleed zij in Het 
Zonnelied te Ammerzoden Op za-
terdag 17 oktober was voor haar de 
afscheidsdienst in het crematorium 
te Rosmalen. Ze was een heel 
trouw bezoekster van de Hedelse 
Ouderenviering. 
 
† Tiny van Hintum werd geboren 
op 24 september 1940 te Hedel, 
was getrouwd met Annie van Hin-
tum – van de Ven, en woonde tot 
ongeveer een half jaar geleden op 
de Dokter de Ridderhof 6 te Hedel. 
Op 23 oktober 2020 overleed hij in 
Het Zonnelied te Ammerzoden. Zijn 
afscheidsdienst heeft in kleine 
kring in de parochiekerk van Am-
merzoden plaatsgevonden. 
 
† Herman Kaiser werd geboren op 
10 juli 1945 te Voorburg, was ge-
trouwd met “Emilia”, en woonde 
jarenlang in Hedel: op de Dokter de 
Ridderhof en aan het Museumpad 1. 
Op 7 november overleed in het Je-
roen Bosch Ziekenhuis te ’s-
Hertogenbosch. De afscheidsviering 
voor hem werd gehouden op vrijdag 
13 november 2020 op een natuur-
begraafplaats in Limburg; dichtbij 
de woonplaats van zijn dochter. 

† Toon Luites werd geboren op 16 
november 1935 en was getrouwd 
met Toos Luites – van Zon. Op 23 
november 2020 overleed hij in He-
del Hij is 85 jaar geworden. Zijn af-
scheidsdienst heeft in kleine kring 
plaatsgevonden. 
 
† Op 3 december 2020 overleed op 
68-jarige leeftijd in Hedel Dorothé 
van den Bogert – van Boekel. Zij 
werd geboren op 26 mei 1952 en zij 
was gehuwd met Jan van den Bo-
gert. Samen hebben zij 2 dochters, 
Dian en Jenneke. Dorothé was ja-
renlang actief lid van het gemengd 
koor Sursum Corda. Ook heeft zij 
een tijdje in het parochiebestuur 
gezeten als penningmeester. Haar 
afscheidsdienst was op 9 december 
2020 in crematorium Maaslanden. 
 
Kerkdriel 
† Antoinetta Pompen- Rovers (64) 
† Frits van der Meijden (67) 
† Theodora van Osch (90) 
† Clasien Leenders- Martens (74) 
† Chris Vos (76) 
† Koos van Beurden (74) 
† Net Vogel (86) 
† Truus Pool- van Alem (94) 
† An Jansen- Glaudemans (81) 
† Ria Goesten- van Campenhout (99) 
† Wout van den Oord ( 83) 
† Annie Swietkowiak-Verachtert (80) 
† Marie Coset-van Vonderen (89) 
† Jan Vissers  
 

Overledenen van de H. Franciscusparochie  

Kroniek 
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Rossum 
† Stien van den Dungen van Heel 
Geboren op 25 december 1926 te 
Velddriel, overleden op 15 oktober 
2020 te Rossum. Stien was 61 jaar 
gehuwd met Adrie van den Dungen, 
zij kregen samen 4 kinderen. Groot 
was het verdriet toen in 1979 hun 
dochter Betsie op 18-jarige leeftijd 
is overleden. Stien heeft in haar 
huwelijk aan de Middelweg gewoond 
totdat ze wegens haar gezondheid 
vier jaar geleden verhuisde naar de 
‘Eigenwaard’. Daar is zij na een 
liefdevolle verzorging in alle rust 
overleden. De crematie heeft plaats 
gevonden in het Crematorium te 
Vlijmen. Moge zij rusten in vrede. 
 
† Gerard Vervoort 
Geboren op 16 juli 1931 te Rossum, 
overleden op 17 november 2020 te 
’s-Hertogenbosch. Gerard trouwde 
in 1958 met Mien Kooijmans samen 
kregen ze vijf kinderen. Ze woonde 
aan de Maasdijk, de 8 laatste jaren 
in een aanleunwoning bij de ‘Vaste 
Burcht’. In 2019 overleed zijn 
vrouw Mien waarna hij dapper ver-
der ging. Vele kennen Gerard als 
schoenmaker. Een grote hobby van 
hem was zingen, vooral in het kerk-
koor meer dan veertig jaar, later in 
Alem. Hij was een trouwe bezoeker 
van onze vieringen. Na een kort 
ziekbed is hij in alle rust overleden. 
De uitvaart heeft plaatsgevonden in 
de H. Hubertus kerk te Alem waar-
na hij is begeleid naar het Crema-
torium. Moge hij rusten in vrede. 

Velddriel 
† Daatje van den Bighelaar – van 
Sonsbeek, 96 jaar. Overleden op 24 
september 2020. Na de uitvaartvie-
ring in de St. Martinuskerk was er 
aansluitend de begrafenis op het 
parochiekerkhof aldaar. 
 
† Ria de Groot – de Lang, 82 jaar 
Overleden op 22 oktober 2020. 
Crematie. 
 
† Maria Verhoeven-van Herwijnen, 
86 jaar. Overleden op 20 november 
2020. Na de uitvaartviering in de 
St. Martinuskerk was er aansluitend 
de begrafenis op het parochiekerk-
hof aldaar. 
 
Zaltbommel 
† Hans van Rijen 
Geboren: op 11 november 1930 in 
Zaltbommel, overleden op 12 okto-
ber 2020 in Zaltbommel. Echtge-
noot van Tiny Jansen. Zijn uitvaart-
viering was op 16 oktober 2020 in 
de Sint Martinuskerk; daarna is hij 
gecremeerd in Vlijmen. 
 
† Wim Soons 
Geboren 20 juni 1939 in Veenhui-
zen, overleden: op 23 oktober 2020 
in ’s-Hertogenbosch. Weduwnaar 
van Joke Maas. Zijn uitvaartviering 
was op 30 oktober 2020 in de Sint 
Martinuskerk in Zaltbommel, zater-
dag 31 oktober is hij gecremeerd in 
Vlijmen. 
 

Kroniek 
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† Frits van Hintum 
Geboren op 17 juli 1937 in Utrecht, 
overleden op 8 november 2020 in 
Gameren. Weduwnaar van Toos van 
Eijden. Zijn crematie was op 14 no-
vember 2020 in Tiel. 
 
Rectificatie Overledene: 
 

† André Meeuwissen 
Geboren op 19 mei 1949 in ’s-
Hertogenbosch, overleden op 2 de-
cember 2019 in ’s-Hertogenbosch. 
Echtgenoot van Annemarie van Rix-
tel. Zijn crematie was op 7 decem-
ber 2019 in Tiel. 
 

 
 
Groene Groep 
Oecumenische Groene Groep 
Bommelerwaard 
Als oecumenische groep Bomme-
lerwaard willen wij graag aandacht 
vragen voor de klimaatcrisis en het 
verlies aan soorten planten en die-
ren. Leidt het stimuleren van de 
economie wel tot een duurzamere 
economie, is één van de vele vra-
gen die wij ons stellen. 
 

Is er niet een verandering van le-
venshouding nodig om ons meer 
verbonden te weten met God en 

met alles wat God geschapen heeft 
waarbij iedereen ontvangt wat hij 
of zij nodig heeft? Er zijn er vanuit 
de politiek maatregelen nodig om-
dat wat individuele mensen tot nu 
toe hebben gedaan niet genoeg is? 
 
Wat wij als Groene Groep kunnen 
doen, zal zich al gaande moeten 
ontwikkelen. Belangrijk is om el-
kaar te inspireren en te stimuleren.  
 

Als eerste actie hebben wij dit 
voorjaar in de 40-dagentijd de 
‘Groene kalender’ uitgegeven, met 
allerlei tips voor groene keuzes. 
Onze volgende actie is meedoen 
met ‘De Nacht van de Nacht’ op 24 
oktober. Een landelijke actie om 
het gebruik van overvloedige ver-
lichting tegen te gaan. 
 

www.nachtvandenacht.nl/lichtvervuiling 
 

We hebben de Gemeente Zaltbom-
mel verzocht die avond de verlich-
ting van de toren van de Sint Maar-
tenskerk te doven. Of dat gaat luk-
ken is nog niet zeker. U hoort er 
meer over.  
 

Wil je meedenken, meld je dan: 
e-mail: gepkekerssen@hetnet.nl 
telefoon: 0418 - 51 95 74 
 

namens de Groene Groep 
Gepke Kerssen en Jos de Heer 

 
 

Kroniek 

Mogen zij 
rusten in vrede 
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Al enkele jaren heeft de Heilige 
Franciscus-parochie samen met de 
Evangelische Gemeente Zaltbom-
mel een Alpha-Cursus verzorgd. Een 
eenvoudige geloofscursus, met de 
nadruk op een kennismaking met 
het Christelijk geloof. Hierbij was 
veel ruimte voor ontmoeting, 
waarbij persoonlijke gesprekken 
niet uit de weg werden gegaan. Als 
vervolg hierop wil de Heilige Fran-
ciscus-parochie een verdiepingscur-
sus aanbieden. 
 

Voor wie 
In de eerste plaats voor de mensen 
die de Alpha-cursus hebben ge-
volgd, maar tevens voor allen die 
op zoek willen gaan naar God en de 
H. Schrift als leidraad willen nemen 
voor de grote levensvragen. 
 

Werkwijze 
Het lezen en besturen van een 
tekst afkomstig uit één van de vier 
evangeliën. In principe wordt het 
evangelie van eerstkomende zon-
dag genomen. Na eerst de tekst te 
lezen, moeilijke woorden of be-
grippen te duiden, wordt ingegaan 
op datgene wat de evangelist de 
lezer zou willen zeggen. Hierna kan 
men in kleine groepen aan de hand 
van enkele vragen met elkaar pra-
ten wat de tekst jou al mens in de-
ze tijd kan vertellen en leren. Tot 
slot wordt de avond gezamenlijk 
afgesloten waarbij, als er meer 
groepjes zijn, elk groepje kort aan-

geeft wat is langsgekomen. Hierbij 
is ook ruimte voor gebed.  
Waar en wanneer? In principe één 
keer per maand op de tweede dins-
dag van de maand. We beginnen in 
januari 2021. 
 
Data 
 Dinsdag 12 januari 2021 
 Dinsdag 9 februari 2021 
 Dinsdag 9 maart 2021 
 Dinsdag 13 april 2021 
 Dinsdag 11 mei 2021 
 Dinsdag 8 juni 2021 
 
Planning 
19.15 uur - inloop met koffie 
19.30 uur – start van de avond 
21.30 uur - einde 
 
Locatie 
Pastorie Velddriel 
 
Begeleiding 
Pastoor Roland Putman o.f.m. en 
Mirjam Duijts-As 
 
Opgave 
Via telefoon of mail bij het secreta-
riaat van de parochie: 
info@katholiekbommelerwaard.nl 
of telefoon 0418-632504  

Op zoek gaan naar God, wat heeft Hij mij te zeggen? 

Bijbellezen 
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Net als de Veertigdagenperiode voor 
Pasen is ook de Adventsperiode een 
tijd van voorbereiding, een tijd van 
reflectie en inkeer, een tijd waar-
bij we oog hebben voor de mensen 
die dat nodig hebben. Dit jaar 
steunt onze parochie gedurende de 
Adventsperiode het project voor 
Nicaraqua. 
 
Help gezinnen in Nicaraqua om 
voor gezond voedsel te zorgen 
De afgelopen tien jaar is de wel-
vaart in Nicaraqua wel sterk verbe-
terd maar desondanks is 70 procent 
van de plattelandsbevolking nog 
arm en er heerst ondervoeding. 
Nergens in Centraal-Amerika is de 
moeder en kindersterfte zo hoog 
als in Nicaraqua . Palacaquina een 
stad in het noorden van Nicaraqua 
is een van de armst en droogste ge-
bieden. Akkers leveren weinig op 
waardoor 25 procent van de kinde-
ren een groei en ontwikkelingsach-

terstand heeft en ondervoed is. 
Door watergebrek groeit er weinig 
gras waardoor de bevolking het vee 
moet verkopen. 
 

De adventsactie steunt de lokale 
non-profit organisatie Octupan die 
een project uitvoert waardoor 144 
gezinnen leren om een moestuin 
duurzaam te bewerken. U kunt hel-
pen door bij te dragen aan de paro-
chiecollecte gedurende de Ad-
ventsperiode. Achterin de kerk 
staat een bus/schaal of mandje 
waar u, uw bijdrage kunt depone-
ren. U kan ook rechtstreeks done-
ren op rekeningnummer: 
 

NL89 INGB 0653 1000 00 
t.n.v. Adventsactie 
 

Wilt u meer informatie, kijk dan op: 
www.adventsactie.nl  
 

Dank u wel, namens de mensen die 
dankzij uw bijdrage zicht krijgen 
op een hoopvolle toekomst. 
 

Adventsactie 

Zicht op een hoopvolle toekomst voor de allerarmsten 
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zondag 13 december 
9.30 Alem Eucharistie BBus 
9.30 Velddriel Eucharistie RPutm 

11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutm 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

zaterdag 19 december 
19.00 Velddriel Eucharistie BBus 

zondag 20 december 
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus 
9.30 Rossum Gebed Werkg 

11.00 Kerkdriel Gebed Werkg 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 

donderdag 24 december 
18.00 Kerkdriel Open tot 20.00 uur 
19.00 Ammerzoden Open tot 21.00 uur 
19.00 Velddriel Open tot 20.00 uur 
19.00 Zaltbommel Open tot 21.00 uur 
19.30 Alem Open tot 20.00 uur 

vrijdag 25 december 
9.00 Ammerzoden Open tot 11.00 uur 
9.30 Alem Open tot 10.00 uur 
9.30 Velddriel Open tot 10.30 uur 

10.30 Kerkdriel Open tot 12.00 uur 
10.30 Zaltbommel Open tot 12.30 uur 
14.00 Ammerzoden Open tot 16.00 uur 

zaterdag 26 december 
9.30 Alem Eucharistie BBus 
9.30 Ammerzoden Gebed CvLoon 
9.30 Rossum Beuk WoCo JVries 
9.30 Velddriel Eucharistie RPutm 

11.00 Kerkdriel WoCo JVries 
11.00 Zaltbommel 

 
 
 
 
 

Eucharistie BBus 

zondag 27 december 
9.30 alem WoCo CvLoon 
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutm 
9.30 Velddriel Eucharistie BBus 

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus 
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutm 

vrijdag 1 januari 
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus 
 
 
 

 
Corona 

Omdat er zoveel onzekerheid is 
over de ontwikkelingen rond de 

pandemie-maatregelen, blijft het 
vieringenoverzicht beperkt tot 

Vrijdag 1 januari 2021. 
 

Kijk voor het meest actuele 
vieringenoverzicht op de website: 

 

www.katholiekbommelerwaard.nl

Vieringen 
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Met ‘corona’ op weg 
naar Kerst 
Nadat ik half oktober plotseling en 
onverwacht bezoek kreeg van de 
sluipmoordenaar die ‘corona’ heet, 
heb ik me een aantal weken heel 
beroerd gevoeld. Ik was leeg en 
slap, had nergens zin in (ook niet in 
eten) en sliep bijna alleen maar. 
De dagen duurden en ik bemerkte 
geen verbetering. Alle afspraken 
moesten worden afgezegd en zelf 
kon ik ook geen boodschappen 
doen. Ik leefde in isolatie en geluk-
kig was er een goede en lieve buur-
vrouw die me dagelijks kwam vra-
gen wat ik aan boodschappen nodig 
had. Die bracht ze dan voor me 
mee en zette die bij mij voor de 
deur. Het devies was (en is nog 
steeds): pas op voor iedereen! 
Vreemd eigenlijk, want ons geloof 
en ook heel onze samenleving is 
gebouwd op vertrouwen en liefde 
voor elkaar. We zijn als mensen 
geneigd naar de ander toe te trek-

ken, hem of haar om hulp te vragen 
als dat nodig is en heel veel te de-
len. Wij mensen hebben elkaar no-
dig om samen een mooi geheel te 
maken van deze wereld.. We wen-
sen elkaar alle goeds en proberen 
al dat goeds aan elkaar te geven. 
Met Kerst spreken we de wens uit 
dat er vrede mag zijn voor alle 
mensen: Glorie in den hoge voor 
God en op aarde vrede voor de 
mensen, allemaal schepselen van 
God. 
 

Kan die vrede dit jaar waarheid 
worden? Hoe moet het als er met 
Kerst maar 30 mensen per viering 
aanwezig mogen zijn? Komt er dan 
geen slaande ruzie, omdat mensen 
een plaats in de Kerstnachtviering 
gaan opeisen? Of zorgt de dreiging 
van ‘corona’ ervoor dat dat oerou-
de gezinsfeest van Kerst nu ook 
echt een gezinsfeest blijft: mensen 
die aan elkaar ervaren dat ze niet 
zonder elkaar kunnen en nooit voor 
elkaar hoeven op te passen of bang 
voor elkaar hoeven te zijn. 
 

Moge Kerst 2020 ons brengen 
waar we met z’n allen al zo lang 
op wachten: Vrede op aarde voor 
alle mensen! Speciaal ook voor u! 
 

Pas op voor iedereen, maar laat el-
kaar niet, ook nu niet, in de steek! 
 

Ben van Bronkhorst 
franciscaan 

 

 
 
 

Hedel 
H. Willibrordusgemeenschap 
e-mail: 
hedel@katholiekbommelerwaard.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 
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Afscheid vrijwilligers 
Twee van onze Hedelse vrijwilligers 
gaan stoppen met werkzaamheden 
die zij al heel lang voor onze He-
delse kerk en kerkgemeenschap 
hebben gedaan. 
 
Bets de Goey 
Op de laatste vergadering van de 
contactgroep Ammerzoden/ Hedel 
gaf Bets de Goey aan dat zij hiermee 
wil stoppen. Na de sluiting van de 
Hedelse kerk werd Bets lid van de 
contactgroep Ammerzoden/ Hedel. 
 

Bets is en was al jaren het aan-
spreekpunt binnen onze geloofsge-
meenschap. Velen kunnen zich 
geen Kerk herinneren zonder haar. 
Talloos zijn de werkgroepen waarin 
zij gezeten heeft, zo ook op het 
kerkkoor. Voor het schikken van 
bloemen in de kerk heeft Bets een 
groot talent. De prachtige kerk op 
feestdagen zal niemand snel verge-
ten. Zij ziet kans van een paar tak-
jes en enkele schijnbaar waardelo-
ze attributen een prachtig bloem-
stuk te maken. Bets was koster en 
van daaruit met veel zaken op de 
hoogte. Vanuit die rol regelde zij 
heel veel. Zo ook de opleiding van 
misdienaars die allemaal met veel 
liefde aan haar terugdenken. Veel 
mensen biedt Bets een luisterend 
oor wat zeker in de toekomst niet 
zal veranderen evenals haar be-
trokkenheid bij het organiseren van 
de maandelijkse ouderenvieringen. 
Bets bedankt voor alles.  

 

Annemarie van Os 
Wie herinnert zich niet de uitspraak 
bij de mededelingen na de Mis dat 
de copy kon worden ingeleverd op 
de Hopstraat! Dat waren nog eens 
oude tijden. Gewoon op een hand-
geschreven kladje of een mooi vel-
letje uit de typemachine. Annema-
rie van Os was Hedels redactielid 
en maakte deel uit van de redactie 
van een eigen Hedels parochieblad. 
Na de fusie werd Annemarie het 
aanspreek en afgeefpunt van de 
Hedelse bijdragen voor het nieuwe 
parochieblad. Regelmatig stuurde 
ze zelf ook een mooi gedicht in. 
Naast het parochieblad was Anne-
marie actief op vele fronten. Zo zat 
ze op het koor, was ze hulpkoster, 
schikte bloemen en hoorde tot de 
groep actieve vrijwilligers. Regel-
matig wordt Annemarie nog gebeld 
door Hedelse parochianen die bij-
voorbeeld vragen hebben over de 
intenties. 
 

Annemarie bedankt voor alles wat 
je voor de parochie maar speciaal 
voor het parochieblad hebt gedaan. 
 
Ouderenvieringen Hedel 
Corona zit ons nog steeds dwars. 
Door alle maatregelen rond de be-
strijding van het virus is “De Munt” 
nog steeds gesloten. Voorlopig zijn 
er in Hedel dus geen ouderenvie-
ringen. Zodra de mogelijkheid daar-
toe weer bestaat krijgt u van de 
organisatie van de vieringen een 
berichtje. 

Hedel 
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Mededelingen 
• Website Vrijwilligers Palliatieve 

Terminale Zorg Bommelerwaard: 
www.vptz-bommelerwaard.nl  
 

• Voor uitvaarten dient u contact 
op te nemen met het secretari-
aat van de parochie, telefoon 
0418-632504 en met Ger van 
Boxtel (tel. 0418-662063) 
 

• Kerkbalans 
NL19 RABO 0131 7018 51 
 

• Het nieuwe rooster en alle wij-
zigingen staan op de website van 
de parochie: 
www.katholiekbommelerwaard.nl  

 
 
Misintenties 
Misintenties kunt u opgeven bij Ger 
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418-
662063). De kosten van een misin-
tentie (stipendium) zijn € 12,- 

Kerstmis 2019 
Kinderen van de Odradaschool kij-
ken terug op Kerstmis 2019. 
 
 
 
 
 
 
We gingen eerst met lampionnen naar 
de kerk daar waren Hein en Jesse aan 
het spelen Jesse op de trombone en Hein 
op de trompet, dus we moesten even 
wachten, maar dat vond ik niet erg 
want ze speelden erg, erg goed. Toen 
moesten we de lampionnen inleveren, 
want daar gingen we natuurlijk niet 
mee naar de kerk. We mochten naar 
binnen daar las juf Jacqueline een 
leuk verhaal voor dat heette: het kerst-
klokje. Dat was echt een leuk verhaal 
en hoe juf Jacqueline het vertelde was 
net alsof ik in dat verhaal was. We 
zongen ook nog liedjes het leukste 
liedje vond ik samen warm gezellig. 
Na de kerk gingen we spelletjes doen 
op school we hadden met eten spelletjes 
gedaan we hadden uiteindelijk heel 
weinig het was maar: bananen en 
kerstboompjes en poffertjes dat was het 
wel op het eind speelden Liesje nog een 
liedje op de piano en daarna kregen 
nog een cupcake en toen naar huis 
daar had ik nog iets gegeten en toen 
naar bed. Einde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Janne 

Alem 

 
 
 

Alem 
H. Hubertuskerk Alem 
St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem 
telefoon 06 – 573 471 29 
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 
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Eerst ging ik voor de kerk spelen met 
de trompet ik was niet alleen ik ging 
ook samen met Jesse voor de kerk spe-
len het duurde maar een kwartiertje en 
toen was het klaar toen gingen 
we allemaal de kerk in voor een 
verhaal en voor de liedjes toen 
het klaar was gingen we alle-
maal terug naar school en gin-
gen we daar lekker eten met al-
lemaal zelfgemaakte hapjes als 
eerst begonnen we bij Margriet 
dat was in de peuterspeelzaal daar 
gingen we met poffertjes en met druif-
jes die moesten we aan een stokje doen 
en dan was ie klaar toen gingen we 
naar groep 3, 4, 5 en daar moesten we 
een soort tekenquiz doen en we moes-
ten nog veel meer opdrachten met eten 
en toen gingen we het uiteindelijk 
opeten en toen het helemaal klaar was 
kregen we nog een cupcake en toen 
gingen we allemaal naar huis en was 
het klaar. 

Hein 
 
We gingen eerst naar de kerk daar 
werd voor de deur een liedje gespeeld. 
Alle kinderen van onze school waren 
er toen gingen we de kerk in en werd 
er een verhaal voor gelezen. En toen 
kwamen alle liedjes. Daar na gingen 
we naar school en gingen spelletjes 
doen het eerste spel was stoelendans en 
daarna tekenen op het bord en dan ra-
den en daar na had je dingen memory 
en daarna had je een kerstboom van 
eten en daarna had je een kerstman 

van een banaan die je moest maken en 
daarna mocht je ze opeten. En toen 
mocht je naar huis. Dit is mijn kerst-
viering op school. 

Lilly 
 
Eerst gingen we op het school-
plein spelen. We speelden daar 
buuttikkertje. Daarna gingen 
we met de hele school naar de 
kerk met een paar ouders. De 
juf las verhaaltje voor en tussen 

dat verhaaltje stonden kerstliedjes. En 
toen we klaar waren in de kerk gingen 
we terug naar school. Daar hadden we 
spelletjes gedaan zoals: raad het plaatje, 
stoelendans, memory en nog veel 
meer. Daarna hadden we gegeten. En 
op het eind kregen we nog een cupcake. 

Neal 
 
Eerst gingen we met de hele school 
naar de kerk met lampionnen in onze 
handen. Na de kerstviering in de kerk 
gingen we spelletjes op school doen en 
eten maken. De spelen waren memory, 
stoelendans, tekenen op het bord en 
eten maken. Toen alle spellen klaar 
waren gingen we alles opeten. En toen 
was het alweer voorbij maar, op het 
einde kreeg iedereen een cup cake die 
waren gemaakt door Marja Toonen. 
Daarna kwamen onze ouders ons op-
halen en voorbij was de kerstviering. 
En daarna begon de kerstvakantie. 

Finn 
 

Alem 
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Eerst gingen we met lampionnen in 
onze handen naar de kerk en toen we 
daar aankwamen stonden Hein en 
Jesse trompet te spelen. Toen we binnen 
waren gingen we met ze alle zingen, 
en luisteren naar het kerstverhaal van 
juf Jacqueline. Toen waren we weer op 
school en deden we opdrachten maken. 
Die opdrachten waren in 
verschillende klasloka-
len. Bij de peuters mocht 
je een stokje maken met 
daaraan poffertjes en 
druiven. Op die poffertjes 
zat ook nog poedersui-
ker. Bij groep 1 en 2 
hadden ze 2 dingen. Het eerste was 
Kerstmemory en het tweede was een 
kerstboom maken van fruit. Dan 
kwam je bij groep 3,4,5. Daar had je 
een opdracht dat je moest tekenen op 
het digibord en de ander moest raden 
wat het was. Het moest wel alleen met 
kerst te maken hebben. Dan kom je bij 
groep 6,7,8. Daar deden we de stoelen-
dans met kerstmuziek. Dat was grap-
pig en gezellig. Toen kwam je in de 
hal en maakte je een kerstman maken 
van fruit. Toen we dat allemaal had-
den gedaan kwamen alle groepjes weer 
terug naar de aula en gingen we alles 
dat we gemaakt hadden opeten. Dat 
was heel gezellig. Iedereen was aan het 
kletsen en gijnen. Aan het eind kre-
gen we nog een kerst cup cake.  

Nina 
 

Eerst gingen we naar de kerk en daar 
gingen we zingen en ging juf Jacque-
line een verhaal voor lezen en toen gin-
gen we naar school en daar kregen we 
groepjes en hebben we spelletje gedaan 
zo als stoelendans en memorie en heb-
ben we op het digibord ge tekent en een 
kerstboom en van knakworst ge 

maakt. 
Elise 

 
De kerstviering begon op 
school. Op school moest 
iedereen verzamelen. Als 
je op school was mocht je 
nog even spelen. Als ie-

dereen er was moest iedereen een lam-
pion halen bij juf Marja. Toen liepen 
we vanaf school met een lampion in je 
hand naar de kerk. Bij de kerk buiten 
stonden Jesse en Hein op trombone en 
trompet te spelen. Bij de deur moest je 
je lampion in leveren. Toen gingen we 
naar binnen. Vervolgens mocht je bin-
nen een plaatsje zoeken. Toen iedereen 
er was ging juf Jacqueline een verhaal 
voor lezen. En tussendoor werden paar 
liedjes afgespeeld en moesten kinderen 
iets voorlezen. Bij alle liedjes zongen 
alleen groep 6/7/8 mee. Maar bij een 
liedje genaamd Samen warm gezellig 
begon ook hun ineen keer keihard mee 
te zingen. Toen dat gebeurde moest ie-
dereen keihard lachen. Zelfs de juf-
frouwen moesten lachen. Toen gingen 
we naar school. Op school werd uitge-
legd dat je een kaartje kreeg waar spel-
letjes op stonden toen moest je begin-

Alem 
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nen bij spelletje 1. Bij sommige spelle-
tjes moest je eten maken. Als je alle 
spelletjes gedaan had mocht je het eten 
opeten dat je gemaakt had. Toen 
kwamen je ouders je ophalen. Je kreeg 
een gratis cup cake van de juffrouwen 
en toen ging je naar huis. 

Huug 
 
We gingen met school een kerstviering 
houden het begon om 5 uur op school 
en we gingen met lampionnen naar de 
kerk en in de kerk las juffrouw Jac-
queline een verhaal voor over kerst ook 
werden er kinderen geroepen die een 
gedicht voor moesten lezen en tussen-
door zongen we ook liedjes die heette: 
kom wij gaan, kling klokje klinge-
lingeling, samen warm gezellig en 
stille nacht. Na de kerk kwamen we 
terug op school en deden we eerst spel-
letjes zoals stoelendans, memory, en 

raad het woord ook 
maakten we hap-
jes klaar. Na de 
spelletjes gingen 
we eten we begon-
nen met een cup 
cake die Marja 
Toonen had ge-

bakken en daarna aten we de hapjes op 
die we zelf hadden klaargemaakt. 
Toen was het afgelopen en kwamen 
ouders ons ophalen.  

Toon 
 

Eerste H. Communie 
Eerste H. Communie van mijn 
kleinzoon in coronatijd 
Als opa en oma ben je blij en trots 
als je kleinkind zijn of haar Eerste 
H. Communie doet. Echter door de 
corona kon onze kleinzoon Julian 
(samen met nog vier kinderen uit 
Rossum en Hurwenen) in mei niet 
zijn Eerste H. Communie doen. 

 

De viering werd verzet naar 11 ok-
tober in de hoop dat de corona-
maatregelen dan soepeler zouden 
zijn. Deze viering was speciaal in-
gelast en alleen voor onze commu-
nicanten, hun gezin en familie. Niet 
alleen voor de communicant is dit 
een bijzondere dag, maar ook voor 
de families die normaal gesproken 
in grote getale aanwezig zijn. 
 

Vol goede moed heb ik zo’n vier 
weken voor deze datum, samen 
met de communiewerkgroep (Pas-
tor Bertus Bus, Marion Wisse uit 
Rossum en Jeroen van Heel uit 
Alem) een plaatsenschema ge-

Alem 
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maakt, zodat er 82 kerkgangers op 
1½ m afstand van elkaar, in onze 
H. Hubertuskerk plaats konden ne-
men. Omdat de coronamaatregelen 
verder aangescherpt werden, n.l. 
slechts 30 kerkgangers in totaal, 
moest dit schema aangepast wor-
den. Maar gelukkig konden alle 
opa’s en oma’s de viering toch bij-
wonen. 
 

Ondanks het ontsmetten van han-
den, mondmaskers op bij het be-
treden en verlaten van de kerk, de 
communie die uitgereikt werd ter-
wijl de kerkgangers op hun plaats 
bleven, was het toch een mooie en 
bijzondere dienst. Een dienst om 
met voldoening op terug te kijken. 
 

Opa Johan Toonen 
voorzitter contactgroep Alem 

 
 
Allerzielen in coronatijd 
Zoals gebruikelijk is er in de H. 
Hubertuskerk in Alem een Allerzie-
lenviering op de eerste zondag in 
november. Vele gelovigen komen 
dan hun overleden familieleden 
herdenken. Maar dit jaar was dat 
niet mogelijk i.v.m. de corona-
maatregelen, waarbij maar 30 per-
sonen toegelaten mogen worden in 
de kerk. 
 

Om deze herdenking niet zomaar 
voorbij te laten gaan, had de con-
tactgroep Alem, in samenspraak 
met Jos Vriesema, besloten om een 
korte gebedsdienst op de begraaf-

plaats te houden. Vooraf konden de 
mensen in de kerk een kaarsje op-
steken. Hierbij werden door enkele 
koorleden, dirigent en organist 
toepasselijke liederen gezongen en 
gespeeld. 
 

Op de begraafplaats konden zij 
hierna luisteren naar de korte ge-
bedsviering van pastor Jos Vriese-
ma, die door iedereen goed te ver-
staan was m.b.v. een geluidsinstal-
latie. Op de voorgeschreven af-
stand van elkaar konden zij horen 
hoe de in 2020 overledenen werden 
vernoemd. Hierna volgde het afle-
zen van de misintenties en het ze-
genen van de graven. 
 

Weliswaar waren er minder belang-
stellenden dan in voorgaande ja-
ren, maar toch was iedereen blij 
dat ze hadden kunnen herdenken. 
Laten we hopen dat de viering in 
het volgende jaar weer als vanouds 
kan zijn. 

Johan Toonen 
Namens de contactgroep Alem  

 

Alem 



 

Franciscus tussen de Rivieren bladzijde 29 2020 jaargang 9 nummer 4 

Schoffelploeg  
Op het kerkhof van onze parochie 
tiert net zoals overal welig het on-
kruid. De bestrijding daarvan lag in 
handen van de medewerkers van 
het hoveniersbedrijf Bioch. Er is 
echter een andere opzet gekomen 
in deze constructie. Het gevolg is 
dat het kort houden van het on-
kruid voortaan op een andere ma-
nier moet gebeuren. 
 

Onze beheerder Hans van Zeelst 
heeft al een groepje mensen ge-
vonden die hem op gezette tijden 
helpen bij het schoffelen van de 
kerkhofgronden. Die groep zou 
graag wat versterking willen. En 
daarom vragen wij u: Wilt u mis-
schien meehelpen met dit groepje 
opdat het kerkhof onkruidvrij blijft? 
Als u dat wilt doen, neem dan aub 
contact op met: 
 

Hans van Zeelst, tel. 073 – 599 40 84 
 
 
 

 
 
 
Gedoopt 
Op 22 november is Freek van Buren 
gedoopt in onze kerk. Wij felicite-
ren van harte zijn ouders. 
 
 
Miva 
De Missie Verkeersmiddelen Actie 
heeft in onze parochiekerk 76 euro 
opgebracht. Alle gevers hartelijk 
dank. 
  

 
 
 

Ammerzoden 
H. Willibrorduskerk 
Kerkstraat 2 
5324 AG Ammerzoden 
Telefoon: 073 - 599 12 15 
e-mail:  
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl 
 

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78 
t.n.v. Parochie H. Franciscus 
H. Willibrorduskerk Ammerzoden 
 

intenties: achterin de kerk liggen 
invulformulieren. Deze kunnen in 
de brievenbus van de pastorie 
gedeponeerd worden. Telefonisch 
kunnen intenties worden opge- 
geven bij Henny Lieshout: 
073-5992230 of 06-40613605 
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Willibrordzondag  
Toen oud-pastoor Van der Heijden 
in 2014 zijn laatste bezoek aan zijn 
geliefde Ammerzodense Willibror-
duskerk bracht, werd een foto ge-
nomen van die pastoor voor de 
hoofdingang van de kerk. Op de fo-
to is ook het portiek met de daarbij 
behorende kroonlijst duidelijk te 
zien. En in die kroonlijst staan de 
gebeeldhouwde werkstukken van 
pater Hubert Rats ofm, de ontwer-
per en maker van al die voorstellin-
gen. Hij maakte die rond 1960. 

 

De afbeeldingen gaan vooral over de 
heiligen Franciscus en Willibrord. En 
dat zijn de twee heiligen waar pas-
toor Van der Heijden graag en veel 
over preekte. Pater Bertus Bus ofm-
cap. preekte op 7 november jl. over 
de heilige Willibrord. Hij wees tij-
dens zijn preek naar het mooie Wil-
librordusbeeld in de kerk en vertel-

de over het leven van deze van oor-
sprong Engelse priester. Een aantal 
facetten uit het leven de bescherm-
heilige van de Lage Landen paste hij 
toe op de huidige tijd.  
 

Ter aanvulling op de preek van pa-
ter Bus volgen hier de foto’s van de 
werkstukken uit de kroonlijst die 
gaan over Willibrord. 
 
 

Willibrordus als bisschop 
met op zijn schoot een kerkmodel 

Links: de bisschopswijding van Willibrord. 
Tweede werkstuk: Willibrord bezig met het 
uitdrijven van een duivel. Derde werkstuk: 

Willibrord doopt de bekeerde kinderen. 
Rechts: landing met zijn schip in Katwijk. 

Ammerzoden 
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Jubileum 
In de Voorstraat wisten de Ammer-
zodenaren vroeger altijd de 
schoenwinkel van de familie Piet 
Timmermans te vinden. Pa Piet 
Timmermans was in vrije tijd een 
zeer fanatiek lid van het Heren-
kerkkoor. Op zon- en feestdagen en 
ook bij begrafenissen was hij altijd 
van de partij. Tijdens een van de 
gesprekken na afloop van hun 
werkzaamheden in de schoenen-
zaak kwam het gesprek op het zin-
gen in het kerkkoor. ‘Waarom ga jij 
niet ook bij het koor, bij het da-
meskoor natuurlijk’ was op dat 
moment de vraag van Piet aan zijn 
vrouw. Zij dacht daar maar heel 
even over na en sloot zich aan bij 
het dameskoor Sancta Roza. En dat 
is ondertussen al meer dan vijftig 
jaar geleden!!! 
 

In verband met de bestrijding van 
het coronavirus liggen de activitei-
ten van de kerkkoren helemaal stil 
En dus kon de huldiging voor me-
vrouw Timmermans ook niet door-
gaan. Het bestuur van het Dames-
koor wachtte daarom op een mo-
ment om de huldiging toch te kun-
nen uitvoeren. Dat moment kwam 
er toen de eerste coronagolf onge-
veer uitgewoed was. Toen hebben 
Riek Verlouw, Jo Verlouw en Pauli-
en Nooijen samen met de kinderen 
mevrouw Timmermans in het zon-
netje gezet. In afwisselende volg-
orde kwamen bovengenoemde be-
stuursleden, Henny Lieshout na-

mens de Contactgroep en pater 
Bertus Bus namens het pastores-
team hun felicitaties aanbieden. 
Jammer genoeg was de voormalige 
dirigent Bart van de Wiel niet aan-
wezig, anders had hij ongetwijfeld 
gezegd: “Maar mevrouw Timmer-
mans…” waarna hij altijd een toe-
passelijke spreuk ter tafel bracht. 
 

De bestuursleden eerden hun trou-
we lid met het Gregoriusspeld dat 
hoort bij een dergelijk jubileum en 
overhandigden haar ook nog een 
oorkonde. Die zal ondertussen on-
getwijfeld een mooi plaatsje in 
haar huis aan de Voorstraat hebben 
gekregen. 
 

Proficiat! 
 

Ammerzoden 
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Vieringen 
Deze vieringen zijn onder voorbehoud. Zo gauw als corono het toelaat, 
hopen wij de onderstaande vieringen weer te kunnen opstarten. 
 
Zondag  20 dec  9.30 uur Gebedsdienst (onder voorbehoud) 
Zaterdag  26 dec  9.30 uur Tweede Kerstdag Woord&Communieviering 

J. Vriesema (onder voorbehoud) 
Maandag  11 jan 14.30 uur  Eucharistieviering voor ouderen  

waarna gezellig samen zijn. 
Zondag  17 jan  9.30 uur Gebedsviering werkgroep 
Zondag  29 jan 10.00 uur Oecumenische viering aan de Maasdijk 

Gebed voor Eenheid 
Vrijdag    5 febr 11.15 uur Eucharistieviering ‘Vaste Burcht’ 
Maandag   8 febr 14.30 uur  Eucharistieviering voor ouderen waarna 

gezellig samenzijn 
Zondag  21 febr  9.30 uur Gebedsviering Werkgroep 
Vrijdag   5 mrt 11.15 uur Eucharistiev. ‘Vaste Burcht’ 
Maandag   8 mrt 14.30 uur Eucharistieviering voor ouderen waarna 

gezellig samenzijn 
Zondag  21 mrt  9.30 uur Gebedsdienst werkgroep 
Zondag  28 mrt 10.00 uur Palmzondag Oecumenische viering 
           aan de Maasdijk 

 
 
 

Rossum 
HH. Martinus en 
Barbara gemeenschap 
Rossum e.o. 
Correspondentie adres: 
Koninginnelaan 39, 
5328 CH Rossum 
Telefoon: 0418- 512340 
rossum@katholiekbommelerwaard.nl 
 

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93 
t.n.v. Parochie H. Franciscus 
HH. Martinus en Barbara Rossum 
 

secretariaat idem 
intenties idem 
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Kerstvieringen 
Als het mogelijk is gaat de viering 
op 2e kerstdag wel door. U moet 
zich hier wel voor opgeven bij Ber-
tha: 0418 - 512340 of Marleen: 0418 
- 662446. U wordt wel verzocht om 
een mondkapje te dragen. Wij drin-
ken na afloop géén koffie. 
 

In de kerken van onze parochie zul-
len dit jaar met Kerstavond en Eer-
ste Kerstdag géén vieringen gehou-
den worden. Ook gaat de kerstvie-
ring voor ouderen in ‘De Beuk’ niet 
door. U zult uiteraard wel begrij-
pen dat dit niet mogelijk is. Het is 
verschrikkelijk jammer. We hopen 
na Nieuwjaar weer te starten met 
onze vieringen. 
 

Wij wensen u een hele fijne en ge-
zonde Kersttijd toe. En hopelijk 
kunnen we in januari weer starten 
met onze vieringen. 
 
 
 
 
Kapelletje 
Ongetwijfeld heeft u het al gezien, 
door de foto in de krant, of u bent 
er langs gereden... het kapelletje 
staat er!!! Op dit moment moet nog 
het een en ander gebeuren in en 
rondom het kapelletje. Zodra dit 
klaar is plaatsen we het Maria-
beeld. Wij zullen dat op een plech-
tige manier doen. Dit wordt ui-
teraard nog bekend gemaakt. 
 

Vieringen ‘Vaste Burcht’ 
Zo gauw als het in de Vaste Burcht 
mogelijk is, starten we weer met 
de maandelijkse Eucharistievierin-
gen op elke eerste vrijdag van de 
maand om 11.15 uur. Als het zo ver 
is hoort u van ons.  
 
Oecumenische Vieringen 
Op 24 januari 2020 om 10.00 uur is 
er een Oecumenische Viering t.g.v. 
Het gebed voor de Eenheid, in kerk 
aan de Maasdijk. Voorgangers zijn 
dominee Lia Davidse en pastor Jos 
Vriesema. Op 28 maart Palmzondag 
is er ook een Oecumenische viering 
aan de Maasdijk. 
 

Als U aan deze vieringen deel wilt 
nemen moet u zich opgeven bij 
Marleen van Lamoen 0418 - 662446 
of Bertha van Doorn 0418 - 512340. 
 
 
 
 
 
Oproep 
U begrijpt dat als straks het kapel-
letje gereed is, dat dit ook weer 
extra werk met zich meebrengt, 
zoals schoonhouden, openen en 
sluiten van het hek en regelmatig 
toezicht houden. 
 

Als u zich geroepen voelt om ons 
daarmee te helpen, meldt u zich 
dan aan bij Bertha of Marleen. 
 

Rossum 
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Kerkbalans 
In januari krijgt u van onze paro-
chie weer een oproep om mee te 
doen met de Actie Kerkbalans. Wij 
bevelen deze actie van harte bij u 
aan. Vooral voor de onkosten voor 
het realiseren van het kapelletje, 
maar ook voor het bekostigen van 
onze vieringen en activiteiten hier 
in Rossum. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken of 
contant afgeven bij Bertha. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 

Vrijwilligers 
Aan het einde van dit jaar bedan-
ken wij onze trouwe vrijwilligers 
voor hun inzet in het afgelopen 
jaar. 
 

Ook de bezoekers van onze vierin-
gen bedankt voor jullie trouwe op-
komst. We hopen nog lang zo door 
te kunnen gaan. Ook de mensen die 
ons financieel ondersteunen, alle-
maal heel hartelijk dank! 
 
 

 
 

Advent 
 
Advent betekent wachten 
op ‘t komen van het Kind 
door lange, diepe nachten 
alleen met de gedachten 
en ‘t suizen van de wind 

Advent betekent waken 
tot ‘t komen van het Kind 
met het geloof als baken 
het eigen zijn verzaken 
en leven met de wind 
 

Advent betekent weten 
van ‘t komen van het Kind  
God heeft ons niet vergeten 
maar grote vreugde bemeten 
en ons opnieuw bemind. 

Rossum 
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Kerstgedicht 
 

Kerstmis vroeger bij ons thuis, 

mijn hart vol weemoed en verlangen, 

met z'n allen kort bij 't fornuis, 

de kerstboom helemaal vol gehangen. 

 

Liedjes klonken als een engelenkoor, 

het stalletje heel zacht verlicht, 

en tussen de dennentakjes door, 

kwamen de drie koningen al in zicht. 

 
 

Gedoopt 
Vanaf 6 september 2020 
 

 6 september Laura Jansen  
27 september Zoë van Heist 
11 oktober  Senn Mulders 
18 oktober  Mats en Fem Richt 
25 oktober  Vic Olivier 
 8 november Lena en Alan Pothuizen 
 
Ouders en familie 
van harte proficiat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, 

vandaag kun je dat niet zo intens beleven, 

veel mensen weten wel wat ik bedoel, 

de toekomst zal nu eenmaal anders leven. 

 

Laat daarom nu gerust een kaarsje branden, 

voor ieder mens een goede reden, 

wat geldt voor hier en in alle landen, 

Kerstmis, dat is echt een feest van vrede. 

 
 
 

Kerkdriel 
H. Martinuskerk 
Hertog Arnoldstraat 57 B 
5331 XG Kerkdriel 
tel (0418) 631215/(0418) 632504 
 

e-mail:  
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl 
 

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45 
t.n.v. Parochie H. Franciscus H. 
Martinuskerk Kerkdriel 
 

secretariaat idem 
intenties idem 
 

spreekuur voor intenties of vra-
gen over het kerkhof op woens-
dag-ochtend van 9.30 - 11.30 uur 
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Frits van der Meijden 
Op 17 september is Frits na een vrij 
kort ziekbed overleden. Hij heeft veel 
betekend en gedaan voor onze Marti-
nus kerk. Frits had gouden handen die 
hij heeft ingezet voor onze geloofs-
gemeenschap. Altijd stond hij klaar 
als hem iets gevraagd werd en daar-
naast zette hij zich met hart en ziel in 
voor alles wat zich voor deed. Hij 
maakte de gedachtenis kruisjes en 
zorgde er voor dat deze op tijd en 
perfect klaar waren. Voor een 
avondwake of uitvaart nam hij indien 
er behoefte aan was een cd op. Velen 
heeft hij zo een kostbare herinnering 
nagelaten. Het kleine onderhoud van 
ons kerkgebouw hield hij nauwlettend 
in de gaten en veel hiervan loste hij 
zelf op. Het begon met een kapot 
lampje vervangen etc. niets ontsnap-
te aan zijn aandacht. Wanneer je iets 
zag wat om aandacht vroeg kon het 
bij Frits gemeld worden. Ook maakte 
hij veel foto’s waarvan hij vond dat 
ze bewaard moesten blijven voor la-
ter. Waarschijnlijk laat hij veel na 
wat belangrijk is. Wat Frits beloofde 
en toezegde deed hij hoewel je wel 
geduld moest hebben. Hij hield er 
niet van om aangespoord te worden. 
Wanneer hij voelde gerespecteerd te 
worden was het goed samenwerken 
met Frits en had je een goede en op-
rechte vriend aan hem die graag een 
kopje koffie kwam drinken. Wij zijn 
hem dankbaar voor zijn grote inzet en 
gunnen hem nu Rust en vrede. Frits 
het ga je goed, wij vergeten je niet. 
 

 

Chris Vos 
Wij herdenken hem. Chris was al ge-
ruime tijd ziek en overleed op 6 ok-
tober. Wie Chris gekend heeft zal 
zich een hartelijke en een humorvol 
mens herinneren. Jaren lang gaf hij 
les op de Mgr. Zwijssenschool. Veel 
oud leerlingen zullen zich een plezie-
rige en vrolijke meester herinneren. 
In onze kerk assisteerde Chris lange 
tijd bij uitvaarten. Hij droeg het 
kruis bij het binnendragen van de 
overledene, zorgde voor de wier-
rook, het wijwater en was daarbij 
ook nog misdienaar. Velen zullen 
zich de respectvolle en waardige 
manier waarop hij deze taak vervul-
de, nog herinneren. Wanneer er een 
beroep op hem werd gedaan om te 
assisteren ging dat voor alles, dat 
sierde hem. Mensen als Chris zijn 
kostbaar voor de samenleving. Ze 
zijn er wanneer dat nodig is, laten 
zich nergens op voorstaan en kiezen 
niet voor eigenbelang. Wij gunnen 
hem nu rust en vrede. Chris Bedankt. 

Kerkdriel 
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Adventsactie 
Ook dit jaar steunen wij in de St. 
Franciscus parochie deze bisschop-
pelijke actie. Gekozen is voor een 
van de vier projecten voedselhulp 
aan kinderen in Nicaragua. U kunt 
hier alles over lezen in het MOV-
gedeelte van dit blad. In onze Mar-
tinuskerk in Kerkdriel staat gedu-
rende de advent een informatiebord 
liggen er folders en staat er een bus 
voor uw bijdrage. 
 
 
Mariakalender 
De Mariakalender is een kalender 
met een mooi kunstzinnig schild. 
Bovendien is hij naast de dagaan-
duiding voorzien van veel nuttige 
informatie. Belangrijk om te weten 
is dat u met de aankoop hiermee 
ook het goede doel steunt. Ieder 
jaar wordt er opnieuw een keuze 
gemaakt zoals bijv. Memisa, Men-
sen in nood, vluchtelingenwerk, de 
voedselbank etc. Misschien zoekt u 
nog een goed idee voor een kerst-
cadeau? Nog te bestellen bij Maria 
de Groot 0418 - 631678 of Riet Cor-
ten 0418 - 631677. 
 
 
Kledingactie 
Helaas kon deze door het coronavi-
rus geen doorgang vinden. Wij ho-
pen op betere tijden komend jaar. 
 

MOV groep 

Annie Swinkels 40 Jaar 
bij kerkkoor Kerkdriel 
Het werd ondanks alle corona be-
perkingen zondag morgen 15 no-
vember een heel feestelijke eucha-
ristieviering. Koorlid Annie Swinkels 
vierde met man kinderen en klein-
kinderen het feit dat zij al veertig 
jaar met heel veel plezier en liefde 
in het kerkkoor zingt. En zoiets mag 
niet zonder aandacht voorbij gaan. 
Al tijdens de Mis werd zij door pas-
tor Bus naar voren geroepen en had 
voorzitter Tiny Molenaars een harte-
lijk betoog waarin zij Annie prees 
voor al haar verdiensten, haar grote 
trouw aan het koor maar eigenlijk 
ook aan heel de Kerkdrielse ge-
meenschap waarvoor zij op allerlei 
gebied zo vaak klaar staat. Voor An-
nie waren er bloemen zowel van het 
koor als van de contactgroep en 
kreeg zij het gouden versiersel op 
een al eerder uitgereikte gouden 
speld opgespeld. Dat is moeilijk op 
anderhalve meter, maar Annie’s 
kleinzoon Joël bood hulp. Na afloop 
werd Annie en haar gezin door de 
aanwezigen gefeliciteerd. Annie nog 
heel veel mooie jaren op het kerk-
koor toegewenst! 

Kerkdriel 
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Allerzielen 
Vanwege de corona crisis was de Aller-
zielenviering anders dan voorheen. 
Daar er slechts 30 personen aanwezig 
mochten zijn in een viering, is er geko-
zen om vier diensten te houden. Dit be-
tekende geen volle kerk. In de uitnodi-
ging werd verzocht zich hiervoor op te 
geven hieraan is goed voldaan. 
 

Het is voor de voorgangers en de werk-
groep een hele uitzoekerij geweest 
maar het heeft geresulteerd in vier 
mooie maar ook bijzondere intieme 
vieringen. Zoals altijd werd de naam 
van een dierbare genoemd, licht ont-
stoken en het kruisje uitgereikt. Het 
was niet mogelijk om alle overleden pa-
rochianen in elke viering te noemen en 
een kaars te ontsteken ook hiervoor 
moest men aangemeld zijn. Het is 
jammer dat niet alle adressen bekend 
zijn. Met kerstmis zal indien mogelijk 
bij alle nabestaanden, wiens adres be-
kend is een bloemetje gebracht wor-
den. 
 

Bedankt al diegenen die zich hebben 
ingezet om ondanks corona een res-
pectvolle en waardige Allerzielenviering 
te laten plaatsvinden.  
 
Bedankt Jan Vissers 
Het bouwen van de kerststal is be-
gonnen maar de bouw zal het van nu 
aan zonder een trouwe medebouwer 
moeten doen. Jan Vissers heeft he-
laas om gezondheidsredenen zijn 
medewerking hieraan moeten stop-
pen! Tientallen jaren heeft Jan zich 

hiervoor ingezet en kon men altijd 
op hem rekenen. Hij liet het nooit 
afweten en deed dit werk met ple-
zier. Jan was nauwgezet, gedreven 
en een mens met humor. Hij zal 
gemist worden. Aan mensen zoals 
Jan heeft een parochie altijd be-
hoefte. Jan bedankt voor je trouw 
en inzet. 
 

Namens werkgroep kerststalbouw 
De contactgroep 

 
Kerstgedachte   
Licht in het donker. Het was avond 
na een bloedhete augustusdag. Het 
werd langzaam aan donker en toen 
de stroom uitviel, was het in een 
keer hartstikke donker. Dan zoek je 
naar een kaars of iets anders om wat 
licht te maken. En dan zie je in een 
keer licht aan komen op je oprit. 
Een bezorgde buurvrouw kwam met 
haar zoeklicht om te kijken of het 
goed ging. Ze was ook nog gebeld 
door een ander buurtje die haar 
vroeg of ze wist of ik thuis was. Op-
eens kwam er ook licht van de ande-
re kant een zoeklicht van nog een 
bezorgde buurvrouw. Drie mensen 
die zich zorgen maakte om een an-
der en in actie kwamen. In een leven 
waar het soms heel donker is was er 
opeens ontroerend veel licht. Dan 
besef je op zo'n hete augustusavond 
dat het niet per sé 25 december 
hoeft te zijn om zorg te hebben voor 
je naaste. Het kan ook in augustus 
als de stroom uitvalt. 

Kerkdriel 
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Coronavirus 
Ondanks dat de maatregelen van het 
coronavirus enigszins zijn versoe-
peld, blijven we de anderhalve me-
ter afstand, het desinfecteren van de 
handen en het noteren van namen en 
telefoonnummers hanteren. 
 
 
Gedoopt 
In onze parochie is opgenomen: 
30 augustus 2020 - Sofia van Gendt 
 
Doopvieringen 
Normaliter wordt er op de tweede 
zondag van de even maand gedoopt 
in Velddriel. In verband met het co-
ronavirus wordt er tevens op ver-
zoek gedoopt. Dit zijn de aanko-
mende data waarop het doopsel 
plaats vindt: 
 

 • 13 december 2020 
 • 14 februari 2021 
 
 
Kalender 
De bekende Gerardus kalender is in 
Velddriel te koop en af te halen bij: 
Fam. H. van Doremaele 
Tel. 0418 – 631376 
 
Dinsdagviering 
Iedere dinsdag om 9.00 uur ’s mor-
gens is er een Eucharistieviering. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
 

 
Nieuwe repetitietijd 
Met ingang van het nieuwe seizoen 
heeft ons gemengd koor van Veld-
driel repetitie op dinsdagavond van 
20.00 uur – 21.00 uur. Nieuwe le-
den zijn altijd welkom! I.v.m. Co-
rona is helaas wel de koffie/thee- 
pauze vervallen. 
 

De meest actuele informatie be-
treffende de kerstvieringen vindt u 
op de website:  
 

www.katholiekbommelerwaard.nl 
 
MOV-werkgroep Velddriel 
In het weekend van oktober j.l. 
stond de groene bus voor de jaar-
lijkse MISSIO ACTIE. We hebben het 
prachtige bedrag van € 90,- op ge-
haald. Waarvoor onze hartelijk 
dank namens de derde wereldlan-
den. Werkgroep M.O.V. 
 

Trees Hooijmans, 
Gertrude Hooijmans 

en Annie van Kuijk 

 
 
 

Velddriel 
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 
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Na maandenlange verbouwing en 
renovatie was het maandag 16 no-
vember zover. De verhuiswagen 
staat om 8.00 uur voor de deur in 
Kerkdriel en alles wordt ingeladen 
wat het secretariaat in de loop der 
jaren heeft verzameld en gaat op 
transport naar Velddriel. 
 

Pastoor Putman en Christianne van 
Dierendonck de secretaresse, lopen 
heen en weer om de laatste dingen 
nog zelf in de auto te vervoeren. 
Ondertussen hebben verschillende 
mensen uit Velddriel de pastorie 
keurig opgeruimd en kan het secre-
tariaat zijn intrek nemen op de 

pastorie. Rond de klok van 9.00 uur 
is de verhuiswagen in Velddriel 
aangekomen en worden de spullen 
via een klein liftje aan achterkant 
naar boven gebracht. Na een goede 
dag alles uitpakken kan het secre-
tariaat de bovenverdieping zich ei-
gen maken. 
 

In de middag wordt er een bloeme-
tje en enkele biedermeiers namens 
de Velddrielse contactgroep ge-
bracht om het secretariaat van har-
te welkom te heten en veel geluk, 
heil en Zegen te wensen in hun 
nieuwe onderkomen. 
 

Secretariaat verhuisd naar Velddriel 

Velddriel 
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Hierbij een berichtje van de hulp-
Sint en Piet. Aangezien we ook 
even in Velddriel zijn, kwamen we 
donderdag 3 december nog even 
langs bij de Martinus Kids en mis-
dienaars. Hierdoor duurde de repe-
titie van 19.00 uur tot 20.00 uur.  
 

Pater Bertus Bus had nog enkele 
leuke weetjes over de kids en las 
dat voor. Pater Bertus dankte ie-
dereen voor hun inzet het afgelo-
pen jaar. 

Sinterklaas op bezoek bij Martinus Kids 

Velddriel 
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Gedoopt 
Op 8 november 2020 is gedoopt: 
 

Sadie van Teeffelen , geboren op 3 
mei 2019, dochter van Marjolijn 
van Teeffelen en Sarah Fischer. 
 
 

Zaltbommel 

 
 
 

Zaltbommel 
H. Martinuskerk 
Oliestraat 26 
5301 BB Zaltbommel 
telefoon 0418-512215 
e-mail: 
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl 
 

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 
Van 3 november 2019 tot 1 november 2020: 
 
 4 november 2019  Grada van Boort – Emmerloot   89 jaar  
19 november 2019  Berna Rademaker – de Graauw 68 jaar  
27 november 2019  Ria Teelen – van Rijen    91 jaar  
 

 2 december 2019  André Meeuwissen     70 jaar 
 

 8 januari  2020  Theo Balemans       80 jaar  
 

 1 maart   2020  Harrie van Lamoen     86 jaar  
 5 maart   2020  Ad van Haaften      72 jaar  
 9 maart   2020  Dirk Vissers        45 jaar  
 

25 april   2020  Nel Del Giovane – Schouten  73 jaar  
28 april   2020  Corry van Oostrom – Geleijns  78 jaar  
 

23 juni   2020  Rie Kok – de Boer      92 jaar  
 

 3 juli   2020  Nicole van den Hoek – Roding  56 jaar 
 

12 augustus  2020  Dina Luites – Kivit      92 jaar  
17 augustus  2020  Gabriela Kömives – Tamaian  49 jaar  
 

12 oktober  2020  Hans van Rijen       89 jaar 
23 oktober  2020  Wim Soons        81 jaar 
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Stil 
Bidden is praten met God 

nee nu niet meer 
bidden is voor ons 
zwijgen met God 

luisteren 
bij Hem vertoeven 

vol worden van Hem 
nu we leeg zijn van onszelf 

bidden is stilte 
stilte vol intens 

en overstelpend rijk 
aanwezig zijn 

VK 
 
Seniorenvieringen  
De maandelijkse seniorenvieringen 
op de eerste woensdag van de 
maand en de viering in de Wiele-
waal op de derde dinsdag van de 
maand gaan in verband met de co-
rona nog steeds niet door. De 
weeksluiting op vrijdagavond is 
heel beperkt weer begonnen. 
 
Op Adem komen 
De meditatieve viering Op Adem 
Komen is op 24 januari, 28 februari 
en 28 maart 2021. 
 
Vrijwilligers, bedankt! 
Alle vrijwilligers heel hartelijk be-
dankt voor je inzet in 2020. In 2021 
hopen we weer een beroep op je te 
kunnen doen. Wij wensen alle pa-
rochianen een gezond 2021 toe! 
 

Parochiewerkgroep Zaltbommel 

Inspiratiedag 
Op zaterdag 25 januari 2020 heb-
ben we deelgenomen aan een inspi-
ratiedag in het Franciscushuis in 
Den Bosch. Waar ging het ook weer 
over en wat heeft de contactgroep 
Zaltbommel ermee gedaan? We wil-
len u middels onderstaande samen-
vatting alsnog informeren. 
 

De dag werd georganiseerd door 
het parochiebestuur en pastoraats-
team n.a.v. de in 2017 opgestelde 
‘Visie en Strategie’. Naast het be-
stuur en het pastoraatsteam was 
ook Mgr. De Korte aanwezig; hij 
heette ons welkom en beantwoord-
de diverse vragen. Vanuit de zeven 
kernen kwamen 35 contactgroeple-
den en vele vrijwilligers. Zaltbom-
mel werd door liefst acht mensen 
vertegenwoordigd. 
 

Aan de orde waren drie uitgangs-
punten die door elke kern moesten 
worden besproken en uitgewerkt. 
 

1. Wat is ons/jullie beeld van hoe 
de Kerk er uit moet zien over 5 
of 10 jaar? 

2. Wat en wie hebben we nodig om 
het gewenste beeld te bereiken? 

3. Waarmee in 2020 beginnen? Zijn 
er activiteiten waarmee we be-
ter kunt stoppen? Wat kunnen we 
overnemen van anderen kernen. 
Wat werkt bij hen? 

 

Zaltbommel 
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Het was een zeer inspirerende bij-
eenkomst waarbij Zaltbommel een 
aantal aandachtspunten heeft ge-
noteerd en in nader overleg plan-
nen ontwikkeld: 
 
1. WoCo vieringen. Er is nog steeds 

vraag naar, dus kunnen we er-
naar streven de gebedsdiensten 
om te zetten naar WoCo vierin-
gen? Mgr. De Korte heeft tijdens 
de bijeenkomst aangegeven dat 
WoCo vieringen mogen mits daar 
liturgisch noodzaak voor is. Of-
tewel, als er geen eucharistievie-
ring is. Dit streven hebben we 
uiteindelijk moeten laten varen 
omdat in onze parochie in het 
weekend altijd wel ergens een 
eucharistieviering is. 

2. Positieve beeldvorming. Eerste 
aanzet hiertoe was het plan met 
een loopgroep deel te nemen aan 
de carnavalsoptocht. Helaas 
bleek het te kort dag om uit te 
kunnen voeren en staat dit voor 
de eerst volgende keer in de 
planning. Andere ideeën volgen.  

3. Gastvrijheid. Dit is een belang-
rijk aandachtspunt voor ons. Zo 
zal de lector voortaan de mensen 
welkom heten bij binnenkomst in 
de kerk. Ook willen we meer 
aandacht hebben voor elkaar bij 
het koffie uurtje na de vieringen.  

4. Inspiratie en meditatie. We wil-
len meer koren van buiten aan-
trekken voor bijzondere diensten 
zoals tijdens Pasen. Verder zoe-

ken we naar bijzondere vieringen 
zoals Gregoriaanse of Latijnse 
missen maar ook gezins- en kin-
dervieringen. Hoe betrekken we 
de kinderen erbij? Ook hiervoor 
hebben we concrete plannen be-
dacht. Helaas kon dat rond Pasen 
niet doorgaan. 

 
Kort hierna brak corona uit en na-
men de corona maatregelen de 
overhand. Vieringen kwamen te 
vervallen en nu kan dat slechts met 
een beperkt aantal bezoekers. Zo-
dra de situatie het volgend jaar 
toestaat, gaan we de gemaakte 
plannen alsnog ten uitvoer bren-
gen. We hopen u volgend jaar posi-
tief te kunnen berichten. 
 

Ondanks de coronabeperkingen 
werken we door aan activiteiten 
voor kinderen rond Kerstmis  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens contactgroep Zaltbommel 
Marcel Hamers, Secretaris 
contactgroep Zaltbommel 

Zaltbommel 
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Mevrouw Nel Tijssen Knaven, kera-
miek kunstenares wonende te Zalt-
bommel heeft de kerstbeelden van 
de St. Martinuskerk aan de Olie-
straat opnieuw beschilderd in de 
originele kleuren. 
 

Wij kwamen met haar in contact 
door de reparatie van een kera-
miektableau voorstellende ‘Het 
Scheppingsverhaal’. Een van de zes 
tableaus had een scheurtje wat 
door Nel deskundig is gerestau-
reerd. Deze tableaus zij vervaar-
digd door Cor van Engelen Hermans 
en door het streekarchief Bomme-
lerwaard aan de kerk geschonden. 
 

Bij het opruimen van de kerstbeel-
den in 2020 kwamen veel beschadi-
gingen aan het licht, toch jammer. 
We hebben Nel toen gevraagd om 
deze te herstellen, de kwaliteit van 
zo'n dertigtal gerestaureerde scha-
pen was geweldig. We durfden toen 
Nel, via Tiny, ook te vragen om de 
grote beelden ook te herstellen. 
Nel stemde van harte toe en toog 
aan het werk. Alle beelden kregen 
eerst een verfrissend bad want 
door de jaren heen waren ze toch 
smerig geworden. Hierna begon de 
grote schilderklus in haar atelier. 
Het resultaat is gewoon verbluffend 
alle beelden zijn weer als nieuw tot 
in de kleinste details hersteld. De 
schaapjes kregen nieuwe hoorntjes 
en de H. Jozef heeft al zijn vingers 
weer en dat voor een timmerman. 
 

Namens de hele parochie kunnen 
we alleen maar zeggen Nel harte-
lijk bedankt en natuurlijk ook haar 
man Theo want het is wat als je he-
le huis in een kerststal veranderd. 
 

Hopelijk kunnen veel mensen de 
kerststal ondanks ‘de coronacrisis’ 
zowel de stal en de beelden komen 
bekijken. 

Martien van Iersel 

Zaltbommel 

Beeldengroep van de kerststal vakkundig opgeknapt 



 

2020 jaargang 9 nummer 4 bladzijde 46 Franciscus tussen de Rivieren 

Hoe het vroeger ging III 
In onze kindertijd (vijftiger jaren) 
waren we verplicht om alle zgn. oe-
feningen, dat zijn vaste gebeden, 
uit het hoofd te leren. Tijdens de 
godsdienstles werden deze geoefend 
en net als bij rekenen waarbij de ta-
fels moesten worden geleerd, hard-
op opgezegd. En soms als de pater 
of de kapelaan niet al te best gehu-
meurd was werd tijdens de gods-
dienstles deze of gene uit de klas 
naar voren geroepen om de ene of 
de andere oefening op te zeggen. 
Als het niet lukte kon je rekenen op 
strafwerk. Meestal was dat dan een 
aantal keren de oefeningen over-
schrijven en wel in netschrift anders 
mocht het nóg een keer. 
 

Dit waren de oefeningen: 
 
Oefening van Geloof 
Mijn Heer en mijn God, Ik geloof; dat 
Gij zijt één God in drie Personen, de 
Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Dat God de Zoon voor ons is mens 
geworden en aan het kruis gestor-
ven. Dat Gij het goede loont en het 
kwade straft. Ik geloof alles wat Gij 
hebt geopenbaard en door de heilige 
kerk ons leert. Dat geloof ik vast, 
omdat Gij het hebt gezegd, die alles 
weet en altijd waarheid spreekt. 
Heer, vermeerder mijn geloof. 
 
Oefening van Hoop 
Oneindig goede God, Ik hoop, door 
de verdiensten van Jezus Christus, 

van U te verkrijgen; de eeuwige za-
ligheid en alle genade, die ik daar-
voor nodig heb. Dat hoop ik met een 
vast vertrouwen, omdat Gij het hebt 
beloofd, die almachtig zijt, oneindig 
goed voor ons en getrouw in uw be-
loften. Heer versterk mijn hoop. 
 
Oefening van Berouw 
Barmhartige God, ik heb spijt over 
mijn zonden. omdat ik uw straffen 
heb verdiend. Maar vooral omdat ik 
U, mijn grootste Weldoener en het 
hoogste Goed heb beledigd. Ik ver-
foei al mijn zonden en beloof, met 
de hulp van uw genade, mijn leven 
te beteren en nier meer te zondigen. 
Heer, wees mij, zondaar, genadig! 
 
Oefening van Liefde 
God van Liefde, ik bemin U boven 
alles uit geheel mijn hart, omdat 
Gij oneindig goed en oneindig be-
minnelijk zijt. Uit liefde tot U be-
min ik ook alle mensen als mijzelf. 
Heer geef mij steeds meer liefde. 
 
Opvallend was dat de oefening van 
berouw het beste gekend werd en 
het meeste gebeden. Die hoorde 
vaak bij de penitentie, een boete-
doening in de vorm van een gebed 
of een goed werk, die je kreeg op-
gelegd ná de maandelijkse (ver-
plichte) biecht. Die werd bij ons in 
schoolverband afgelegd. 
 

Jos Moesman 

Zaltbommel 
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Kinderpagina 

Adventskalender 
Voor kinderen, ouders en grootouders! 
U kent het misschien wel de adventskalender met luikjes met daarachter 
een chocolaatje. Met het openen van elk luikje kom je iedere dag een 
beetje dichter bij het kerstfeest. 
 

Maar meer van deze tijd is er de ‘online Adventskalender’. Hij staat klaar, 
om u en uw gezin mee te nemen naar het feest van Kerstmis. Want hoe 
dan ook, ook dit jaar mogen we de geboorte van Jezus met blijdschap vie-
ren, Gods liefdesaanbod aan ons. 
 

De online Adventskalender werkt in principe hetzelfde als een klassieke 
adventskalender: elke dag is er een luikje om te openen. Alleen zult u er 
dit keer geen chocolaatje vinden maar een opdracht of tekst die ons mee-
neemt naar het Kerstfeest. De meeste opdrachten zijn voor kinderen, vaak 
samen met hun ouders. Sommige opdrachten zijn specifiek voor ouders en 
voor grootouders. 
 

De Adventskalender vindt u op de website van het bisdom, maar je kunt 
hem ook bereiken via onze parochiewebsite. 
 

 www.bisdomdenbosch.nl  
 www.katholiekbommelerwaard.nl  
 

Onderaan de beginpagina van de Adventskalender staat een kopje ‘in-
structies’ die u vooraf even kunt doorlezen. 
 

Een goede voorbereiding en een mooi Kerstfeest toegewenst! 
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