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Beste lezers,
In  coronatijd  leven  veel  mensen
tussen vrees en hoop. Elke dag wor-
den de cijfers van besmettingen en
sterfgevallen gepubliceerd en altijd
is  er  de hoop dat deze beter  zijn
dan die van gisteren. Mensen willen
hopen op een betere tijd, zeker als
ziekte op de loer ligt, de onvrijheid
hen benauwd of als mensen gevan-
gen worden door eenzaamheid. Op
zo een moment doet hoop leven.

De Veertigdagentijd, een tijd om ons
voor te bereiden op Pasen, is zo een
tijd van hoop. De hoop en de toe-
komst die Jezus ons geeft door zijn
opstanding uit de dood. Leven door
de dood heen, licht in de duisternis,
uitzicht op een nieuwe lente.

Ook dit parochieblad, dit jaar al de
tiende  jaargang,  wil  mensen  hoop
geven.  U  vindt  de  data  en  tijden
van de vieringen die  met een be-
perkt aantal mensen en voorzorgs-
maatregelen doorgaan. Geeft u zich
vooraf  even  op,  vaak  is  er  nog
plaats. Op Goede Vrijdag, de Kruis-
wegviering  en  op  Paaszaterdag  de
Paaswake kunt u de vieringen onli-
ne meevieren. U vindt op dat mo-
ment een linkje wat u kunt aanklik-
ken op onze website.

Leest u ook hoe kinderen een palm-
paasstok kunnen maken. Pastoor Put-
man vraagt aandacht voor de Heili-
ge Jozef die dit jaar centraal staat.

Pastor Bertus Bus wijst ons op Maria
die  niet  alleen  Jezus  baarde  maar
Hem trouw bleef tot onder het kruis.

Wij wensen u veel leesplezier,
en van harte een Zalig Pasen!

Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt

Mirjam Duijts - As
Wim Koopman
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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 

Vooraf



Jozefjaar
Paus  Franciscus  heeft  2021 uitge-
roepen tot het jaar van de hei-
lige Jozef, precies 150 jaar na-
dat Jozef is uitgeroepen tot pa-
troon  van  de  universele  kerk.
De paus maakt hiermee Jozef,
die  vaak  op  de  achter-
grond  verdween  tot  een
eigentijds  voorbeeld.  In
zijn brief ‘Patris Corde’ -
‘Met  het  hart  van  een
vader’  beschrijft  hij  de
betekenis van Jozef voor
deze tijd en voor de kerk.

Imago
De titel ‘Met het hart van
een vader’, zou je denken
dat  het onze  paus  vooral
gaat  over  het  vaderschap
en  de  verhoudingen  bin-
nen  het  gezin.  De  paus
beschrijft  echter  Jozef,
als een persoon, die zelf-
bewust  en krachtig  staat
voor  zijn  verantwoorde-
lijkheid  in  de  samenle-
ving. Een mens die vanuit
zijn  hart  op  ‘vaderlijke’
wijze,  zijn  gezag  ge-
bruikt  uit  liefde  en
zorg  voor  hen  die  op
zijn zorg zijn aange-
wezen.

De mannelijke
identiteit?
In een tijd dat er veel vragen zijn

over  de  identiteit  van  ‘de  man’,
overstijgt Jozef de stereotypen als

die van ‘macho’ of ‘vaatwas-
ser inruimer’. Jozef is geen
macho,  die  zich  wil  bewij-
zen, maar evenzeer iemand
die vlucht voor zijn verant-
woordelijkheid.

Een  mooi  voorbeeld
hiervan  is,  hoe  hij  er
voor Maria en haar Kind
is.  Hij  is  daarbij  niet
bang voor wat anderen
er  van  vinden,  dat  hij

niet  de echte vader is.
Hij  neemt  de  zorg  op
zich,  in  het  bewustzijn
dat de Zoon van God op
zijn  zorg  is  aangewezen
en dat ook Maria op zijn
steun mag rekenen.

Symbool voor de 
zorg om elkaar
In  deze corona-tijd,  is

het  een  verademing  te
horen hoe mensen, net
als  Jozef  hun  verant-
woordelijkheid  nemen
in hun zorg voor kwets-

bare mensen. Wij le-
veren  met  z’n  allen
een stuk vrijheid  in,
niet  alleen  omwille
van  onszelf,  maar
ook  en  misschien

nog meer uit zorg voor hen die ex-
tra kwetsbaar zijn. Tegelijk weten
we  ook,  dat  dit  niet  vanzelfspre-
kend is. De afgelopen maanden heb-
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Pastoor

Beeld van H. Jozef in de
Sint-Janskathedraal van Den Bosch

(foto: Wim Koopman)



ben  we  soms  schokkende  beelden
gezien, van hen die niet de kracht
en  het  uithoudingsvermogen  had-
den  om  die  zorg  te  dragen.  Het
maakt ook duidelijk dat we het niet
alleen  kunnen,  en  de  voorspraak
van  een  heilige  Jozef  kunnen  ge-
bruiken  om  de  kracht,  die  liefde
vragen om die zorg uit te houden.

Het nieuwe stoer
Toen  eind  januari  groepen  na  de
avondklok  de  steden  doortrokken
om te  vernielen  en  te  plunderen,
bracht  dat  onverwacht  een  nog
sterkere  tegenbeweging  in  gang.
Mensen  boden  spontaan  hun  hulp
aan om de gedupeerden te helpen.
Zelfs  de  zogenaamde  harde  kern
van voetbalsupporters,  stonden op
om te zorg te dragen dat mensen
zich weer veilig op straat voelden.
Het zijn de buurtvaders, die ande-
ren aanspreken op waar ze mee be-
zig  zijn.  Het  nieuwe stoer  is  niet
die van een man, die met geweld
of geld indruk maakt, maar die zijn
tijd en energie geeft aan wie van
zijn zorg afhankelijk is.

Grootsheid
Het is de zorg van God voor de men-
sen, die daarin aan het licht komt.
Gods zorg, zoals die het meest tast-
baar  werd in Zijn Zoon Jezus.  Wij
kunnen Jezus daarin navolgen, maar
houden  dat  alleen  vol  als  we  dat
vanuit  ons  hart  doen,  zoals  Jozef
dat ook deed. Jozef stelde niet zich
zelf  voorop,  maar  wist  dat  hij  er

voor  Maria  en  haar  Kind  moest
zijn.Waar we in een wereld zo vaak
zien  dat  mensen  door  jaloezie  op
een  ander  hun  eigen  geluk  kapot
maken,  leert  Jozef  ons  het  geluk
vinden,  waar we samen iets moois
en goeds mogelijk  maken waar we
trots op kunnen zijn. We kunnen dat
niet alleen, maar wel als een leven-
de  gemeenschap,  waarin  Christus
liefde zelf lichaam en bloed wordt.
Ieder heeft daarin zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid. 

Het licht doorgeven
Momenteel zijn de voorbereidingen
op de Eerste Heilige Communie en
het  Heilig  Vormsel  in  volle  gang.
Doordat  we  in  onze  parochie  die
voorbereiding samen doen, zijn we
met meer dan  tachtig kinderen al
een paar keer (online) samengeko-
men.  Het  familiepastoraat  heeft
daarin  zijn  waarde  bewezen.  On-
derweg naar Pasen, krijgen de kin-
deren ook elke zondag een filmpje
via de mail.  Ze horen hoe wij  als
parochie  met  Jezus,  door  daden
van liefde, zorg en in gebed in de
wereld  werken  aan  Gods  Konink-
rijk. Al die goede werken, zullen in
de versiering van de Palmpasenstok
terugkomen.

Toeleven naar
het licht van Pasen
We kunnen helaas geen Palmpasen
vieren met een processie, maar de 
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kinderen willen we wel uitnodigen
om hun Palmpasenstokken dan voor
het raam te zetten. Met onze goe-
de  werken,  kunnen we de  wereld
een stuk kleurrijker en liefdevoller
maken. Mogen we op voorspraak van
Jozef,  de  kracht,  het  uithoudings-
vermogen,  maar  bovenal  de  liefde
vinden om samen Gods zorg voor de
wereld uit  te dragen.  Op die weg
wens ik ons allen van harte:
 

Vrede en alle goeds!

Pastoor
Roland Putman ofm

Vieringen in corona-tijd: 
de Goede Week
Vanwege  de  corona  en  de  nodige
maatregelen is het helaas niet mo-
gelijk  om  Palmpasenprocessies  te
houden.  Op  Palmzondag  zullen
evenwel vieringen zijn. Momenteel
zijn we bezig om te zorgen, dat de
viering op Goede Vrijdag om 15.00
uur online kan worden uitgezonden
(Kruisweg, samen met kinderen).

Vanwege de anderhalve meter  af-
stand  is  het  niet  verantwoord  om
de Paaswake te vieren. De Paaswa-
ke zal daarom alleen online mee te
vieren zijn. Op Paaszondag gaan ech-
ter de vieringen wel allemaal door.

NB. In verband met de corona blijft
het aantal kerkgangers beperkt tot
dertig.  U  dient  zich  daarom  voor
elke viering aan te melden. De in-
formatie  voor  aanmelding  en  de
vieringen en online vieringen vindt
u op de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl 
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Op weg naar Pasen
Met Pasen vieren we de verrijzenis
van Jezus uit de dood. Om de bete-
kenis van Pasen goed te begrijpen
moeten  we  eerst  kijken  naar  zijn
kruisiging  op  Goede  Vrijdag.  Op
zich niet zo’n opvallende gebeurte-
nis. Er werden in de tijd van Jezus
veel mensen gekruisigd door de Ro-
meinen. Opvallend is alleen wel dat
Jezus  van  tevoren  over  Zijn  dood
spreekt en zegt dat Hij zelf voor de
dood kiest. Dit is een belangrijk ge-
geven  om  de  dood  en  opstanding
van Jezus te begrijpen.

Waarom moest
Jezus sterven?
Jezus vertelde dat Hij moest ster-
ven om de gebrokenheid en zonde
van de wereld te dragen. Daarbij is
het dus ook van belang om ons te
realiseren  wie  Jezus  is.  In  de  H.
Schrift lezen we dat Hij zichzelf als
de  Messias  en  Zoon  van  God  laat
zien.  In  de  manier  waarop  Hij
sprak, wat Hij deed en wat Hij ver-
telde liet Hij zien dat Hij niet zo-
maar iemand was en is. Zijn dood
aan het kruis was in die zin dus veel
meer  dan  een  terechtstelling.  We
denken  op  Goede  Vrijdag  aan  de
vrijwillige  dood  van  de  Zoon  van
God.  Aan  het  kruis  droeg  Hij  de
straf op de zonde. Op deze manier
maakte Jezus  het mogelijk  om de
relatie tussen God en mens te her-
stellen.

De dood is niet het einde
De gebeurtenissen op Goede Vrijdag
betekende niet het einde van Jezus.
Hij bleef niet in de dood maar stond
na  drie  dagen  op  uit  de  dood.  Zo
overwon Hij de dood. Dit is een ge-
beurtenis  met  een  grote  betekenis.
De dood heeft namelijk niet meer het
laatste  woord.  Het  betekent  dat  de
dood niet het einde is maar dat er le-
ven na de dood is.  Jezus  heeft  een
weg geopend naar  een leven na dit
leven.

Opnieuw beginnen
Pasen  betekent  dat  wij  als  mensen
opnieuw kunnen beginnen en dat God
ons een nieuwe toekomst geeft. God
is op zoek naar ieder van ons en er
staat niets in de weg. Er kan veel mis
gaan  in  ons  leven  maar  het  hoeft
geen obstakel te zijn om opnieuw te
beginnen. Ook ziekte of dood is niet
het  einde.  Jezus  geeft  een  heel
nieuw  perspectief.  Jezus  heeft  een
weg  geopend  naar  een  nieuwe  toe-
komst.

Wat betekent Pasen
voor mij persoonlijk?
De betekenis van Pasen zegt mij dat 
ik mens ben waar God op een liefde-
volle manier naar kijkt. Dat ik gelo-
vend en zoekend met God mag sa-
menleven. Dat ik in navolging van Je-
zus mag leren wat het leven is zoals 
Hij het bedoeld heeft. En dat ik weet 
dat ik nu maar ook na dit leven on-
derdeel uitmaak van Zijn toekomst.
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Maria en de
ervaring van Pasen
Maria  raakt  mij  door  haar  levens-
houding. Zij mag dan een hemelse
persoon zijn. Maar door wat ze in
haar aardse leven meemaakt, staat
ze dicht bij ons mensen. 

Het gebeurt  nogal eens als  ik een
zieke bezoek in het ziekenhuis, we
als dat mogelijk is, gaan bidden in
de Mariakapel. Wat is ziek –zijn ei-
genlijk?  Wat  maakt  ziek  –  zijn  zo
moeilijk? Hoor je er niet meer bij
als je ziek bent? Wat verandert er
dan in je leven met anderen? Van
mensen  die  op  deze  vragen  rea-
geerden, wil ik graag twee ervarin-
gen met u delen. 

Iemand schrijft: ”Ik heb vier keer in
het  Jeroen  Bosch  ziekenhuis  gele-
gen voor onderzoek. Daarna vervol-
gens vijf weken elders voor opera-
tie en vijfentwintig keer bestraling.
Het ziek –zijn liet ik over me heen-
komen,  als  iets  onvermijdelijks.
Maar  ik  zou  deze  tijd  nooit  zijn
doorgekomen  zonder  de  liefde  en
de vriendschap van degenen die me
schreven en of opzochten, bij wie
ik kon uitpraten en die me steun-
den. 

Er was bijvoorbeeld een man op de
bestraling die veel bestraald moest
worden na drie hersenoperaties. En
die  nog  zoveel  geestkracht  op-
bracht  dat  het  fijn  was  om  met
hem om te gaan. Veel vriendschap-
pen hebben zich verdiept en ik heb

er vrienden bij gekregen. Al met al
toch een positieve tijd.  Waarin  ik
een nieuwe kijk op het leven heb
gekregen. En op de mensen om me
heen. Ook kan ik veel meer genie-
ten van wat ik nu beleef.” 

Het  is  zoals  iemand  me  schreef:
“We vormen voor elkaar het geluk
dat we elkaar toewensen.” 

Een  ander  mens  vertelt:  “Opper-
vlakkig  bezien  bezitten  ziekte  en
dood uitsluitend een negatieve zij-
de.  Ik  ben  echter  langzamerhand
gaan ontdekken dat je door je ziek-
te in veel opzichten meer aandacht
voor je omgeving krijgt. Je ontdekt
dat er nog zoveel andere mogelijk-
heden zijn om verder te leven. Tij-
dens mijn langdurig verblijf in het
ziekenhuis mocht ik steeds opnieuw
ondervinden, dat er diepgaande ge-
sprekken konden worden gehouden.
Je  wordt  rustiger  en  probeert  om
vele zaken minder achterna te ja-
gen. Het is dan niet zo nodig om je-
zelf voorbij te lopen. Er is ten op-
zichte van de ander een meer in-
tensieve betrokkenheid.”

Ik onderschrijf de woorden van een
kennis, die mij  in  een brief  wilde
bevestigen: “Door een ziekte ga je
veel bewuster leven en geniet daar-
door dubbel  van al  het goede dat
gegeven wordt.” 

Deze beide fragmenten zijn verha-
len van mensen die als het ware uit
de dood zijn opgestaan. 
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“Ik heb een nieuwe kijk op het le-
ven gekregen.” en “door een ziekte
ga je bewuster leven.” 

In deze verhalen gaat het er om dat
mensen opstaan en sterker zijn dan
wat  hun  overkomt.  Zij  beginnen
iets nieuws, maken een wending in
hun leven. 

Dat  gebeurt  ook  bij  de  vrouwen,
die de eerste getuigen van het lege
graf van Jezus zijn. Zij hebben er-
varen: Jezus is verrezen! De engel
stuurt  de  vrouwen  weg  van  het
graf. Mensen zijn als engelen als ze
de steen van jouw nacht wegrollen
zodat  je  weer  een  glimpje  licht
ziet,  teken  van  leven.  Is  dat  ook
wat in het innerlijk van Maria, de
moeder van Jezus, gebeurt? 

Zij  zorgt  als  iedere  moeder  voor
haar  kind.  Zij  houdt  van  Hem en
blijft Hem trouw. Daarom is zij er
ook  bij  als  Jezus  sterft  aan  het
kruis. En blijft zij bij de leerlingen
na zijn dood. De engel zegt tegen
de vrouwen dat ze niet bang hoe-
ven te zijn want de Gekruisigde die
zij zoeken is niet in het graf. Hij is
ten  leven  gewekt.  Tegelijk  maakt
de  engel  hen  tot  verkondigers  als
hij  zegt:  ‘Ga  dit  snel  tegen  zijn
leerlingen zeggen. Hij gaat u voor
naar Galilea, daar zult u Hem zien!’
Daarom  draaien  ze  zich  om,  weg
van het graf, weg van de dood, in
de richting van het leven. 

Gods liefde werkt door in het leven
van  Maria.  De  dichter  bidt:  “Gij,
die niet veel gesproken hebt, maar
alles in Uw hart bewaart – U groet
en  troost  ik,  lieve  Moeder,  Geze-
gende.”

Het is waar, Maria heeft niet veel
gesproken.  Maar zij  heeft  ons wel
laten zien wat het betekent om de
weg van God te gaan. De weg van
de Heer is de weg van de liefde, de
weg van geduld,  de weg van ver-
trouwen. Wij mogen ons net als Ma-
ria openen voor die weg.

Pastor Bertus Bus
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Maak je eigen
Palmpasenstok!
Ieder jaar maken ongeveer 200 kin-
deren  in  de  leeftijd  van  5  tot  12
jaar  uit  de  hele  Bommelerwaard
rond  Palmzondag  Palmpasenstok-
ken. Eerdere jaren gebeurde dit op
verschillende  manieren  in  de  ge-
loofsgemeenschappen van onze pa-
rochie, vanwege de coronamaatre-
gelen gaat dat dit  jaar helaas an-
ders. Dit jaar gaan 50 kinderen thuis
op  een  leuke  en  creatieve  manier
aan de slag met de Palmpasenstok.

Tijdens de vastentijd, de voorberei-
dingstijd voor Pasen, maken de kin-
deren in vijf weken hun Palmpasen-
stok  waarbij  ze  ook  nog  iets  leren
over het vastenthema van dit  jaar:
‘Handen heb je om te geven’; naar
de goede werken uit Mattheüs 25.

In vijf weken leren de kinderen hoe
organisaties  zoals  de  voedselbank,
justitie, de kledingbank en de kerk
bijdragen  aan  de  samenleving  en
maken.  In  een  YouTube-filmpje
ontdekken de kinderen samen met
hun gezin hoe ook zij andere men-
sen eenvoudig kunnen helpen. Door
aandacht te geven aan deze goede
werken wil de parochie het saam-
horigheidsgevoel van de eerste co-
ronagolf weer oproepen.

Hoe werkt het?
Als  je  je  hebt  aangemeld,  krijg  je
een  pakketje  voor  de  Palmpasen-
stok. Elke zondag om 10.00 uur is er

een filmpje van een kwartier op You-
Tube te zien. Het filmpje bekijk je
op zondag of op een later moment.
In het filmpje ontdek je een van de
goede  werken,  ontmoet  je  iemand
en vier je samen. Vervolgens krijg je
een knutselopdrachtje voor de Palm-
pasenstok. Door elke week het film-
pje te kijken en te knutselen heb je
tijdens Palmpasen uiteindelijk je ei-
gen unieke Palmpasenstok.

Aanmelden
Communicantjes
Ontvangt je kind dit jaar de Eerste
Heilige  Communie?  Dan  is  je  kind
automatisch  aangemeld.  Je  hoeft
je  kind  niet  aan  te  melden.  Je
krijgt het pakketje voor de Palmpa-
senstok thuisgebracht.

Niet-communicantjes
Ontvangt  je  kind  dit  jaar  niet  de
Eerste Heilige Communie en wil hij
of zij meedoen? Dan moet je jouw
kind wel aanmelden via:

www.franciscus2puntnul.nl/palmpasen
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Wees niet bang
Beleef het verhaal van Pasen
met de Paaschallenge
Twee jaar geleden stapten honderd-
veertig  deelnemers  op  een  rond-
vaartboot van Waterfeesten op weg
naar The Passion. Tijdens de unieke
boottocht  voeren ze Jezus’  laatste
uren  tegemoet.  De  boottocht  was
een initiatief van de Franciscusparo-
chie,  omdat  zij  op  een  moderne
wijze het meest vertelde verhaal al-
lertijden wilden vertellen. 

Dit jaar vertelt de parochie het paas-
verhaal met  de  Paaschallenge.  Een
unieke  ervaring  waarin  men  samen
met het gezin de laatste dagen van
Jezus beleeft. Zo’n vijftig gezinnen
nemen online en offline deel aan dit
interactieve spel.  Zij  gaan aan de
slag met verschillende puzzels, crea-
tieve  opdrachten  en  doe-opdrach-
ten die men online steeds krijgt. 

Het verhaal
Deelnemers  aan  de  paaschallenge
volgen Jezus in zijn laatste dagen
van  zijn  leven.  Onder  zware  om-
standigheden  zegt  hij  vaak  tegen
zijn volgelingen: "Wees niet bang!"
Maar  dat  is  erg  vreemd omdat  er
heel veel is om bang voor te zijn in
Jezus'  tijd:  oorlog,  onderdrukking,
geweld,  armoede,  ziekte,  dood,
haat  en  honger.  Genoeg  om  ang-
stig,  bezorgd  of  verdrietig  van  te
worden.  En  laten  we  wel  wezen:
die emoties horen bij ons als men-
sen.  Zonder  emoties  zouden  we
niet  eens  leven.  We hebben  zelfs
een  diep  deel  in  ons  brein  waar
deze  emoties  huizen.  Gaat  Jezus
dat dan even weghalen als hij zegt:
“Wees niet bang”?

In dit paasspel ontdek je dat Jezus
de  angst  niet  weghaalt,  maar  dat
hij  iets  nieuws geeft,  iets  extra's.
Jezus  haalt  het  gevaar  niet  weg,
maar  hij  geeft  liefde,  hoop,  rust,
vertrouwen, geloof, moed om de si-
tuatie aan te kunnen.

Meedoen?
Wil jij met je gezin meedoen aan
de Paaschallenge op 21 maart tus-
sen 15.00 en 17.00 uur? Meld je zo
spoedig  mogelijk  aan  via  e-mail-
adres:

info@franciscus2puntnul.nl 
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Van de bestuurstafel
In deze rubriek houden we u graag
op de hoogte van wat er binnen het
bestuur  speelt  en  waar  een  paro-
chiebestuur zich mee bezig houdt.
Voor mij is het de eerste keer dat
ik  op  deze  plek  het  woord  tot  u
mag richten. Het zal  moeilijk  zijn
om Mirjam Duijts  op deze plek te
vervangen.  Mirjam was  gedurende
vele jaren als bestuurslid betrokken
bij  de  parochie  en  deed  op  deze
plek verslag van de bestuurszaken.
Mirjam, bedankt voor de vele ver-
slagen van het wel en wee van het
parochiebestuur!

De parochie is het nieuwe jaar met
een  nieuw  bestuur  van  start  ge-
gaan. Naast een aantal ‘oude’ be-
stuursleden met een nieuwe func-
tie, zijn er ook een aantal nieuwe
personen tot het bestuur toegetre-
den. Vanuit de kerk is bepaald dat
bestuursleden maximaal 8 jaar zit-
ting mogen hebben in het bestuur.
Daarmee is ervoor gezorgd dat aan
de ene kant kennis en ervaring en-
kele jaren behouden blijven terwijl
er toch ook de nodige vernieuwing
in  het  bestuur  wordt  binnenge-
haald. 

Niet  alleen  voor  het  bestuur  zijn
het behouden van ervaring en het
zorgen voor vernieuwing van groot
belang. Ook binnen de grote groep
vrijwilligers  binnen  onze  Kerk  ho-
pen  we  mensen  zo  lang  mogelijk
actief te houden. Daarnaast is het
belangrijk  om  ook  steeds  nieuwe

mensen bij  de  kerk  te  betrekken.
Zonder onze vrijwilligers is het on-
mogelijk voor onze parochie om de
verwelkomende en actieve kerk te
zijn die wij willen zijn. Met het van
start gaan van het vernieuwde fa-
miliepastoraatsprogramma  “Fran-
ciscus  2.0”  hebben  wij  ook  een
nieuwe  groep  vrijwilligers  binnen
de parochie  mogen begroeten.  De
samenwerking  tussen  de  verschil-
lende groepen vrijwilligers is inmid-
dels goed op gang gekomen. Het is
mooi om te zien hoe deze samen-
werking onze Kerk een nieuwe im-
puls kan geven!

Als bestuur moeten we er ook voor
zorgen  dat  de  parochie  financieel
gezond blijft en dat we goed om-
gaan met de bezittingen van onze
kerk.  Het  is  aan  het  bestuur  om
deze wereldse kant van de parochie
goed  te  beheren.  Een  sterke  we-
reldse basis kan ervoor zorgen dat
er een actief en inspirerend pasto-
raal programma kan zijn. 2021 zal
voor het bestuur voor een belang-
rijk deel in het teken staan van het
maken  van  het  langetermijnplan
voor de parochie. Dit plan moet de
basis gaan vormen voor een financi-
eel gezonde, actieve en open kerk
die  we  voor  de  hele  Bommeler-
waard willen zijn. Voor het maken
van dit plan werken we samen met
het Bisdom. Ook willen we onze pa-
rochianen via de contactgroepen in
de verschillende kernen bij dit pro-
ces betrekken. 
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Het nieuwe bestuur van onze paro-
chie kijkt uit naar de samenwerking
met  alle  parochianen,  vrijwilligers
en  niet-vrijwilligers.  Wij  zullen  u
vanaf deze plek op de hoogte blijven
houden van wat er speelt en hoe wij
daarmee omgaan. Als u vragen of op-
merkingen heeft of als u wilt bijdra-
gen aan een bepaalde discussie, laat
het ons weten. Een open en actieve
parochie, dat zijn wij samen!

Theo Queis

Tien jaar kerkbestuur
Vertrekken, afscheid nemen, het is
een klein beetje sterven zo zegt een
Franse uitdrukking, en zo voel ik dat
ook een beetje. Het leven gaat ver-
der en wij moeten op enig moment
loslaten. Het was een voorrecht om
tien jaar mee te mogen denken over
de  toekomst  van  wat  eerst  zeven
kleinere parochies  waren en nu de
H. Franciscusparochie is.

In tien jaar verschuiven visies of zo-
als  ook  over  het  virus  wordt  ge-
zegd,  visies  muteren,  veranderen
door  gewijzigde  omstandigheden.
Als ik de notulen van tien jaar gele-
den terugkijk,  besef  ik hoeveel er
in die tussentijd ook in de parochie
is veranderd. “Wij zitten in een te
ruime jas” was steevast het gezeg-
de  van  de  toenmalige  bisschop
Hurkmans.  “Als  we  kerkgebouwen
sluiten, het onderhoud van gebou-

wen kost veel geld, dan kunnen wij
veel langer de terugloop van de in-
komsten  door  dalend  kerkbezoek
het hoofd bieden.”

Dat parochianen buiten gewoon ge-
hecht zijn aan hun gebouw en niet
zo snel de overstap maken naar een
ander  gebouw  werd  sterk  onder-
schat. Pijnlijk voor allen, in de eer-
ste  plaats  voor  de  parochianen
maar zeer zeker ook voor pastores
en bestuur. Had het anders gekund?
Misschien wel, maar dat is achteraf
gemakkelijk  praten.  Wel  kan  ik  u
verzekeren  dat  zowel  bestuur  als
pastores  vanaf  het  begin  continue
op zoek zijn naar de beste manie-
ren om alle parochianen bij de pa-
rochie te betrekken, om gastvrij en
open te zijn en mensen een luiste-
rend oor te bieden.

Wat ik ook zag veranderen, is het
groeiend  besef  dat  wij  bestuur,
pastores,  vrijwilligers en parochia-
nen elkaar heel hard nodig hebben.
Een bestuur maar zeker ook de pas-
tores  richten  niets  uit  zonder  be-
trokken parochianen. Een enigszins
van  bovenaf  bestuurde  parochie
maakt  langzaam  plaats  voor  een
parochie die gastvrij wil zijn, toe-
gankelijk en open. In een tijd dat
geloven  niet  vanzelf  sprekend  is,
maar wordt gezien als een bewuste
of wat minder bewuste persoonlijke
keuze,  wil  de  parochie  onderdak
bieden aan allen die op zoek zijn
naar  zingeving om mogelijk  uit  te
komen bij Jezus de Christus.
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In de afgelopen tien jaar heb ik van
dichtbij  mogen  ervaren,  zeker  de
laatste jaren, hoe wij allen op zoek
zijn naar eigentijdse, aansprekende
vormen Dat  soms premature  plan-
nen  niet  altijd  op  het  goede  mo-
ment worden gepresenteerd en ge-
communiceerd,  ik  benoemde  het
eerder, is zeker geen arrogantie of
opzet maar veeleer een krampach-
tig zoeken naar een juiste vorm.

Steeds  meer  groeien we naar  één
parochie  Bommelerwaard,  waarbij
iedere  locatie  zijn  eigenheid  mag
hebben.  Een  parochie  waar  zeker
gezocht wordt  naar  nieuwe moge-
lijkheden,  naar  vormen  die  aan-
trekkelijk zijn voor jongeren, denk
aan  het  familiepastoraat,  of  digi-
taal-pastoraat maar waar zeker ou-
deren  niet  mogen  worden  wegge-
drukt.  Het  bestuur  staat  voortdu-
rend open voor nieuwe initiatieven.
Schroom dus niet op een bestuurs-
lid of pastor af te stappen.

Ikzelf hoop nog lange tijd een be-
trokken parochiaan te blijven!

Mirjam Duijts-As

Dankbaarheid na acht jaar
In 2013 ben ik lid geworden van het
bestuur van de pas gevormde nieu-
we fusieparochie.  Ik  had namelijk
een keer gezegd dat ik, indien ge-
wenst, wel een bijdrage wilde leve-
ren  aan de  parochie  in  Ammerzo-

den. Dat werd dus een iets grotere
parochie met voor mij een groten-
deels  onbekend  speelveld,  zeg
maar gerust wel tien verschillende
speelvelden. Wat je noemt ‘buiten
je comfort zone’.

We weten  allemaal  dat  de  eerste
jaren turbulent waren. Het bestuur
was  zich  hiervan  wel  degelijk  be-
wust en deed alles binnen hetgeen
mogelijk  was  om de  parochie  bij-
een te brengen onder een vlag. Dat
viel niet mee…

Gelukkig ontstond er na verloop van
tijd ook ruimte om te verkennen of
we als parochie de zaken niet méér
in eigen hand konden nemen, met
in ons achterhoofd de pastorale be-
zetting  en  doelstellingen,  binnen
een  gezond  financieel  kader.  Het
maken van de plannen hiervoor is
eigenlijk nog steeds gaande. In die
tijd heb ik me bezig gehouden met
begraafplaatsen en grondzaken, en
ik durf te zeggen dat de groep men-
sen van de begraafplaatsen als eer-
ste wist te komen tot een succes-
volle samenwerking binnen de nieu-
we  parochie.  Mijn  oprechte  dank
daarvoor  aan  jullie!  Iedereen  had
zijn/haar eigen waarde en bijdrage.

De  grondzaken  hebben  me  daar-
naast doen inzien dat er met grond,
maar ook met onze gebouwen, een
hele grote stap te zetten moet zijn
naar  de  gewenste  financiële  ge-
zondheid van de parochie.
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Mijn  credo  was  altijd  dat  het  me
niet uit maakte hoeveel die kerken
ook  kosten,  als  we  ergens  anders
maar voldoende geld vandaan halen
om dat gat te dichten! En zo denk
ik er nog steeds over. Dan hoeft er
voorlopig geen kerk meer dicht.

Andere gedachte die ik meermalen
heb  geuit:  we  hebben  als  bestuur
weten  te  voorkomen  dat  nog  drie
kerken -in weerwil van de toenmali-
ge  plannen-  gesloten  zouden  wor-
den,  maar  dat  de  lokale  gemeen-
schappen zelf hun kerken open zul-
len  moeten  houden.  Want  dicht  is
dicht en dat komt nooit meer terug.
En  dan  kom ik  weer  terug  bij  ‘de
comfort zone’: dat kan alleen als we
stukken  van  het  oude  niet  kramp-
achtig  vasthouden maar  durven los
te laten en in durven te vullen met
nieuwe ideeën. Kortom, een leven-
dige  geloofsgemeenschap  vormen.
Dit ligt naar mijn mening heel sterk
bij  de lokale gemeenschappen, die
hiervoor vanuit het bestuur gelukkig
ook  veel  ruimte  hiervoor  krijgen.
Gebruik deze ruimte, zou ik zeggen.

Tot  slot:  ik  wil  iedereen  hartelijk
dank voor het samenwerken in de
afgelopen  acht  jaar!  Veel  leuke
nieuwe mensen ontmoet, veel leu-
ke  initiatieven  ontplooit.  En  na-
tuurlijk  veel  succes  voor  het  ver-
nieuwde bestuur!

Jan Luijks

Givt
Door de corona-maatregelen zijn de
collectes  tijdens  de  reguliere  Eu-
charistievieringen  niet  mogelijk.
Daarnaast  hebben  steeds  minder
mensen contant geld op zak. Dank-
zij  Givt  is  het  toch  voor  iedereen
mogelijk om met een smartphone te
doneren voor het pastorale werk.

Met  Givt  kunt  u  anoniem  een  gift
doen aan de kerk en/of een collec-
tebedrag  overmaken.  Maar  ook
steeds  meer  andere  goede  doelen
zijn  gebruik  gaan  maken van deze
nieuwe manier van doneren zonder
dat  er  contant  geld  aan  te  pas
komt. In de Givt app, die gratis is te
downloaden  via  Google  Play  (An-
droid)  of  de  App  Store  (Apple),
dient u zich eerst te registreren.

www.givtapp.net 
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Alem
† 4  december  2020  is  Piet  Ver-
schuure op 74 jarige leeftijd over-
leden.  Piet,  geboren  op  3  maart
1946 te Alem is overleden op 4 de-
cember 2020 in de leeftijd van 74
jaar.  De  crematie  heeft  plaatsge-
vonden op woensdag 9 december in
het  crematorium  te  vlijmen.  Piet
was vrijwilliger in de schoffelploeg
van de RK. Begraafplaats Alem. Hij
was  een  rustige  en  vriendelijke
man die altijd trouw en stipt zijn
werk deed. We zullen Piet missen
tijdens  de  werkzaamheden  op  de
begraafplaats.

† 18 december 2020 is Jo van Heel
op 83 jarige leeftijd overleden. Jo,
geboren op 22 september  1937 te
Rossum is overleden op 18 decem-

ber 2020 in de leeftijd van 83 jaar.
De  uitvaartdienst  van  Jo  heeft  in
besloten  kring  plaatsgevonden  op
woensdag 23 december in de H. Hu-
bertuskerk in Alem. Hierna is Jo ge-
cremeerd  in  het  crematorium  ’t
Lief’ in Beesd.

Ammerzoden:
† Threes van Keulen - van Zeelst
werd in 1928 op Het Heust in Well
geboren  als  jongste  in  het  gezin
Van Zeelst. In 1956 trouwde ze met
Martien  van  Keulen,  waarmee  ze
vijf  kinderen  kreeg.  In  het  begin
van  het  huwelijk  zorgde  zij  vol
overgave voor haar gezin. Nadat de
kinderen  allemaal  het  ouderlijk
nest  hadden  verlaten  had  ze  wat
meer tijd voor haar zelf. Fietsen en
borduren waren toen haar hobby's.
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Nadat  Martien  was  gepensioneerd
trokken ze er vaak op uit  met de
caravan. Helaas kwam daaraan een
eind toen Martien in 1999 overleed.
Ook deed  ze vrijwilligers  werk  op
Het  Zonnelied,  waarmee  ze  pas
stopte, kort voor haar 90e verjaar-
dag. Mede door de hulp van de bu-
ren op De Geerden, dagbesteding 't
Kempke en STMR Thuiszorg heeft ze
tot augustus jl. zelfstandig kunnen
blijven wonen. Ze genoot van ritjes
met  de  duo-fiets,  haar  klein-  en
achterkleinkinderen,  haar  tuintje,
het maandelijks diner in De Wees-
boom,  de  uitstapjes  met  de  Bond
van  Ouderen,  de  bootreisjes  met
De Zonnebloem en de etentjes bij
de kinderen. Threes was een trou-
we kerkganger,  maar kon daar  de
laatste  tijd  vanwege  lichamelijk
ongemak  niet  meer  heen.  Toch is
ze met dochter Thea nog naar de
kapel geweest.  Het overlijden van
haar oudste zoon Gerard, eind juni
dit jaar, hakte er flink in. Ze over-
leed  na  een  kort  ziekbed  in  haar
slaap.

† Erna  van  Doorn  –  van  Uijtert,
werd op 15 januari 1939 geboren in
Ammerzoden. Ze was in het gezin
van Donatus van Uijtert en Adriana
Stelt  het  zesde  kind.  Al  op  jonge
leeftijd hielp ze mee op de boerde-
rij. Jaren later, op de Ammerooise
kermis, leerde ze Harrie van Doorn
uit Rossum kennen. Ze trouwden in
1967.  Ze  vonden hun nieuwe stek
aan de Meiweg in Hurwenen. Later

verhuisden ze naar de Schoofband-
weg in Rossum. Daar werkten ze sa-
men hard op  de  tuinderij.  Onder-
tussen werden de kinderen geboren
en  dat  eiste  veel  aandacht.  Erna
was  altijd  opgewekt,  gastvrij  en
vriendelijk. Het liefst had ze dier-
baren  om  haar  heen.  Die  levens-
houding bleef  ze naar  buiten dra-
gen, toen ze samen met Harrie de
tuinderij  verlieten  en  in  Kerkdriel
gingen  wonen.  Ze  bouwde  daar
weer een nieuw, gezellig leven op.
Op 3 februari  2021 overleed ze in
het ziekenhuis in Den Bosch. Daar-
na  werd  ze  na  een  plechtige  uit-
vaartdienst  in  deWillibrorduskerk
begraven  op  het  Ammerzodense
kerkhof.  De  cirkel  was  rond.  Die
plaats  is  maar  een  paar  honderd
meter verwijderd van haar geboor-
teplaats.

† Coby Verlouw –  van Goch werd
in Ammerzoden geboren op 2 febru-
ari 1933. In het boerengezin waren
zes kinderen. Na de Lagere School-
tijd ging Coby naar de Mariënburg
in Den Bosch. Iets  later leerde ze
Giel kennen. Na een verkeringsperi-
ode werd er op 27 oktober 1959 ge-
trouwd in de Ammerzodense Willi-
brorduskerk.  Coby  en  Giel  vonden
hun stekje in een huis aan de Voor-
straat. Daar hebben ze samen maar
liefst 59 jaar gewoond. Er kwamen
twee kinderen en later nog 4 klein-
kinderen. Coby was het middelpunt
van de familie, de buurt en de va-
kantieclub.  In  2014 kreeg Coby te
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horen  dat  ze  leed  aan  een  onge-
neeslijke  ziekte.  Het  gevolg  was
dat ze uiteindelijk in Het Zonnelied
belandde. Daar is ze tenslotte ook
op 29 december 2020 overleden. 

Hedel
† Tini Kievits overleed op 2 decem-
ber 2020, 94 jaar oud, in De Leijen-
stein te Kerkdriel.  Hij werd gebo-
ren op 28  november  1926 en  was
getrouwd  met  Cor  Strijbos.  Velen
kennen hem nog van de ‘snackbar’
aan de Beatrixstraat; daarna woon-
den zij in de Hopstraat en vervol-
gens  in  de  Leijenhof.  Zijn  laatste
levensfase  bracht  Tini  door  in  De
Leijenstein  te  Kerkdriel.  Tini  was
een gewaardeerd lid van de paro-
chievergadering Hedel, was lector,
collectant en lekenvoorganger in de
Woord- en Communie-diensten. De
afscheidsdienst  voor  hem  vond  in
kleine kring plaats in het Cremato-
rium.

† Op 12 januari 2021 overleed te ’s-
Hertogenbosch,  89 jaar  oud,  Kees
van Heijningen. Hij werd op 14 au-
gustus 1931 geboren te Driel. Kees
was getrouwd met Nel Rademakers.
Velen kennen hem nog van de win-
kel in Velddriel en herinneren zich
hem als  voorzitter  van Fanfare La
Harpe. Hij was een ondernemer in
hart en nieren en een man met een
heel duidelijke eigen mening. Zijn
geboortegrond  verruilde  hij  later
voor zijn geliefde woning in Hedel.
Vrij onverwacht ging Kees van ons

heen.  Op  16  januari  was  zijn  af-
scheid in de kerk van Velddriel en
daarna  werd  hij  begraven  op  de
rooms-katholieke  begraafplaats  in
Kerkdriel.

† Op  13  januari  2021  overleed  in
‘De Lindeboom’ te Ammerzoden, in
de leeftijd van 94 jaar Wim van En-
gelen; geboren te Hedel in 1926 en
gehuwd  met  Irmgard  Gerigk.  Zij
kregen  twee  dochters  en  twee
zoons. Wim woonde zijn hele leven,
behalve tijdens  evacuaties,  in  He-
del en was gefascineerd door de ge-
schiedenis  van Hedel  en alles  wat
daarmee van doen had: o.a. arche-
ologisch  onderzoek  en  oprichting
van  het  Historisch  Museum Hedel.
Wim woonde  aan  het  Julianaplein
en genoot de laatste tijd van lief-
devolle  verzorging  in  ‘De  Linde-
boom’  te  Ammerzoden.  De  uit-
vaartdienst voor hem was op 18 ja-
nuari  in  de  kerk  van Ammerzoden
en daarna werd hij begraven op de
rooms-katholieke  begraafplaats  te
Hedel.

† Op  20  januari  2021  overleed  in
Hedel,  slechts  52  jaar  oud,  Henri
Verweij. Hij werd op 26 juli 1968
geboren,  was  getrouwd met  Carla
Luites en was de vader van Sven en
Stan. Ze woonden in de Otto v.d.
Leckstraat  te  Hedel,  verhuisden
naar  Ammerzoden  en  vonden  hun
thuis op De Zanden te Hedel. Toen
werd hij getroffen door een onge-
neeslijke  ziekte.  Henri  was  een
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man van weinig woorden, een man
op wiens woord je kon vertrouwen
en vooral zeer bescheiden. In klei-
ne  kring  werd  op  25  januari  af-
scheid van hem genomen in de kerk
van Ammerzoden.

† Op 3 februari  2021 overleed,  80
jaar oud, in ‘De Wielewaal’ te Zalt-
bommel  Olga Smits – Wenting. Zij
werd geboren op 26 mei 1940. Olga
trouwde  met  Hans  Smits;  en  zij
kregen  een  dochter  en  een  zoon.
Jarenlang woonden zij  aan de Mr.
Herman van Ruggestraat te Hedel;
daar  overleed  haar  man.  Zij  ver-
huisde na enige tijd naar de Wet-
houder  Michelshof  te  Hedel  maar
kreeg daar, steeds vaker, te lijden
van  allerlei  kwalen.  Ze  had  voor
zichzelf weinig nodig, maar had al-
tijd aandacht voor anderen. Onge-
veer een half jaar geleden vond zij
onderdak en verzorging in ‘De Wie-
lewaal’  te  Zaltbommel.  In  kleine
kring werd op 9 februari  2021 af-
scheid van haar genomen in Crema-
torium “ ’t Lief” in Beesd.

† Op 6 februari overleed in Tilburg,
77  jaar  oud,  Toos  Bozelie  –  de
Groot. Zij werd geboren op 22 au-
gustus 1943 te Kerkdriel. Toos was
sinds 1965 getrouwd met Frans Bo-
zelie en ze kregen een zoon en een
dochter.  Ze  was  een  vrouw  die
hield van werken, was altijd in de
weer.  Ook genoot ze van de vrije
natuur en de vruchten die het land
voortbracht.  Honderden  emmers

aardbeien  heeft  ze  geplukt  en
massa’s snijbonen verwerkt, meest-
al voor buren en bekenden. Plotse-
ling openbaarde zich een kwaal, ze
werd  nog  geopereerd;  het  mocht
helaas  niet  baten.  Toos  en  Frans
woonden  jarenlang  aan  de  Maas-
dijk.  Haar  afscheid was op 11 fe-
bruari bij Crematorium Rosmalen.

Kerkdriel
† Johanna Kluytmans- Vogel (79)
† Marie Verhoeven-van Herwijnen (86)
† Laurentia Koolen-vd Wildenberg (94)
† Martinus Kivits (94)
† Henk van Os (66)
† Anton van der Sangen (83)
† Gerard Verhoeven (79)
† Tonnie van Herpen- Laheij (75)
† Dien Luites- Hooijmans (88)
† Wim Spruyt (84)
† Jo van Diesen (91)
† Wil Biemans- Weterings (89)
† Wilhelmus de Vaan (90)
† Johannes Hooijmans (55)
† Dien Kollenburg- van Heel (90)
† Mien Verharen- van Alem (90)
† Lien Ackermans- de Bruijn (88)
† Erna van Doorn- van Uijtert (81)

Rectificatie parochieblad Kerstmis:
† Christ Jansen (72)

Rossum
† Jo van Heel, geboren 22 septem-
ber 1937 te Rossum, overleden 18
december  2020  te  ‘s-Hertogen-
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bosch. Jo was 56 jaar gehuwd met
Marietje  Steenbekkers  ze  kregen
samen  twee kinderen.  Ze  woonde
in  de  Burg.  van  Randwijckstraat,
waar  Jo  ook  zijn  tuinderij  had.
Toen zijn  gezondheid  snel  achter-
uitging werd hij opgenomen in het
Jeroen Bosch ziekenhuis waar hij te
midden  van  zijn  naaste  is  overle-
den.  Na  de  uitvaartdienst  in  de
H.Hubertus kerk te Alem is hij be-
geleid  naar  het  Crematorium  te
Beesd.

† Piet de Lang, geboren op 13 juli
1940  te  Rossum,  overleden  op  13
januari  2021  te  Tiel.  Piet  was  54
jaar gehuwd met Annie de Groot en
kregen samen een zoon. Ze woonde
de  meeste  jaren  aan  de  Maasdijk
en sinds een half jaar in de “Vaste
Burcht”.  Toen  dat  ook  niet  meer
ging is Piet opgenomen in De Vrijt-
hof  in  Tiel  waar  hij  na  een  kort
ziekbed  is  overleden.  De uitvaart-
plechtigheid vond plaats in het Cre-
matorium in Rosmalen. 

† Maria  van den Bighelaar  –  Ver-
louw, geboren op 28 augustus 1930
te Ammerzoden, overleden 8 febru-
ari 2021 te Rossum. Maria was bijna
63 gehuwd met Wilhelmus van de
Bighelaar.  Zij  kregen  samen  vier
kinderen.  Ze  woonde  in  Velddriel
later  verhuisde zij  naar de “Vaste
Burcht”. Waar zij ook is overleden.
Wij hebben haar mogen begeleiden
naar het Crematorium in Beesd.

Velddriel
† Leentje  Ackermans-van Hoesel,
79 jaar, is overleden op 26 decem-
ber 2020. Crematie.

† Bets  van  der  Loo-Brands,  95
jaar,  isoverleden  19  januari  2021.
Crematie.

† Kees van Heijningen, 89 jaar, is
overleden op 12 februari 2021. De
uitvaart werd in de St.Martinus te
Velddriel gehouden. In Kerkdriel is
hij bijgezet in het familiegraf.

† Marietje van den Biggelaar-Ver-
louw, 90 jaar, is overleden op 8 fe-
bruari 2021. Crematie.

Zaltbommel
† Addie van Oorschot, geboren 12
januari 1933 in Zaltbommel, overle-
den 4 december 2020 in Haaksber-
gen. Weduwe van Wout Sabel. Haar
begrafenis was op 9 december 2020
op het kerkhof aan de Virieusingel.

† Sietske Vosch, geboren op 8 au-
gustus 1935 in Zaltbommel, overle-
den 10 december  2020 in’s-Herto-
genbosch.  Haar  begrafenis  was  op
17 december  2020 op het kerkhof
aan de Virieusingel.
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Vastenactie 2021
De Vastenactie in de veertigdagen-
tijd 2021, van 17 februari tot en met
5 April, staat opnieuw in het teken
van  beroepsonderwijs  en  onderne-
merschap in ontwikkelingslanden.

Omdat veel kerken werden gesloten
tijdens de vastenperioden 2020 en
de  vastenactie-campagne  daarmee
vorig  jaar  in  veel  parochies  werd
stopgezet, hebben we voor hetzelf-
de  campagnethema  gekozen  als
2020. Bovendien heeft de Covid-19
pandemie naar  verwachting desas-
treuze gevolgen voor de jongeren.

Beroepsonderwijs en
ondernemerschap
Met  vastenactie-campagne  2021
willen wij mensen en vooral jonge-
ren  in  ontwikkelingslanden  een
steuntje in de rug geven om hen te
helpen  op  eigen  benen  te  staan.
Met  een  gedegen  opleiding  zijn
mensen beter in staat een redelijk
inkomen te verdienen en eventueel
een eigen bedrijfje op te zetten.

Met hulp van vastenactie volgden al
meer  dan  vierduizend  mensen  de
afgelopen  jaren  drie  jaar  een be-
roepsopleiding en kregen meer dan
tienduizend  jongeren  basis-  of
voortgezet onderwijs

Wat doet vastenactie? 
In  2021  zet  ‘Vastenactie’zich  in
voor  projecten  die  verschillende
vormen  van  voortgezet  onderwijs
beschikbaar en toegankelijk maken
voor  mensen  in  ontwikkelingslan-
den.  Ook  ondersteunt  Vastenactie
mensen  bij  het  opzetten  van  een
eigen onderneming. Er is ook speci-
ale aandacht voor mensen met een
beperking. Dankzij de hulp verdie-
nen al deze mensen straks genoeg
om zichzelf en hun gezin te onder-
houden.

Wij  bevelen  dan  ook  graag  deze
vastenactie bij u aan, U kan uw gel-
delijke bijdrage in het vastenzakje
doen, als dit niet wordt opgehaald
vanwege corona,  kunt  u  dit  in  de
brievenbus  van  kerk/of  parochie-
centrum doen. In  de kerken staan
de voor u bekende bus of mand.

Wilt u meer weten over de projec-
ten van vastenactieen hoe u deze
kunt steunen ook via uw bankreke-
ning, kijk op de website:

www.vastenactie.nl 
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Van de penningmeester…
In deze cirkeldiagrammen ziet u de
voorlopige  kosten  en  opbrengsten
over  het  jaar  2020.  Ten  opzichte
van het jaar 2019 zien we een da-
ling van de persoonskosten door de
pensionering van koster in Ammer-
zoden  en  de  dirigent/organist  in
Velddriel. Omdat er in het corona-
jaar  2020  veel  minder  vieringen
zijn geweest, zijn de kosten van de
eredienst beduidend lager.

Wat betreft de bijdragen van paro-
chianen zien we een daling van ca.
€ 45.000. Dit betreft vooral lagere
collecte-opbrengsten  vanwege  alle
vervallen vieringen. De kerkbijdra-
gen / opbrengsten Kerkbalans zijn
goed op peil gebleven. Wij zijn blij
dat ondanks Corona en de weinige
vieringen,  u  nog  steeds  aan  ons
denkt en geeft!

In het rendement op de bezittingen
zit  voor een deel  het dividend op
de  aandelenbelegging.  Daarnaast
was er ook in 2020 een goed koers-
resultaat, maar ook hier geldt: “Re-
sultaten  behaald  in  het  verleden,
bieden geen garantie voor de toe-
komst…”

De totale opbrengsten van de paro-
chianen zijn als volgt aan de loca-
ties toe te rekenen:

Franciscus: € 7.900
Alem: € 7.100

Ammerzoden: € 20.750
Hedel: € 2.200

Kerkdriel: € 45.850
Rossum: € 4.150

Velddriel: € 21.750
Zaltbommel: € 30.000

Hedel: € 2.200

Ans Nettenbreijers
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De door  corona uitgestelde confe-
rentie ‘De Missionaire parochie - Als
God renoveert’ zal plaatsvinden op
donderdag 24 en vrijdag 25 maart
2022 op de  wijze  die  op  dat  mo-
ment mogelijk is. Om in te kunnen
spelen  op  verschillende  scenario’s
met  betrekking  tot  coronamaatre-
gelen, hebben de organisatie en de
partners  ervoor  gekozen  om  de
conferentielocatie  te  verplaatsen
van  het  oorspronkelijk  geplande
Oudenbosch  naar  evenementenlo-
catie Breepark in Breda.

Er  is  speciaal  een  gebedsprentje
uitgegeven om te bidden voor het
succes van deze bijeenkomst.

Gebed
God, onze Vader,

uw liefde wil
alle harten bereiken.

Wij vragen uw zegen
over onze

geloofsgemeenschappen.

Dat hun gastvrije verkondiging
velen mag helpen om

uw Zoon te ontmoeten
en als zijn trouwe leerlingen

U steeds beter
te leren kennen.

Mogen velen worden toegerust
om zich met hart en ziel

in te zetten
voor de missionaire Kerk,

ieder volgens eigen roeping
en charisma’s.

Schenk ons daarbij voortdurend
uw heilige Geest,

de bezieler van alle evangelisatie.

Maria, Moeder van de Kerk,
bid voor ons.
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zaterdag 27 maart
19.00 Velddriel H.Mis RPutman

zondag 28 maart
9.30 Alem Gebed werkgroep
9.30 Ammerzoden H.Mis RPutman

10.00 Maasdijkkerk Oecum LDavidse
11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
11.00 Zaltbommel Medit

woensdag 31 maart
19.00 St-Jan–Online Chrisma GdeKorte

Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag
15.00 Online Kruisweg RPutman

zaterdag 3 april – Paaszaterdag
21.00 Online Paaswake RPutman

zondag 4 april – Eerste Paasdag
9.30 Alem H.Mis BBus
9.30 Ammerzoden Gebed WPot
9.30 Rossum WoCo JVriesema
9.30 Velddriel H.Mis RPutman

11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
11.00 Zaltbommel Gebed BBus

zaterdag 10 april
19.00 Ammerzoden H.Mis BBus

zondag 11 april
9.30 Alem H.Mis BBus
9.30 Velddriel H.Mis RPutman

11.00 Zaltbommel H.Mis BBus
zaterdag 17 april
19.00 Velddriel H.Mis RPutman

zondag 18 april
9.30 Ammerzoden H.Mis BBus
9.30 Rossum Gebed werkgroep

11.00 Kerkdriel Gebed werkgroep
11.00 Zaltbommel H.Mis BBus

zaterdag 24 april
19.00 Zaltbommel H.Mis BBus

zondag 25 april - Roepingenzondag
9.30 Alem Gebed werkgroep
9.30 Ammerzoden H.Mis RPutman
9.30 Velddriel H.Mis BBus

11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
zondag 2 mei

9.30 Alem H.Mis
9.30 Ammerzoden Gebed werkgroep
9.30 Velddriel H.Mis BBus

11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
11.00 Zaltbommel Gebed JVriesema

zaterdag 8 mei
19.00 Ammerzoden H.Mis BBus

zondag 9 mei - Moederdag
9.30 Alem H.Mis RPutman
9.30 Velddriel H.Mis BBus

11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
11.00 Zaltbommel H.Mis BBus

donderdag 13 mei
9.30 Velddriel H.Mis RPutman

11.00 Zaltbommel H.Mis BBus
zaterdag 15 mei - Gezinsdag
19.00 Velddriel H.Mis RPutman

zondag 16 mei
9.30 Ammerzoden H.Mis BBus
9.30 Rossum Gebed werkgroep

11.00 Kerkdriel H.Mis BBus
11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep

zondag 23 mei
9.30 Alem Gebed werkgroep
9.30 Ammerzoden H.Mis RPutman
9.30 Velddriel H.Mis BBus

11.00 Kerkdriel H.Mis RPutman
11.00 Zaltbommel Oecum

zaterdag 29 mei
19.00 Zaltbommel H.Mis BBus

zondag 30 mei
9.30 Ammerzoden H.Mis BBus
9.30 Velddriel H.Mis RPutman

11.00 Kerkdriel H.Mis BBus

Nadrukkelijk onder voorbehoud!
www.katholiekbommelerwaard.nl
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Pasen: ‘Eeuwig Licht’
In  ‘75  woorden’,  een  boekje  van
Toon Hermans, stuitte ik op de vol-
gende tekst:  ‘We hebben  het  wel
eens  over  ‘levenslicht’  alsof  het
aan het einde uit zal gaan. Ik heb
eerder het idee dat wat wij ‘licht’
noemen maar  een  zwakke  afscha-
duwing is van ‘eeuwig licht’.

Na  het  lezen  en  nog  eens  lezen
hiervan begrijp ik dat dit alles van
doen heeft met Pasen en nieuw le-
ven. Terwijl ik dit schrijf, staat de
zon stralend aan de hemel en ligt
er  op  de  grond  een  flinke  laag
sneeuw.  Het  licht  is  fel  en  als  je

buiten komt, moet je goed oppas-
sen dat de felle glinstering van de
zon op de sneeuw je niet verblindt.

Ik heb net gekeken naar liveuitzen-
dingen.nl om de crematiedienst van
een  bekende  mee  te  maken.  Het
levenslicht in haar ogen is gedoofd,
geen  zicht  meer  op  de  horizon,
haar ogen schitteren niet meer als
kleine lichtpuntjes. En wij, gelovi-
ge  mensen,  bidden  God  dat  allen
wier  levenslicht  is  gedoofd  mogen
voortleven  in  het  ‘eeuwige  licht’.
Dat licht is dus, zo geloven christe-
nen, niet uit, het smeult verder en
laait eens weer op voor eeuwig.
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Dat wat wij  ‘licht’  noemen is  het
dus  niet  echt;  het  is  inderdaad
maar een zwakke afspiegeling van
het ware, het eeuwige licht. En dan
schiet mij ineens te binnen dat Je-
zus, de Christus, eens van zichzelf
zegt: “Ik ben het licht voor de we-
reld. Wie Mij volgt loopt nooit meer
in  de  duisternis  maar  heeft  licht
dat leven geeft.” (Jo. 8,12)

Welnu, dat volgen van Jezus heeft
alles te maken met jezelf wegcijfe-
ren, met er-zijn-voor-anderen, met
door-lijden-en-dood heen gaan. We
kennen maar al te goed de afloop
van de verhalen over Jezus van Na-
zaret. Het levenslicht werd uit Hem
geslagen en gespijkerd, de schande
van het kruis moest Hij ondergaan.
Zijn  tegenstanders  dachten  dat
licht  in  Hem voorgoed gedoofd  te
hebben.  Maar  dat  wat  Hij  gezegd
had  over  zichzelf  werd  waar:  “Ik
ben het Licht voor de wereld. Wie
in Mij gelooft zal eeuwig leven be-
zitten”, zal  het eeuwig Licht aan-
schouwen.  Voor  hen  die  geloven,
zal het ook eens Pasen worden.

Ja, en nu snap ik dat Toon Hermans
kon  zeggen:  “dat  wat  wij  ‘licht’
noemen, is maar een afschaduwing
van ‘eeuwig licht’”.

Ik wens u allen:

Verlichte Paasdagen!

Ben van Bronkhorst, franciscaan

Ouderenvieringen Hedel
‘Tante Corona’ weet niet van wij-
ken.  Daarom  is  ‘De  Munt’  nog
steeds gesloten en dus kunnen ook
de ouderenvieringen daar nog niet
hervat worden. Geduld dus! Zodra
de mogelijkheid  daartoe weer  be-
staat,  krijgt  u  van  de  organisatie
van de vieringen een berichtje. 

Rectificatie
Per ongeluk is  in  het vorige paro-
chieblad  de  naam  van  Annemarie
van  Osch  verkeerd  gespeld.  Hier-
voor excuses. Overigens is Annema-
rie van Osch nog steeds actief bij
het  verspreiden  van het  parochie-
blad.

Vastenactie 2021
Werken aan je toekomst
In  2021  vraagt  Vastenactie  aan-
dacht voor beroepsonderwijs en on-
dernemerschap in ontwikkelingslan-
den.  Een  gedegen  opleiding  stelt
mensen namelijk beter in staat re-
delijk  inkomen  te  verwerven  en
eventueel  een eigen bedrijf  op te
zetten.  In  dit  parochieblad  wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de
Vastenactie  in  het  algemene  ge-
deelte.  In  Hedel  brengen  we  dit
jaar  geen  vastenzakjes  rond.  U
kunt uw bijdrage overmaken op re-
kening  NL21  INGB  0000  0058  50
t.n.v. Vastenactie.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
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Terug zien op kerstmis
Het was allemaal  anders  dit  jaar.
Geen  twee  vieringen  op  kerst-
avond,  geen  gezinsviering,  geen
nachtmis, geen plechtige viering op
eerste kerstdag. Alleen op tweede
kerstdag was er een eucharistievie-
ring bij ons in de kerk, het was een
goed samenzijn. Alles  was anders.
Op  kerstavond  en  eerste  kerstdag
waren twee vieringen te volgen op
tv, waaronder een viering voor kin-
deren, waar veel mensen dankbaar
gebruik van hebben gemaakt.

Op  kerstavond  en  eerste  kerstdag
was  onze  kerk  enkele  uren  open,
om bij de stal te zijn, een kaarsje
op te steken even te zitten of zo-
maar voor een stil gebed. Dit alles
werd omlijst door de kerstliederen
gespeeld  door  de  leden  van  onze
harmonie.  Dat  maakte  dit  kerk
kerstbezoek  tot  iets  heel  bijzon-
ders. Dank je wel harmonie.

In de kerk zijn met je familie, kin-
deren  en  kleinkinderen,  allemaal
een kaarsje opsteken omdat je het
afgelopen jaar een dierbare verloor
een  kaars  voor  je  vader,  je  moe-

der, opa, oma je man of je vrouw
een mooi maar heftig moment wat
velen wellicht  zo hebben ervaren.
Maar wat was het goed om te kun-
nen zijn in een kerk waar de deur
voor  je  openstond.  Veel  mensen
hebben dit moelijk gemaakt en hun
tijd gegeven op Kerstavond en Eer-
ste Kerstdag, in het bijzonder het
pastorale  team  dat  nadacht  over
wat er mogelijk zou zijn en aan het
begin van de advent, kerstmis al in
de kerk bracht.

Bedankt allemaal!

Gedoopt
Op 14 februari 2021 is Blina Tesfali-
det  gedoopt.  Van  harte  gefelici-
teerd!
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Kerstmis en Pasen
feesten van licht
Twee  belangrijke  feesten  in  het
kerkelijk jaar hebben één ding ge-
meen.  Het  zijn  beide  dagen  van
hoop licht, van belofte en vertrou-
wen  in  de  toekomst  al  lijkt  deze
soms duister.

Het  is  de  moeite  waard  om  het
kleine in lampje binnen in ons bran-
dend te houden. Mooi verwoord in
een  tekst  van  priester/schrijver
Henri Nouwen: 
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Licht genoeg voor de volgende stap

Vaak zouden we in de toekomst willen kijken, om erachter te komen hoe 
het er volgend jaar, of over vijf of tien jaar, voor ons bijstaat.

Op vragen over de toekomst is geen antwoord mogelijk. Meestal schijnt 
er net genoeg licht om de volgende stap te kunnen zetten: het volgende 
uur of de volgende dag.

Levenskunst, is blij te zijn met wat we kunnen zien, en niet klagen wat in 
het duister ligt. Als we de volgende stap zetten in het vertrouwen dat er 
ook voor de daaropvolgende stap genoeg licht zal zijn, dan kunnen we 
blijmoedig door ons leven gaan. We zullen verbaasd zijn hoe ver we het 
brengen.

Wees blij met het lampje dat je bij je draagt en vraag niet om de felle 
lichtstraal die elke schaduw verdrijft.

uit: Een jaar met Henri Nouwen

Kerkdriel



Missie, Ontwikkeling & Vrede
MOV Nieuws
Kledingactie
Vanwege het feit dat we niet weten
hoe het er in april voorstaat met de
coronacrisis,  is  besloten  de  actie
niet door te laten gaan. Mocht er
toch een mogelijkheid zijn dit later
in het jaar alsnog te plannen, dan
wordt u hiervan tijdig op de hoogte
gebracht. Voor diegene die er niet
tegen opziet een stukje te rijden; U
kunt  uw kleding  wel  in  Ammerzo-
den brengen bij mevrouw Irene van
Keulen Heiligenweg 7.  Als  zij  niet
thuis is kunt u de zakken onder de
carport plaatsen. De opbrengst gaat
via de Sam-organisatie naar projec-
ten  waarmee  de  opbouw  van  het
onderwijs  in  de  breedste  zin  van
het  woord  wordt  gestimuleerd  in
het Afrikaanse Congo.

Vastenactie
In dit parochieblad vindt u het vas-
tenzakje  met  folder  en  een  brief
met uitvoerige  informatie.  Ook dit
jaar zal de collecte aan huis waar-
schijnlijk,  vanwege  corona  geen
doorgang  vinden.  Het  is  jammer
aangezien het aan huis ophalen van
de bijdrage, dankzij de vele collec-
tanten die zich hiervoor inzetten en
uw bereidheid om te geven, al ja-
renlang  succesvol  was.  Wij  hopen
dat u van de mogelijkheden die ge-
boden worden om dit op een andere
manier te doen gebruik zult maken.

Pluim voor
Henriëtte de Leeuw-Sars
Tijdens de Coronatijd is het aantal
kerkgangers  gebonden  aan  regels.
Dit betekent dat er elke zondag ge-
teld  moet  worden.  Daarvoor  moet
je iemand hebben die elke zondag
om half  elf  aanwezig  is.  Een  hele
opgave. Toch is er iemand die dit op
kan brengen.  Dit  verdient  respect,
ga er maar aan staan. Maar zij doet
het. Applaus voor Henriëtte!!!

Rectificaties
In het Kerstnummer staat dat Annie
Swinkels 40 jaar lid is van ons kerk-
koor, dit moet 50 jaar zijn, een hal-
ve eeuw, heel bijzonder!

Jan Vissers is gestopt met het bou-
wen van de kerststal, per ongeluk is
zijn naam ook in de lijst van overle-
denen terechtgekomen. Een pijnlij-
ke fout. Jan Vissers is gelukkig nog
steeds in ons midden. Excuses!

Eucharistie en Misintenties
Ieder vrijdagmorgen is er in de zij-
kapel van de kerk een korte eucha-
ristieviering. U hoeft zich niet voor-
af aan te melden. Welkom!

Anders dan de coronatijd doet ver-
moeden,  kunnen  misintenties  nog
steeds  wekelijks  worden doorgege-
ven en wel elke woensdag van 09.30
tot  11.30  uur  in  het  parochiecen-
trum.
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Brokstukken Martinuskerk
terug in Kerkdriel
Een brok  geschiedenis  keert  terug
naar Kerkdriel. Het gaat om restan-
ten van de St. Martinus kerk die de
Duitsers in april 1945 opbliezen. De
mooiste stukken zijn op termijn te
zien in het Driels Museum.

De  Rijksdienst  voor  Cultureel  Erf-
goed  heeft  de  waardevolle  resten
van de kerk vanaf de oorlog in op-
slag gehad, voor het geval ze ooit
nodig  waren  bij  restauratie  werk-
zaamheden.  Dat  bleek  niet  nodig.
Het gaat om beeldhouwwerk uit de
15e eeuw,  dus  600  jaar  oud.  Een
mooi voorbeeld is een engelachtige
figuur met in de hand een fakkel.
De engel maakte in 1930 nog deel
uit van het fraaie kapiteel van een
zuil in de zijbeuk van de kerk. Op
23 april 1945 kwam met een enor-
me klap een einde aan het monu-
ment. De Duitsers hadden al spring-
stof  aangebracht  in  de  kerk.  Het
plan was om de toren op te blazen,
zodat  de geallieerden  die  niet  als
uitkijkpost konden gebruiken.

De hele nacht hield een Duitse sol-
daat de wacht. Hij werd echter ge-
vangen genomen door de Royal Ma-
rines welke de Maas waren overge-
stoken zo leek de kerk gespaard te
blijven.  Duitse  versterkingen  joe-
gen de Britten weer terug de Maas
over en zo ging de kerk, 's middags
alsnog  de  lucht  in.  Gerrit  Verkuil
beschrijft  in  Drielse  vertellingen

hoe mooi de kerk van binnen moet
zijn  geweest.  In  1540  telde  deze
kerk  10  altaren,  was  het  koorge-
welf versierd met fraaie fresco's en
waren  de  pijlers  met  kunstig  be-
werkte kapitelen getooid.

Voorafgaand  aan de  wederopbouw
onderzochten archeologen het ter-
rein en die ontdekten in 1949 onder
de ruïne, sporen van een kerk van
rond 1300.

Er is na de oorlog overwogen om de
Sint-Martinus kerk in volle glorie te
herbouwen, dat is vanwege de hoge
kosten niet gebeurd. Er werd geko-
zen voor de huidige kerk. De Driel-
se protestanten kregen een sobere
kerk.  Al  het  moois  ging in  de op-
slag.  Er  zijn  20 pallets  teruggeko-
men die passen niet allemaal in het
Driels  Museum  er  wordt  gekeken
naar wat mooi en passend is.
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Fragmenten van de opgeblazen
Sint-Martinuskerk

(foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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Rossum
Correspondentie-adres:
Koninginnelaan 39
5328 CH  Rossum

(0418) 512 340

rossum@katholiekbommelerwaard.nl 

HH. Martinus en
Barbara gemeenschap

Secretariaat: idem
Intenties: idem

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

Vieringen
Zondag 21 maart 09.30 uur  Gebedsdienst
Zondag 28 maart 10.00 uur Palmzondag Oecumenische viering

Protestantse kerk Maasdijk

Vrijdag 2 april 10.30 uur Kruisweg in ‘De Beuk’
Zondag 4 april 09.30 uur  Pasen Woord en Communieviering

J. Vriesema
Maand. 12 april 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen 

waarna gezellig samen zijn
Zondag 18 april 09.30 uur Gebedsviering J.Vriesema

Maandag 10 mei 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen 
waarna gezellig samen zijn

Zondag 16 mei 09.30 uur Gebedsdienst werkgroep

Maandag 14 juni 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn

Zondag 20 juni 09.30 uur Gebedsdienst  

Deze vieringen zijn onder voorbehoud, zo gauw als Corona het toelaat, 
hopen wij de bovenstaande vieringen weer te kunnen opstarten.

Vieringen in de Vaste Burcht
Wegens verbouwing in de Vaste Burcht is het nog niet mogelijk om te 
starten met de maandelijkse Eucharistievieringen op elke 1e vrijdag van 
de maand. Als het zo ver is hoort u van ons.

Oecumenische Vieringen
Op 28 maart Palmzondag is er een Oecumenische viering aan de Maasdijk. 
Als U aan deze vieringen deel wilt nemen kunt u zich opgeven bij Marleen 
van Lamoen 0418-662446 of Bertha van Doorn 0418-512340.



Kapelletje open
Nu  het  kapelletje  klaar  is,  en  de
beplanting aangepoot kan worden,
zouden wij het graag feestelijk wil-
len inzegenen. De coronamaatrege-
len maken het echter nog niet mo-
gelijk. In overleg met de pastoor is
besloten om het toch te gaan open-
stellen op 25 maart a.s. Het Maria-
beeld uit onze kerk zal echter pas
met  de  officiële  inzegening  ge-
plaatst worden. Tot die tijd wordt
er een Maria icoon geplaatst zodat
U toch een kaarsje kunt opsteken.
Wij hopen dat de inzegening spoe-
dig  kan plaatsvinden. U hoort  nog
van ons. 

Oproep
U begrijpt dat als straks het kapel-
letje  open  is,  dit  extra  werk  met
zich  meebrengt,  zoals  schoonhou-
den, openen en sluiten van het hek
en  regelmatig  toezichthouden.  Als
u zich geroepen voelt om ons daar-
mee te helpen, meldt u zich aan bij
Bertha  0418-512340  of  Marleen
0418-662446.

Vastenactie
Elders in dit blad kunt u over het
vastenactie- project lezen. U kunt
daaraan meedoen door uw bijdrage
over te maken, of het vastenactie-
zakje  in  te  leveren  bij  Bertha  of
Marleen,dan zorgen zij  ervoor  dat
het overgemaakt wordt.
 

Kerkhoven
Na vele jaren heeft Ad van Lamoen
wegens  gezondheids-problemen
moeten stoppen met de kerkhofad-
ministratie.  Wij  willen  hem  hier-
voor hartelijk bedanken. Frans van
der  Horst  is  bereid  dit  van  hem
over te nemen. Als u vragen heeft
over de kerkhoven kunt u hem be-
naderen op telefoonnummer 0418-
662666. Wij wensen Frans hiermee
succes. 

Kerkbalans
Onlangs  heeft  u  van  ons  een ver-
zoek gehad voor een bijdrage aan
kerkbalans. Ondanks de fout in het
bankrekeningnummer hebben velen
van u hierop al gereageerd,  waar-
voor onze hartelijke dank!

Mocht u nog niet in de gelegenheid
zijn  geweest,  vragen  wij  u  alsnog
om mee te doen. U kunt uw bijdra-
ge overmaken, op rekeningnummer
NL66 RABO 0144 6023 93 of contant
in de bus bij Bertha.

Bij voorbaat heel hartelijke dank!
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Na 5 jaren sluiting
toch nog kerk
Op 13 februari was het alweer vijf
jaar  geleden  dat  onze  kerk  werd
gesloten. We waren na jaren weer
terug bij af, maar onze parochiege-
meenschap is gewend met vallen en
opstaan het geloof vast te blijven
houden.  Want  zo  branden  in  het
jaar 1560 de eerste kerk van Ros-
sum af.

In het jaar 1674 was er een minne-
broeder  die  voor  de  katholieken
een schuilkerk stichtten. Een grote
nieuwe  kerk  volgde,  die  brandde
helaas  ook  af.  Er  werd  een  grote
nog mooiere kerk gebouwd, welke
helaas in de oorlog werd verwoest. 

Na de oorlog kwam er opnieuw een
noodkerk.  Wat  was  het  een  feest
dat in 1967 deze kon worden ver-
vangen door een geheel eigentijds
prachig kerkgebouw. Dit dankzij de
inzet van de Rossumse parochianen
die het belangrijk vonden dat er in
de  eigen  plaats  naar  de  kerk  kon
worden  gegaan.  Wat  was  het  een
teleurstelling en tegenslag dat op13
februari 2016 na bijna 50 jaar ons
mooie  kerkgebouw  moest  worden
gesloten.  Het  voelde als  terug  bij
af,  weg  kerk!  Velen  hebben  hier
veel verdriet om gehad.

Maar  gelukkig  hebben  we  een
mooie  alternatieve  plek  gevonden
in ‘De Beuk’, waar we onze maan-
delijkse diensten op zondag en de
ouderenviering  kunnen  doen  en

waar  de  biljarttafel  als  altaar
dient.

Door het aantal bezoekers aan deze
diensten  kun  je  merken  dat  hier
toch  behoefte  aan  is,  en  wij  als
vrijwilligers vinden het fijn dat te
kunnen aanbieden.  Wij  willen dan
ook  iedereen  bedanken  die  dit
maandelijks mogelijk maken.

Wij hopen hiermee nog lang door te
kunnen gaan en zien u als het weer
mogelijk  is,  graag  in  de  ‘Beuk’.
Want niets is mooier dan in onze ei-
gen  gemeenschap  kerk  te  kunnen
zijn. 

Een parochiaan

Vasten
De heer is gestorven

Voor mij aan het kruis
Onschuldig geleden

Met voeten gestreden
Zijn sterven bracht leven
Zijn huis wordt mijn huis.

De heer is mijn herder
Die veel om mij geeft
Komt laten we juichen
En van hem getuigen

Gods zoon, onze redder
Hosanna Hij leeft!

De dood overwonne
Hij is opgestaan
Wie durft dit gelov
Komt alles te boven

Ontvangt een nieuw leven
Een eeuwig bestaan
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Misintenties
Misintenties voor overleden kunt u
aanvragen  bij  Ger  van  Boxtel,  ’t
Buske 25, tel. 0418 – 662063.

Mocht u vergeten zijn een intentie
aan te vragen, dan kan dit nog na
deze datum, maar er kan dan geen
melding  meer  worden  opgenomen
in ons parochieblad. Wel wordt de
intentie afgelezen in de kerk.

Adreswijziging
Pastorie St Odradastraat 2 wordt:

H. Hubertus kerk
St. Odradastraat 7 
5335LK Alem

Extra 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 (telefoon: 0418-662063)

 Het nieuwe rooster en alle wij-
zingen zijn ook terug te vinden 
op de website van de H. Francis-
cusparochie: www.katholiek-
bommelerwaard.nl 

 Begraafplaatsen tarieven zijn op
de website te zien.

 Bankrekeningnr. Kerkbalans:
NL19 RABO 0131 7018 51
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Alem
St. Odradastraat 7, 5335 LK  Alem
telefoon (06) 573 471 29

alem@katholiekbommelerwaard.nl 

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus – H. 
Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
Tel. (0418) 66 20 52

Intenties: Mw. G. van Boxtel-
Hooijmans, ’t Buske 25, Alem
Tel. (0418) 66 20 63



Kerkbalans 2021
Ons  doel:  “Vernieuwing  kerktoren
uurwerk verlichting”

Beste parochianen,

Wij vragen u vriendelijk,  mocht u
nog geen bedrag overgemaakt heb-
ben  voor  de  kerkbalans  2021,  dit
alsnog  te  doen.  Help  ons  om het
door  ons  gestelde  doel  te  halen,
namelijk de vervanging van de ver-
lichting van het kerktoren uurwerk
van onze H. Hubertuskerk door LED
verlichting.  Het  bedrag  dat  we
hiervoor nodig hebben is € 7.000,-

Stort uw bijdrage op rekeningnum-
mer: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus.
Dit is het rekeningnummer van Alem.

Alvast bedankt!
Johan Toonen

voorzitter contactgroep Alem

Oproep
Hierbij willen wij een oproep doen
aan  mensen  die  willen  en  kunnen
zingen.

Als  we straks  weer  mogen,  willen
wij de repetitie van ons koor her-
vatten.  Wij  zitten  echter  zonder
basstemmen, helaas zijn onze twee
bassen overleden. Herman Maas en
Gerard Vervoort twee mooie stem-
men en altijd aanwezig, wat zullen
wij  die  missen.  Gerard  was  ons
oudste  koorlid  en  heeft  altijd  ge-
zongen  in  het  Rossums  koor.  De
laatste jaren zong hij in Alem; ons
A-R koor.

Nu zitten wij dus zonder basstem-
men; vandaar deze oproep. Wij ho-
pen dat er mensen bereid zijn ons
te helpen. Heb je zin en tijd en kun
je zingen doe dan met ons mee.

Wij repeteren als het weer moge-
lijk  is  op  dinsdagavond  in  het
Dorpshuis  de  Drie  Linden  in  Alem
van 19.00 tot 20.00 uur.

Je kunt je aanmelden bij
Bertie van Heel telefoon:
0418-661881 of 06-21528303

Bestuur Gemengd Alem-Rossumkoor
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Laatste
woord- en Gebedsviering 
Ine van Meeteren–Notten 
en Willem Klavers
Op zondag 24 januari werd in de H.
Hubertuskerk van Alem, zoals mee-
stal,  de  woord-  en  gebedsviering
verzorgd  door  Ine  van  Meeteren  -
Notten uit  Rossum en Willem Kla-
vers uit Alem. Beiden zijn lid van
de  gebedsviering  groep  van  de  H.
Franciscusparochie Bommelerwaard.

Omdat Willem gaat verhuizen naar
Engelen, ’s-Hertogenbosch, gaat hij
stoppen met de woord- en gebeds-
viering en zijn andere activiteiten.
Ook Ine heeft te kennen gegeven te
willen stoppen. Beiden hebben zich
in  de  afgelopen  25  jaar  ingezet
voor de parochie(s) in de Bomme-
lerwaard.

Ine heeft de eerste communiegroe-
pen  in  Rossum  geleid,  het  gods-
dienstonderwijs verzorgd aan de ba-
sisschool de Bogerd en is mee voor-
gegaan in de woord- en Gebedsvie-
ringen  in  Zaltbommel,  Rossum  en
Alem. Ook Willem heeft zich ingezet
in de afgelopen 25 jaar. Hij was lid
van de Alemse parochieraad, lid van
het  H.  Franciscus  parochiebestuur,
lid van de contactgroep Alem, aco-
liet, een van de kosters, lid van de
avondwake  groep  en  heeft  evenals
Ine  de  woord-  en  gebedsvieringen
verzorgd. Zij hebben dus een aardi-
ge staat van dienst als vrijwilliger.

Op zondag 24 januari was het hun
laatste  dienst  in  de  H.  Hubertus-
kerk. Het was jammer dat door co-
rona  er  maar  een  beperkt  aantal
bezoekers  van  zo’n  16  personen
aanwezig was. Het was een waardi-
ge en mooie viering. Aan het einde
van de dienst  richtte  Marleen van
Lamoen namens de Woord- en Com-
muniegroep een woordje tot Ine en
Willem en werden ze bedankt met
een  mooie  bos  bloemen.  Johan
Toonen sprak een woordje namens
de  contactgroep  en  overhandigde
Willem een  ingelijste  foto  van  de
Alemse kerk.

Ine  en  Willem bedankt  voor  jullie
inzet in al die jaren voor de katho-
lieke gemeenschap.

Johan Toonen
voorzitter contactgroep Alem
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Seniorenvieringen 
De maandelijkse seniorenviering op
de eerste woensdag van de maand,
de  viering  in  de  Wielewaal  op de
derde dinsdag van de maand, en de
weeksluiting  op  vrijdagavond gaan
nog niet door in verband met het
coronavirus.

‘Op Adem Komen’
De meditatieve vieringen zijn op:
25 april, 23 mei en 27 juni.

Vasten in mijn kinderjaren
Toen ik jong was, dat is lang gele-
den, hadden wij iedere vrijdag vas-
tendag.  Je  mocht  dan  geen  vlees
eten, dat vonden wij helemaal niet
erg. Ik woonde toen in Oudewater
en daar aten wij  op vrijdag altijd
aardappelen met kaas  met een ei
erbij.

Ik zal het recept hierbij zetten: je
schilt  de  aardappelen  en  kook  ze
gaar  dan  giet  je  ze  af  en  doe er
melk  bij  en  plakken  jonge  kaas
erop,  dit  laat  je  zachtjes  warm
worden,  dan  stamp je  het  geheel
door tot alles goed door elkaar zit
en de kaas gesmolten is. 

Op je  bord doe je  er  een klontje
margarine bij,  met  een eitje.  Wij
vinden dat nog steeds erg lekker en
doen  dan  nog  steeds  op  de  twee
vastendagen  die  we  tegenwoordig
hebben, nl.  Aswoensdag en Goede
Vrijdag.  Spoel  de  afwas  eerst  af
met koud water, dan gaat de kaas
er beter vanaf.

Eet smakelijk!
Groetjes Tiny
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Zaltbommel
Oliestraat 26, 5301 BB  Zaltbommel
Telefoon (0418) 51 22 15

zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl 

NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus – H. 
Martinuskerk Zaltbommel

H. Martinuskerk

Secretariaat en intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR  Zaltbommel

(0418) 51 42 62

De H. Martinuskerk in de sneeuw



Hoe het vroeger ging
Deel IV
In de jaren ’50 en ’60 waren de ge-
boden de normaalste  zaak van de
wereld. Ook deze werden op school
geleerd  want  op  de  katholieke
scholen  had  je  het  vak  ‘gods-
dienst’, wat dezelfde zwaarte had
als nederlands of rekenen.

Tot aan het Tweede Vaticaans Con-
cilie,  begin  jaren  ’60,  bestond  er
echt nog een ‘Godsdienstdiploma’.
De  tien  geboden  zijn  heden  ten
dage nog wel  aardig bekend maar
tegenwoordig  hoor  je  haast  nie-
mand  meer  over  de  vijf  geboden
van de Heilige Kerk. De vijf gebo-
den  zijn  op  verschillende  wijzen
weergegeven.  De  eerste  weergave
is de kortste en omdat deze op rijm
was  weergegeven,  gemakkelijk  te
leren en te onthouden:

De zon- en feestdagen zult gij eren,
op boete- en vrijdagen zult gij het
vlees ontberen. Houd de vasten on-
geschonden.  Biecht  minstens  een-
maal  per  jaar  uwe zonden en nut
rond de Pasen het Brood des Heren.

De bredere uitleg:
Verplicht naar de kerk gaan op zon-
dagen of verplichte feestdagen. Als
verplichte  feestdagen  werden  be-
schouwd:  2e paasdag,  Hemelvaart,
2e pinksterdag, Maria ten hemelop-
neming (15-8), Allerheiligen (1 nov)
en 1e en 2e kerstdag. (1e Paasdag en
1e Pinksterdag vallen op zondag).

Minstens  één keer  per  jaar biech-
ten.  Dat  gebeurde  meestal;  in  de
goede week, de week vóór Pasen.
Ook werd in die tijd gesproken over
doodzonden. Als  je van jezelf  be-
wust was dat je een doodzonde zou
hebben begaan dan mocht je niet
ter communie gaan.

In  de Paastijd  moest  je  zeker  ter
communie gaan. Het hoogfeest van
Pasen is/was in de katholieke kerk
een groter feest dan Kerstmis.

Vasten gedurende de 40 dagentijd
en op boetedagen. Elke vrijdag was
een boetedag en de Aswoensdag en
de  Goede  Vrijdag  werden  be-
schouwd  als  vasten-  én  onthou-
dingsdag. Helpen te voorzien in de
noden van de kerk. Dit genoemde is
een  vorm  van  de  huidige  kerkba-
lans. Vaste bijdragen in de kerk wa-
ren bijv. de eigen zitplaatsen.

Ik  kan me herinneren dat  in  onze
parochies in Den Haag je een vaste
plaats in de kerk kon reserveren. Je
betaalde  in  gradaties  waarbij  de
voorste plaatsen in de kerk duurder
waren  dan  de  achterste  plaatsen.
Je  kreeg  dan  op de  plaats  die  je
‘huurde’  een  naambordje.  Als  je
géén naambordje had en je was ou-
der dan 12 jaar dan moest je ker-
kengeld  of  plaatsgeld  betalen.  Ik
kan me de bedragen van 15 en 25
cent nog wel herinneren. Als je col-
lectant was dan had je een gereser-
veerde  plaats  en  hoefde  je  geen
bijdrage te betalen.
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Dan waren er de

Tien geboden

Ik ben de Heer uw God
1. Gij  zult  geen afgoden vereren

maar mij  alleen aanbidden en
boven alles beminnen 

2. Gij zult de Naam van de Heer
uw God niet zonder eerbied ge-
bruiken

3. Wees gedachtig dat gij de Dag
des Heren heiligt

4. Eert uw Vader en uw Moeder
5. Gij zult niet doden
6. Gij zult geen onkuisheid doen
7. Gij zult niet stelen
8. Gij zult tegen uw naasten niet

vals getuigen
9. Gij zult geen onkuisheid begeren

10. Gij zult niet onrechtvaardig be-
geren  wat  uw  naaste  toebe-
hoort

Verder had je nog de

Vier waarheden

1. Er is maar één God
2. Er  zijn  drie  goddelijke  Perso-

nen,  God  de  Vader,  God  de
Zoon en God de Heilige Geest

3. God de Zoon is voor ons mens
geworden en aan het kruis ge-
storven

4. God loont het goede en straft
het kwade.

Volgende keer deel 5 van hoe het
vroeger ging.

Jos Moesman
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Inzet van vrijwilligers
Helaas kon de nachtmis en de vie-
ring op Eerste Kerstdag door de co-
vid  beperkende  maatregelen  niet
doorgaan.  Toch  was  de  kerk  met
Kerstmis prachtig versierd door de
inzet  van  veel  betrokken  vrijwilli-
gers. Als alternatief was de kerk op
kerstavond  en  1e kerstdag  open
voor  bezoekers.  Daar  is  veel  ge-
bruik van gemaakt om de sfeervolle
kerk met de mooie en opgeknapte
kerststal te bezichtigen. Ook zijn er
diverse  kaarsjes  opgestoken  of  er
werd  gekozen  voor  een  moment
van bezinning.

Dit alles was mogelijk met de inzet
van heel veel vrijwilligers van onze
eigen  geloofsgemeenschap  en  met
vrijwilligers  van  de  Evangelische
Gemeente  Bommelerwaard.  Deze
laatste  hebben  geholpen  met  het

plaatsen  van  de  ruim  zes  meter
hoge kerstboom in de kerk. 

Vaccinatie helpt om de covid-pan-
demie  onder  controle  te  krijgen.
Waarschijnlijk  kunnen  we dit  jaar
weer  gezamenlijk  Kerstmis  vieren
in een volle en sfeervolle kerk. Ho-
pelijk kunnen we dan weer een be-
roep doen op deze groep van vrij-
willigers.

Ook zijn  wij  alweer  op zoek  naar
een  grote  kerstboom.  Mocht  u  er
één hebben die te groot wordt voor
de tuin,  wij  houden ons  aanbevo-
len. Meld dit s.v.p. bij Anton Klij-
mij (06 – 4496 8226) en hij neemt
contact met u op.

Alle  vrijwilligers  willen  wij  enorm
bedanken voor hun bijdrage in deze
Covid tijd.

Contactgroep Sint Martinuskerk
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Bijzondere data
Iedere dinsdag om 9.00 uur ’s mor-
gens  is  er  een  Eucharistieviering.
Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag 27 maart 19.00 uur
Palmzondag  Eucharistieviering  met
pastoor  R.  Putman  en  Gemengd
Koor met uitreiking palmtakjes.

Donderdag 1 april 19.00 uur
Witte Donderdag Eucharistieviering
met pastoor R. Putman en gemengd
koor.

Vrijdag 2 april 15.00 uur
Kruisweg (nog niet bekend).

Zondag 4 april 9.30 uur
Eerste  Paasdag  Eucharistieviering
met pastoor R. Putman en zang van
Martinus Kids.

Andere  vieringen:  zie  het  grote
rooster elders in dit blad.

Inloopuurtje pastorie
In  verband met de corona versoe-
pelingen willen we tweede zondag
in april  weer het inloopuurtje op-
starten.  Mocht  er  onverhoopt  nog
iets veranderen dan wordt dit afge-
lezen in de kerk.

Inloopuurtje zondag 11 april na de
viering  van  9.30  uur.  Iedereen  is
hierbij van harte uitgenodigd. 

Inloopuurtje  zondag  2  mei na  de
Eucharistieviering van 9.30 uur.

Iedereen is hierbij van harte uitge-
nodigd.

M.O.V. werkgroep
Opbrengst  Adventsaktie  2020  voor
het  project  in  Nicaragua.  Uw  bij-
drage was € 193,50 waarvoor wij u
hartelijk danken namens de mensen
uit Nicaragua.

Werkgroep M.O.V.
Trees Hooijmans, Gertrude 

Hooijmans & Annie van Kuijk
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Velddriel
Voorstraat 102, 5334 JW  Velddriel
Telefoon (0418) 63 13 15

velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus – H. 
Martinuskerk Velddriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties:Mw. J. van den Dungen
Telefoon (0418) 63 20 61



Familievieringen 
Zondag 4 april is de volgende fami-
lieviering die in het teken staat van
Pasen om 9.30 uur.

De  Eerste  H.  Communievoorberei-
dingen worden bijna allemaal digi-
taal  gedaan.  De  communicanten
zijn al druk bezig om thuis van alles
te  leren.  Zodra  het  weer  kan  om
met  de  coronamaatregelen  in  de
kerk zelf aan de gang te gaan dan
verneem je dat via de website, de
kerk of social media.

Op  dinsdag 4 mei 2021 wordt de
herdenkingsplechtigheid,  zoals  ge-
bruikelijk op het kerkhof naast de
Sint  Martinuskerk  te  Velddriel  ge-
houden.

Vanwege de corona is nog niet be-
kend hoe deze plechtigheid wordt
in gevuld.

Klompenpad
Hopelijk  is  het  niet  onopgemerkt
voorbij gegaan, maar op 16 februari
2021  is  het  ontwikkelen  van  een
Klompenpad in Velddriel gestart.

Het  doel  is  om  wandelaars  een
mooie  route  te  bieden,  die  een
lengte heeft tussen de 5 en 15 km.
De route wordt uitgestippeld reke-
ning houdend met oude paden, de
Maas zoals die vroeger meanderde

en  de  opgravingen,  die  ons  meer
vertellen  over  de  vroegste  bewo-
ners van Velddriel.

Na  de  eerste  bijeenkomst  heeft
elke deelnemer geprobeerd zoveel
mogelijk  gegevens  te  verzamelen
over  de  geschiedenis,  het  land-
schap van Velddriel en directe om-
geving en een mogelijke route inge-
tekend op een kaart.

De projectleider van Landschapsbe-
heer  Gelderland verwerkt  alle  ge-
gevens en op 9 maart 2021 komen
we opnieuw online bijeen. Op deze
manier kunnen we alvast heel wat
voorwerk doen, maar we hopen na-
tuurlijk snel buiten aan de slag te
kunnen. 

Als het in het najaar kan, worden
alle  inwoners  en  belangstellenden
uit de omgeving van Velddriel uit-
genodigd in De Boxhof. Het is dan
mogelijk om te laten zien wat we
bereikt  hebben  en  we  willen  u
graag meer laten vertellen over de
Motteburcht  en  over  de  opgraving
in  de  Hamstraat,  die  informatie
heeft opgeleverd uit de Late IJzer-
tijd,  de Romeinse tijd en de Late
Middeleeuwen. 

Mocht u nog iets weten over oude
gebouwen,  over  het  landschap,
over  hoe  de  mensen  leefden  dan
kunt  u  een  berichtje  sturen  naar
klompenpadvelddriel@gmail.com 

Met uw hulp wordt het Klompenpad
een complete wandelroute!
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Doopvieringen
Gezien de coronamaatregelen is er
op dit moment geen sprake van een
vast  dooprooster.  Ouders  die  hun
kindje  willen  laten  dopen  kunnen
contact opnemen met het secreta-
riaat.  In  overleg proberen we dan
een afspraak te plannen.

Kledinginzameling
Voor de actie van ‘SAM-kledinginza-
meling’ kunt nu al uw spullen, als u
dat wilt, inleveren. De actie loopt
door tot 24 april. Dat kun je doen
bij mevrouw Van Keulen, Heiligen-
weg 7. Graag verzoeken wij u die
spullen  te  plaatsen  onder  de  car-
port bij de schuur. Als er niemand
thuis is, kunt u de spullen toch on-
der  de  carport  zetten.  De  op-
brengst van de spullen gaat via de
SAM-organisatie  naar  projecten
waarmee de opbouw van het onder-
wijs  in  de  breedste  zin  van  het
woord  in  het  Afrikaanse  Congo
wordt gestimuleerd.

Zonnelied en Lindenboom
Vieringen  in  het  Zonnelied  zijn
voorlopig  niet  aan de orde.  In  De
Lindenboom worden helemaal geen
vieringen meer  gehouden.  Dat  ge-
bouw  wordt  onttrokken  aan  zijn
oorspronkelijke  functie.  Daarom is
de kapel  gesloten.  De vrijwilligers
die daar ooit onder leiding van Ben
van Overdijk en dus natuurlijk voor-
al  Ben, hun bijdragen aan hebben
geleverd  danken  wij hartelijk voor
hun werk!

Winter op het kerkhof
In de winterweek die we nog allen
vers in ons geheugen hebben, wa-
ren er nog een paar begrafenissen
op het kerkhof. Daar moest voordat
dat afscheid van de dierbaren kon
worden gedaan, eerst nog flink ge-
werkt worden om de zaak sneeuw-
vrij te maken. Leden van de familie
Van Zeelst zorgden dat dat snel en
adequaat gedaan werd.  Wij willen
hen daarvoor hartelijk danken.
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Kerkstraat 2
5324 AG  Ammerzoden
(073) 599 1215
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Willibrorduskerk

Intenties: achterin de kerk liggen 
invulformulieren. Deze kunnen in 
de brievenbus van de pastorie 
worden gedeponeerd. Telefonisch 
opgeven kan bij Henny Lieshout:
(073) 599 2230 of (06) 4061 3605



Werkzaamheden
aan de toren
Midden in de winterse periode, op
vrijdag  12  februari,  kwamen  de
mannen van Alinq b.v. GSM – appa-
ratuur van de buitenkant van onze
kerktoren  halen.  Met  acht  busjes,
een hoogwerker en het bijbehoren-
de werkvolk waren die lui ’s mor-
gens om 8.00 uur aanwezig op het
kerkplein om daar te beginnen met
de  voorbereidende  werkzaamhe-
den. Rond 11.00 uur gingen ze de
hoogte in. Van die werkzaamheden
zijn de foto’s te zien op

www.katholiekbommelerwaard.nl

Ten  overvloede  plaatsen  we  hier
ook een paar foto’s.
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Carnaval 2021
Er was geen feest in het dorp, coro-
na gooide roet in het eten. Ook de
traditionele  carnavalsmis  was  er
niet.

Pastoor Putman had er zich zo op
verheugd.  De  eerste  keer  uit  zijn
loopbaan  zou  hij  dat  evenement
gaan leiden. Op zaterdag 13 febru-
ari,  carnavalszaterdag,  droeg  hij
toch de mis op en vertelde het een
en ander over wat hij van plan was
geweest.

In  dit  parochieblad  laten  we  ter
compensatie  van  het  geheel  een
paar foto’s zien van de carnavalsmis
van een van de afgelopen jaren.

We danken  Prins  Gijs,  Robert  van
Dijk, voor de foto’s.
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Jozefjaar
Sint-Jozef heeft altijd als een vader voor Jezus gezorgd. 
Hondervijftig jaar geleden heeft een paus gezegd: Jozef 
zorgt vanuit de hemel ook heel goed voor de Kerk.

We noemen hem voortaan de patroon, de beschermer, 
van de Kerk. De paus van nu, paus Franciscus, wilde dat 
vieren en heeft 2021 het Jozefjaar genoemd.

Neem maar een voorbeeld aan Sint-Jozef, zegt de paus, 
en laten we nadenken over de goede dingen die Sint-
Jozef voor Jezus heeft gedaan en nu nog voor alle mensen 
in de Kerk doet.

Hiernaast staat een mooie tekening van Jezus met de 
Heilige Jozef. Kleur je hem mooi in?
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Kijk ook op www.katholiekbommelerwaard.nl/kids 
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