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Beste lezers,
Wat hebben wij naar deze zomer 
uitgekeken. Niet alleen was het een 
heel koud en nat voorjaar, maar nog 
meer werden wij beperkt door alle 
maatregelen van de lockdown. Wat 
was het moeilijk om letterlijk af-
stand te houden van elkaar en hoe 
moeilijk was de eenzaamheid die 
daardoor bij velen werd gevoeld. 
Op zondag naar de kerk gaan, was 
geen vanzelfsprekendheid. Slechts 
een klein aantal was welkom en let-
terlijk werd je geteld.

Wat is het dan fijn als niet alleen 
het weer mooier wordt,maar ook 
dat de vaccinaties ons gaan be-
schermen zodat het leven beetje 
bij beetje normaal wordt. Dat voelt 
als vrijheid, en wat voelt dat goed.

Gaan we nog op vakantie en waar 
gaan we naar toe? Of blijven we nog 
een beetje in de buurt? Dat is he-
lemaal niet zo een ramp want we 
mogen weer bij elkaar op bezoek 
gaan zonder ons schuldig te voelen, 
we kunnen weer bij de ander langs 
gaan en die ander (aan)raken.

Misschien dit jaar geen kerkje be-
zoeken in Frankrijk of Italië. Hele-
maal niet erg. Ook in Nederland zijn 
er mooie plekjes, zo ook kerken en 
kapellen. Op bedevaart gaan lopend 
of met de fiets. Op internet vindt 
u snel tientallen plaatsen vooral in 
Brabant en Limburg.

Wat verder van huis, denk bijvoor-
beeld aan de Kluizenarij van Onze 
Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin 
in het hoge noorden van Groningen, 
Onze Lieve Vrouw van Renkum of 
aan het meer bekende Onze Lieve 
Vrouwe Ter Nood in Noord-Holland. 
Plekjes om tot rust te komen en zo 
wat dichter te komen bij God.

U ziet een naam minder onder die 
van de redactieleden staan. De 
vrouw die samen met ons al heel 
veel jaren dit parochieblad en daar-
voor het parochieblad van Ammer-
zoden hielp samenstellen. Henny 
Lieshout van de Griendt is op 14 
maart plotseling overleden. U vindt 
een in memoriam onder Ammerzo-
den. Tijdens het redigeren van dit 
blad brand een kaarsje bij haar 
foto. Henny wij missen je! Als gelo-
vige mensen bidden wij dat jij God 
mag zien van aangezicht tot aange-
zicht.

Wij wensen U van harte een goede 
gezondheid en een heel mooie zo-
mer toe.

Redactie parochieblad
Mirjam Duijts - As

Wim Koopman

Vooraf
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Wat kan er allemaal weer? 
Als ik dit schrijf, is al aangekondigd 
dat in september het leven bijna 
weer normaal gaat worden. Het is 
nog even oppassen, omdat besmet-
ting nog steeds ernstig langduri-
ge gevolgen kan hebben. Tegelijk 
wordt er al volop vooruit gekeken: 
wat kan er allemaal weer? In de pa-
rochie kijken we ook weer vooruit. 
We komen weer bij elkaar om plan-
nen te maken en werkactiviteiten 
en vieringen af te stemmen voor het 
najaar.

Onvoorstelbaar
Tegelijk kunnen we niet terug naar 
het oude normaal. We hebben juist 
in de corona tijd dingen meege-
maakt, die we voor onmogelijk 
hielden. We konden niet zomaar 
bij vrienden op bezoek, of (groot)
ouders bezoeken laat staan omhel-
zen. Veel feesten of vakantietripjes 
vielen weg. Bij de grootste kerke-
lijk feesten konden we niet naar de 
kerk, en de kinderen konden niet 
samen komen voor de Communie-en 
Vormselvoorbereiding.

Nieuwe vormen
Toch is er ook veel doorgegaan, zij 
het met veel beperkingen of in een 
hele andere vorm. Vieringen in de 
kerk werden uitgezonden, vergade-
ringen waren vanuit huis en ‘online’ 
en de Communie -en Vormselca-

techese vond plaats via laptop en 
mobieltjes. Het was allemaal niet 
mogelijk geweest, als we de afge-
lopen jaren niet hadden ingezet op 
samenwerking in de parochie. Met 
name bij de jeugd zijn we veel meer 
bij de gezinnen thuis gekomen, door 
meerdere activiteiten voor het hele 
gezin en door live-verbindingen met 
zoveel huiskamers.

Wat willen we doorgeven?
Het maakt ons bewust, dat ook bui-
ten de kerkgebouwen, we veel en 
soms zelfs meer het geloof met el-
kaar kunnen delen en vieren. Juist 
als het gaat om de vitaliteit en de 
toekomst van de parochie, is het 
belangrijk om hierin meer te in-
vesteren. We willen de tijd nemen, 
om als parochie steeds meer een 
gemeenschap te worden, waar we 
kunnen delen wat ons ter harte 
gaat. Tegelijk moeten we ook kij-
ken, hoe we met steeds minder pa-
rochianen verdeeld over meer dan 
zeven plekken nog samen kunnen 
komen.

De duivel heeft het nakijken
Er zullen mensen zijn, die met leed-
vermaak hebben gekeken, hoe zelfs 
de kerken moesten sluiten. De dui-
vel zal gelachen hebben. Tegelijk 
hebben we gezien dat we vervol-
gens bij veel meer gezinnen via de 
computer, maar ook in huisbezoek 

Pastoor
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thuis zijn gekomen. Doordat verga-
dering wegvielen, was er veel meer 
tijd voor huisbezoek, en waren on-
danks alle maatregelen toch ook 
nog individuele bezoeken in verzor-
gings-en verpleegtehuizen. Ouders 
hebben de kleinschalige persoonlij-
ke vieringen, die wel konden zeer 
gewaardeerd. De duivel zal het la-
chen zijn vergaan.

Op verhaal komen
Voor ons liggen de zomermaanden. 
In het najaar willen we extra bij-
eenkomsten organiseren, waarin 
meer persoonlijke ruimte is om het 
geloof te delen en te verdiepen. 
Verder willen we ook jonge gezin-
nen steeds meer bij elkaar brengen 
door het familiepastoraat. Hierbij 
past ook extra aandacht voor de 
gezamenlijke zondagsvieringen. We 
zien de toekomst van de parochie 
hoopvol tegemoet.

Nu gaan we eerst maar de zomer in, 
en na alle vaccinaties, zal het een 
vast een gevoel van bevrijding ge-
ven. Moge we daarin met zorg om 
elkaar en in dankbaarheid voor ons 
door God gegeven leven genieten in 
vrede en met alle goeds,

Pastoor 
Roland Putman ofm

Pastoor / Voorstellen

Even voorstellen…
Inmiddels zijn een aantal mensen 
mij al tegen gekomen. Mijn naam is 
Coen van Loon. Wij hebben de lang-
ste tijd in Hilversum gewoond. Daar 
woonden wij op de pastorie van de 
H. Hartkerk. Daar zijn de (pleeg-)
kinderen opgegroeid. Zij leerden 
fietsen in de kerk en mochten de 
ezel uitlaten toen er een levende 
kerststal was.

Over mijzelf: ik ben een diaken van 
het bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Voor mij betekent het dat ik tot di-
aken ‘gewijd ben’. En dat betekent 
weer, dat ik ‘tot de hiërarchie be-
hoor’; ik mag twee van de zeven sa-
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cramenten toedienen; het doopsel 
en het huwelijk. Een diaken is voor 
mij iemand die een brug vormt tus-
sen kerk en samenleving. Jezus zei, 
‘de armen heb je altijd bij je’. Met 
dat in gedachte zoek ik naar wegen 
om het Evangelie in onze samenle-
ving zichtbaar te maken. 

De laatste vier jaar voor mijn pensi-
onering in december 2018 werkte ik 
in Amsterdam Oost en Zuidoost. Met 
trein en vouwfiets ging ik vanuit Hil-
versum naar mijn werk. Toen kwam 
ik in aanraking met ongedocumen-
teerde vluchtelingen die van kraak-
pand naar kraakpand verhuisden 
omdat er voor hen geen plaats is 
in de Nederlandse herberg. In 2019 
breidde dit werk zich steeds verder 
uit. Sinds augustus vervul ik, samen 
met pater Roland, het secretariaat 
van de werkgroep vluchtelingen van 
de Raad van Kerken Nederland.

Toen wij eind februari 2020 in Ros-
sum kwamen wonen, meldde ik mij 
aan bij de Franciscusparochie die 
mij warm heeft ontvangen. Met 
mijn neus kwam ik in een kerstspel 
terecht. Je moet wat met Corona, 
dus waarom geen kerstspel organi-
seren met kinderen. De kinderen 
kwamen en bij Bert van Zeelst van 
de boerengolf in Hedel kregen we 
alle ruimte voor de opnames. Het 
was erg leuk en het spel werd goed 
bekeken!

Zo beginnen wij als familie met drie 
generaties ons al aardig te wortelen 
op de Bommelwaardse kleigrond! 
Mijn dochter Sanne vertelt nu hoe 
wij in Rossum terecht zijn gekomen 
en hoe wij nu ‘generatie wonen’.

Coen van Loon, RK diaken

Living together apart
Ik ben Sanne (30) en dochter van 
Coen van Loon. Begin 2019 kwam 
in een gesprek met mijn ouders 
een eventuele verhuizing ter spra-
ke. Frank en ik woonden des-
tijds tien jaar samen in Tiel. Mijn 
ouders woonden in Hilversum. 
Mijn broertje Ruben was in Gies-
sen terecht gekomen en zij wil-
den wel wat meer in de buurt zijn 

Een maand of wat later zaten we 
met z’n vieren aan de keukentafel 
in Tiel toen mijn moeder, Debbie, 
begon over generatie wonen. Gene-
ratie wonen? 

Logischerwijs moest het idee even 
landen, want dat betekent dus ei-
genlijk dat je weer (heel dichtbij!) 
je (schoon)ouders /(schoon)kind(e-
ren) woont. En eerlijk, zes jaar ge-
leden had ik daar niet aan moeten 
denken.

Het gesprek ging door en zo zijn 
we nu alweer een jaar geleden, vol 
enthousiasme en na een aantal be-

Voorstellen
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zichtigingen, het avontuur aange-
gaan op een grote boerderij aan de 
rand van Rossum. Het enorme ach-
terhuis, waar mijn ouders wonen, 
was vrijwel instapklaar en daar heb-
ben we dan ook de eerste tijd met 
z’n allen gewoond, aangezien mijn 
man en ik het voorhuis van kantoor 
naar woonhuis moesten verbouwen.
De verbouwing was een behoorlijke 
klus die we binnen vier maanden 
hebben geklaard. Tijdelijk moesten 
we bij onze ouders inwonen. Een 
aardige repetitie: In één huis wo-
nen, samen een huishouden runnen, 
twee kids en bijna alle volwassenen 
fulltime thuis want covid kwam om 
de hoek kijken.

We zijn nu een jaar verder. Een jaar 
waarin we met ze’n allen een com-
plete hooischuur hebben verbouwd, 
een voorhuis volledig hebben geren-
oveerd, de tuin hebben aangepakt 
en nog steeds van klusproject naar 
klusproject gaan. Waar 2020 voor 
velen een zwaar jaar was vanwe-
ge covid hebben wij meermaals in 
onze handen geknepen en onze ze-
geningen geteld. Wat een ruimte, 
gezelligheid alom én altijd wat te 
doen! Mam noemt het weleens gek-
scherend ‘onze eigen bubbel’.

Meer dan ooit te voren hebben we 
ervaren dat ieder mens zijn of haar 
eigen kwaliteiten heeft en dat, 
wanneer je deze kwaliteiten op de 

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

Voorstellen

juiste manier inzet, je samen ber-
gen kan verzetten en grote dromen 
kan verwezenlijken. Samen kunnen 
we zoveel meer dan alleen, maar 
bovenal samen is echt heel veel 
leuker dan apart. Wij zouden nooit 
meer anders willen!

Sanne van Loon
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Mag ik u nog iets vragen? Vele ker-
ken en gemeenten zijn al actief 
voor vluchtelingen en hun integra-
tie in de Nederlandse samenleving. 
Meestal gaat het dan om statushou-
ders; mensen die toegelaten zijn 
en een huis hebben gekregen. Heel 
belangrijk!!!

Daarnaast is er echter een groep 
vluchtelingen die ‘ongedocumen-
teerden’ worden genoemd.

Zij hebben Nederland om bescher-
ming gevraagd, maar dat verzoek is 
afgewezen. Meestal komt dit omdat 
het asielverhaal als ‘ongeloofwaar-
dig’ wordt bestempeld. Dit oordeel 
wordt vaak te snel genomen. Een 
groot aantal mensen komt, soms ja-
ren later, door nieuwe bewijzen en 
door goede begeleiding, alsnog in 
aanmerking voor asiel.

Wanneer blijkt dat mensen niet 
kunnen worden uitgezet, bijvoor-
beeld omdat hun land van herkomst 
onveilig is, hen niet accepteert of 
omdat ze geen reisdocumenten kun-
nen krijgen, worden ze vaak weer 
op straat gezet. Ook zijn er mensen 
die zelf uit het AZC vertrekken om-
dat de dreiging van uitzetting boven 
hun hoofd hangt. Deze uitzetting 
kan al plaats vinden voordat de pro-
cedure definitief is beëindigd.

Ongedocumenteerden zijn dus ei-
genlijk hen die aan de rafelranden 
van de procedure tussen wal en 
schip belanden. 1 juni is de coro-
na opvang voor dak- en thuislozen 
gesloten. Wij vrezen dat alleen al 
in Amsterdam dit betekent dat zo’n 
150 ongedocumenteerden op straat 
belanden. Voor hen zijn wij op zoek 
naar mensen, die bereid zijn een 
ongedocumenteerde enige tijd on-
derdak te bieden; een plek waar zij 
of hij op adem kan komen en in die 
rust weer wat meer perspectief op 
haar of zijn toekomst kan krijgen.

Ik zoek mensen die met mij hierover 
eens in gesprek willen gaan. Zouden 
wij in de Bommelerwaard een net-
werk kunnen opzetten waarmee wij 
voor sommige ongedocumenteerden 
zo’n adres kunnen vinden?! Mooi zou 
het zijn dat dat gebeurt vanuit een 
gemeente; dan wordt die opvang 
door meerderen gezamenlijk gedra-
gen; dan hebt u, als gemeente, een 
gast in huis! Want, zo zegt Hebree-
en 13: ‘Houd de gastvrijheid in ere, 
omdat zo, sommigen, zonder het te 
weten, engelen hebben ontvangen’.

Coen van Loon, RK diaken
cej.vanloon@kpnmail.nl

Netwerk Opvang Ongedocumenteerden

Vluchtelingen
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Bestuur

In de bestuursrubriek van het vori-
ge parochieblad noemde ik al het 
grote belang van vrijwilligers voor 
onze parochie. Zonder vrijwilligers 
zijn er geen vieringen, worden de 
kerken niet schoon gehouden en 
zou bijvoorbeeld dit parochieblad 
niet verschijnen en bij u bezorgd 
worden.

Ook in ons parochiebestuur beste-
den wij daarom veel tijd aan onze 
vrijwilligers. Zo ook in het afgelo-
pen kwartaal. Al enige tijd bleek er 
behoefte te zijn aan een eenduidig 
vrijwilligersbeleid. Niet alleen bin-
nen het bisdom ontstond de vraag 
om binnen iedere parochie het vrij-
willigersbeleid duidelijker te ma-
ken, maar ook binnen de parochie is 
er behoefte aan duidelijkheid over 
de positie van vrijwilligers en over 
wat zij van de parochie kunnen ver-
wachten. Daarnaast spelen er ook 
wettelijke vereisten met betrekking 
tot privacy en gegevensbescherming 
mee. Hoogtijd dus voor een duide-
lijk vrijwilligersbeleid!

Onder leiding van ons bestuurslid 
Ton van Balken is er in de afgelopen 
maanden een volledig nieuwe Nota 
Vrijwilligersbeleid geschreven met 
de titel “Van Harte Welkom”. Hier-
in komen een aantal formele zaken 
aan de orde zoals de al genoemde 

privacywetgeving, de Verklaring 
Omtrent het Gedrag die in sommige 
gevallen nodig is, en verzekeringen. 
Maar de de nota heeft niet voor 
niets het woord “Welkom” in de ti-
tel. Om ervoor te zorgen dat vrijwil-
ligers zich welkom en gewaardeerd 
voelen in onze parochie, regelt de 
nota ook een aantal praktische za-
ken zoals begeleiding en attenties. 
Daarnaast is er voor de vrijwilligers 
(en voor alle andere parochianen!) 
ook een vertrouwenspersoon aange-
steld waar men naartoe kan als men 
zich onheus bejegend voelt of als er 
sprake is van ander ongewenst ge-
drag.

De Nota Vrijwilligersbeleid is nu 
bijna klaar om met de parochie ge-
deeld te worden. Als u vrijwilliger 
bent, dan gaat u hier dus snel meer 
over horen. Als u (nog) geen vrij-
willigger bent, maar wel geinteres-
seerd in het beleid van de parochie, 
dan kunt u natuurlijk altijd contact 
met ons opnemen. Wij gaan graag 
het gesprek hierover aan. U bent 
Van Harte Welkom!

Theo Quels

Van de Bestuurstafel
Geen actieve kerk zonder actieve vrijwilligers!
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Sinds mei komen bijna dagelijks pel-
grims aanbellen bij ons Stadskloos-
ter in Den Bosch voor een stempel 
van ‘t Kloosterpad. Gehuld in luch-
tige sportieve kleding, met een han-
dige rugzak en met goede schoe-
nen, vervolgen zij hun bedevaart 
langs kloosters in Noord-Brabant. In 
een tijd dat het woord vakantie nog 
moest worden uitgevonden, kende 
men al de bedevaart. Al was het doel 
om of tijdens de bedevaart in gebed 
dichter bij God te komen, toch had 
het ook iets van vakantie. Het was 
een bron van ontspanning, doordat 
je anderen ontmoette, op bijzonde-
re plekken kwam en even afstand 
kon nemen van de dagelijkse routi-
ne. Het is deze combinatie, waar je 
als mens juist dichter bij jezelf, de 
ander en bij God kan komen. Door-
dat je letterlijk afstand neemt, kan 
je immers ook wat losser komen van 
verdriet en boosheid, ambities en 
teleurstelling. Al die dingen, die je 
relatie met God, de ander en jezelf 
blokkeren, komen los.

Van Lourdes 
naar de Bommelerwaard
Toen ik nog in Amsterdam woonde, 
viel het mij op hoe juist ook jon-
gere -en vaak ook niet kerkelijke 
mensen ontdekten hoe bedevaar-
ten en pelgrimages, helend kun-
nen werken. Heel bijzonder denk 

ik aan de tieners die naar Lourdes 
meegegaan waren op de ziekenbe-
devaart. Sommige gingen voor hun 
opa en oma mee, anderen omdat 
ze gevraagd waren of ze zieken wil-
den helpen, en anderen omdat ze 
gewoon nieuwsgierig waren naar 
‘Lourdes’. Velen werden door de 
openheid en eerlijkheid van de zie-
ken geraakt. Ze ontdekte het geloof 
als iets warms en bemoedigends. Ze 
ontdekten hoe mooi en warm het 
geloven is, omdat je juist in het 
geloof niet alles zeker hoeft te we-
ten. Ze voelden de levenskracht en 
dankbaarheid, dat ze met anderen 
en in de naam van God zoveel met 
elkaar konden delen en vieren.

Kinderbedevaart
We hadden afgelopen jaar niet de 
gelegenheid om samen op bede-
vaart te gaan. Tegelijk was het juist 
een groot verlangen, om de kinde-
ren -en hun ouders te laten ervaren 
wat een bedevaart is. Een grote 
wens was daarbij, dat zij ook moe-
der Maria beter zouden leren ken-
nen. Danny Hakvoort had daarom 
voor het familiepastoraat gewerkt 
aan de Maria bedevaart speciaal 
voor gezinnen. . Met tijdsloten en 
verdeeld over meerdere dagen, 
konden gezinnen ‘corona-proof’ op 
bedevaart. De route voerde langs 
diverse kapelletjes en kerken in de 
Bommelerwaard en een stukje Bra-

Op Bedevaart, ver weg of dichtbij

Pelgrimage
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bant. Op elke plek kregen ze wel 
een filmpje te zien of een verhaal 
over het leven van Maria én wat zij 
nu voor ons betekend. Samen met 
één of beide ouders, broertjes of 
zusjes waren ze een paar uur onder-
weg, maar de tijd vloog om.

Maria ten Hemelopneming
We hoeven echter niet zoveel uur 
onderweg te zijn voor een bede-
vaart. Een bedevaart begint eigen-
lijk al als we bewust op weg gaan 
naar de kerk of een kapel. Je bereidt 
je voor en je neemt ook letterlijk 
even afstand van, om in de ruimte 
van Gods huis te komen. Een kerk 
hoeft niet groot te zijn, zelfs een 
kappelletjes is al genoeg. Tijdens 
de kinderbedevaart had de con-
tactgroep Rossum voor wat drinken 
gezorgd bij het nieuwe kapelletje, 
waardoor we ontdekten dat zelfs 
ver over de grenzen van de Bomme-
lerwaard mensen het kappelletje 
kwamen bezoeken en bewonderen. 
Soms zijn er zoals op het feest van 
Maria ten Hemelopneming ook nog 
processies in de Kerk. Ook dan ga je 
met anderen onderweg, en neemt 
de vlam van de kaars, en het ritme 
van ‘Te Lourdes op de bergen’, je 
gedachten even mee aan het hart 
van moeder Maria.

Thuis onderweg
Echter ook als je niet naar de kerk 
kan, kun je de rust en afstand ne-

men door thuis de rozenkrans ter 
hand te nemen. Je hoeft niet in 
Lourdes aan de Gave te zitten. Maar 
zoals de kralen van de rozenkrans 
door je vingers glijden, kan je hart-
slag rust vinden in het kabbelende 
ritme van het Wees gegroet. Ver-
derop in dit parochieblad schrijft 
Jos Moesman uit Zaltbommel nog 
een stukje over de bijzonder ge-
heimen, waar je bij het bidden aan 
kunt denken. De geheimen kunnen 
je brengen bij wat in jouw leven be-
langrijk is. Het is een reis, waarvoor 
je geen bijzondere kleding hoeft te 
dragen of stevige schoenen, maar 
brengt je dichter bij God, bij jezelf 
en de ander, meer dan welke verre 
vakantie je ook brengen kan. 

 

Pelgrimage
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Vakantietijd
In ons koude voorjaar en de vaak 
wisselvallige zomers droomt u mis-
schien wel van een verblijf in lan-
den waar het altijd warm is. 

Iets langer geleden sprak ik daar-
over met een medebroeder, op 
verlof uit Indonesië. Hij beaamde 
het aantrekkelijke van het tropisch 
klimaat. Maar zei ook: ‘toch mis ik 
iets wat ik met veel verwondering 
ervaar, als ik in Nederland ben. Bij 
ons in Indonesië is het altijd groen. 
Maar hier kun je in de lente en de 
beginnende zomer ervaren hoe alles 
weer opnieuw tot leven komt! 

Ons valt dat niet zo sterk op als ie-
mand, die dat na vele jaren weer 
voor het eerst ervaart. Maar toch 
kennen ook wij steeds de vreugde 
van het zien hoe onweerstaanbaar 
zelfs de kleinste plantjes op de 
meest onooglijke plekken opnieuw 
beginnen te leven en te bloeien. 
Zelf word ik er als het ware ook een 
beetje nieuw van, na al die maan-
den dat ik de verwarming iets hoger 
moest draaien. Een onbedwingbare 
neiging overvalt mij dan om er wat 
meer op uit te gaan. En me met vol-
le teugen te verwonderen over dat 
nieuwe leven van de natuur in onze 
prachtige Bommelerwaard. 

Eigenlijk is dat ook een heel gezond 
levensritme voor ons mensen: soms 

wat meer in jezelf gekeerd. En dan 
ook weer naar buiten gericht om 
nieuwe indrukken op te nemen. Van 
harte hoop ik dat u er allen op uw 
eigen manier van kunt genieten. 
Even vrij zijn van verplichtingen, 
van vaste patronen. Want het is 
juist als met die tropische natuur. 
Hoe mooi die ook is, toch missen 
we het nieuwe van de afwisseling 
van de seizoenen. Zo kunnen we 
ook heel tevreden zijn met de wijze 
waarop we ons dagelijks leven weer 
geleidelijk aan mogen oppakken. 
Maar dan is toch een bepaalde on-
derbreking met nieuwe ervaringen 
vruchtbaar en goed.

We mogen daarin ook iets ervaren 
van de gezalfde, de door God gezon-
dene die het land tot bloei brengt. 
Gods betrokkenheid op mensen. 
Want alleen door compassie wordt 
de wereld anders. Het is goed om 
te leven vanuit de hoop dat veran-
dering mogelijk is. Ieder klein te-
ken daarvan, iedere voorbode, elke 
moedige strijder voor verbetering 
geeft ons kracht om door te gaan. 

Heel veel goede moed ervaar ik van 
gewoon iemand uit de straat die 
een touwtje uit haar brievenbus 
durft te laten hangen. En daarmee 
zegt: ‘ik leef vanuit vertrouwen in 
jou.’ Maar ook alle warme gebaren 
van betrokkenheid op elkaar tijdens 
de COVID-crisis. 
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De door God gezondene krijgt 
steeds weer in talloze mensen ge-
stalte. Samen belichamen wij Je-
zus. Hij gaat ons voor in de strijd 
tegen onrecht. En is gekleed met 
liefde. Laat dat zachtjes door ons 
heen gaan. Juist omdat we voorvoe-
len dat het leven wreed kan zijn, 
de mensen, de machten. Maar dit is 
wat we steeds kunnen doen: net als 
Jezus liefdevol zijn en ons vertrou-
wen geven. Elk op onze eigen wijze. 
Daardoor kunnen we gekwetst wor-
den en misschien zelfs erger. Maar 
wij blijven het dragen omdat ieder 
mens een belofte is en het verdient 
vertrouwd te worden. Want die 
mensen zijn wij allemaal.

Door ieder van ons kan het visioen 
van vrede gestalte krijgen. Het gaat 
om ieder van ons.

Lopend langs akkers met wuivend 
graan, kleurrijke bloemranden en 
dieren in de wei, besef ik dat het 
een behoorlijk chaotisch en veront-
rustende tijd is geweest. Gelukkig 
wijst er veel op dat we de goede 
kant uitgaan. Laat ons daarom vast-
houden wat ons dierbaar is. Dat we 
met elkaar op weg gaan. Naar een 
land van vrede en vreugde voor al-
len. Een fijne en vooral wat rustige 
tijd toegewenst,

pater bertus bus
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Kloostertuinen - oases 
van rust en bezinning
Wandelpad langs 
vijftig kloosters 
Brabantse kloosters openen deze 
zomer hun tuinen en zijn beperkt te 
bezoeken.

Speciaal voor het kloosterjaar 2021 
is onlangs een 330 lang wandelpad 
opengesteld langs vijftig Brabantse 
kloosters of voormalige kloosters en 
abdijen. Het is mogelijk het hele 
pad te lopen, een gedeelte hiervan 
of een rondwandeling te starten of 
te eindigen bij een klooster. Bijzon-
der zijn de vaak te bezoeken kloos-
tertuinen, oases van rust om te ont-
spannen of te bezinnen.

Om wandelaars op weg te helpen en 
te inspireren is er een gids samen-
gesteld een ‘Bindbook’ waar niet 
alleen de etappes worden aange-
geven maar ook bijzondere plekken 
worden beschreven, en herinnerin-
gen aan vroeger worden opgehaald. 
Daarnaast is er aandacht voor alles 
wat de wandelaar onderweg kan te-
genkomen. Het boek is bij verschil-
lende kloosters te koop alsmede bij 
de kloosterboekhandel in Heeswijk, 
en te bestellen bij Berne media. 

Inlichtingen
www.visitbrabant.com
brabantskloosterleven.nl/ons-kloosterpad

Klooster
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Stadsklooster San Damiano
Ook de kloostertuin van stadskloos-
ter San Damiano, het klooster van 
pastoor Roland Putman, aan de Van 
der Does de Willeboissingel 12 in 
Den Bosch opent deze zomer haar 
poorten.

Van mei tot en met oktober zal de 
Kloostertuin van Stadsklooster San 
Damiano elke tweede zaterdag-
middag van de maand open zijn 
voor belangstellenden. Het is dan 
mogelijk om in een oase van rust 
de mooie kloostertuin midden in 
de stad te bezoeken. In deze oase 
kun je wandelen in het bos waar de 
vogels zingen en je regelmatig één 
van de eekhoorns kunt spotten. In 
de bloementuin kun je genieten van 
de bloemen en de bijen. De tuinka-
pel is open om even rustig plaats te 
nemen.

Je kunt ook een meditatieve wande-
ling door de Kloostertuin maken via 
een audiotour op je eigen telefoon 
of een boekje waarbij je op twaalf 
plekken stil zult staan om Francis-
cus & Clara van Assisi en Elisabeth 
van Thüringen te ontmoeten. Zo 
maak je kennis met de spiritualiteit 
van de drie kloosterordes die Stads-
klooster San Damiano bewonen.

Je zult in de Kloostertuin ontvangen 
worden door de broeders en zusters 
van het Stadsklooster. Er is informa-
tie beschikbaar over het klooster 

en je kunt wat dingen kopen, zo-
als het kookboek ‘Clara’s Bron’ dat 
door de zusters uit het Stadskloos-
ter geschreven is. Ook kun je er een 
kloostersouvenir kopen dat speciaal 
ontworpen is voor Ons Kloosterpad, 
Inlichtingen bij pastoor Putman. 

Agenda
De poort van de Kloostertuin staat 
open op 10 juli, 14 augustus, 11 
september en 9 oktober van 14.00 
tot 16.00 uur.

Klooster
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Drielse missionarissen
28 juni tot en met 2 juli
Ook dit jaar is er weer een inzame-
lingsactie voor de Drielse missiona-
rissen.

Al vele jaren zetten drie Drielenaren 
zich in voor een beter bestaan van 
mensen in de Derde Wereld. De werk-
groep “Maasdriel steunt haar missi-
onarissen” zet zich in om het werk 
van deze kanjers te ondersteunen 
door jaarlijks een inzamelingsactie 
te organiseren. Want ondersteuning 
blijft nodig, juist in deze tijden van 
corona, die extra veel problemen 
veroorzaakt in ontwikkelingslanden, 
waar de medische en sociale voorzie-
ningen veel minder zijn dan bij ons.

De opbrengst van onze actie komt 
geheel ten goede aan het werk van 
Leo, Maria en Will. Dankzij een gul-
le sponsor voor het drukwerk en de 
belangeloze inzet van onze vrijwil-
ligers hebben we geen kosten. Er 
blijft niets aan de strijkstok hangen!

Leo van Beurden bestuurt een 
stichting, die een groot aantal scho-
len beheert in en rond Bandung, 
Indonesië. Hij vraagt dit jaar geld 
om te investeren in de verdere op-
leiding van de leraren en medewer-
kers van zijn scholen, zodat deze 
beter zijn toegerust om onderwijs 
te geven dat aansluit bij de veran-
derende eisen van de moderne tijd.

Maria Poulisse geeft leiding aan 
een centrum voor gehandicapte 
kinderen in een sloppenwijk in Bar-
ranquilla, Colombia. Zij wil graag 
extra meubilair, computers en prin-
ters aanschaffen, zodat de kinderen 
wanneer ze in het centrum zijn co-
ronaproof kunnen worden opgevan-
gen en in de gevallen dat zij thuis 
moeten blijven van extra lesmateri-
aal kunnen worden voorzien.

Will van Mer zwaait de scepter in 
een kraamkliniek in Bafoussam, Ka-
meroen. Zij wil haar deel van de op-
brengst van de actie sparen voor een 
uitbreiding van haar kraamkliniek, 
die ze volgend jaar wil realiseren. 

Net als vorig jaar houden we geen 
huis-aan-huis collecte. Door middel 
van een huis-aan-huis brief vragen 
we u om uw bijdrage over te maken 
op bankrekening:

NL43 RBRB 0683 5468 13 t.n.v. 
Maasdriel steunt haar Missionarissen

Nog gemakkelijker is het om ge-
bruik te maken van de doneerknop 
op onze website:

www.missonarissenmaasdriel.nl

Ook kunt u onze actie ondersteunen 
door onze facebookpagina - Maas-
driel steunt haar Missionarissen- te 
liken en de berichten over de actie 
te delen.

Werkgroep Maasdriel
steunt haar missionarissen

Missionarissen
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Schiermonnikoog
Eind maart was ik een week op het 
prachtige Schiermonnikoog. Onge-
veer 900 inwoners plus toeristen 
en in de zomer ook veel dagjes-
mensen. Auto’s alleen toegestaan 
voor bewoners en voor de logistie-
ke activiteiten zoals bevoorrading 
van de winkels, horeca en de enige 
supermarkt (een Spar-winkel). Wij 
zijn dus aangewezen op de fiets en 
de benenwagen. En dat is prima, zo 
groot is het eiland niet en je geniet 
meer van de natuur dan wanneer je 
in een auto zit. Ongeveer tweederde 
van Schiermonnikoog (de oostkant) 
is Nationaal Park: brede stranden, 
bossen en kwelders en het wad. Een 
paradijs voor vogelliefhebbers. Het 
dorp Schiermonnikoog ligt aan de 
westkant van het eiland. Het is als-
of de tijd er heeft stilgestaan.

Het is bekend dat de Rooms-Ka-
tholieken dun gezaaid zijn in het 
bisdom Groningen-Leeuwarden en 
Schiermonnikoog telt dan ook offi-
cieel slechts 20 katholieken. In de 
praktijk zijn dat er maar ongeveer 
5. Maar mede dankzij de toeristen 
is het toch haalbaar een prachtig 
kerkje open te houden. Het is de 
Sint Egbert kapel, het meest noor-
delijke kerkje van Nederland. De 
kapel stamt uit 1915 en aan het 
plafond kun je zien dat de architect 
zich duidelijk heeft laten inspireren 
door de scheepsbouw. Jarenlang 

was dit de kapel waar de kinderen 
uit het naastgelegen kinderkolonie-
huis dagelijks naar de kerk gingen. 
Op de kruiswegstaties zie je dan 
ook overal kinderfiguren.

Er is zelfs nog een band met de 
Bommelerwaard: de klok van de 
Sint Egbert kapel heet Theodorus 
en is vernoemd naar de grootvader 
van een van onze medeparochianen 
in Kerkdriel. Regelmatig is er in de 
kapel nog een (eucharistie-)viering. 
De week dat wij op Schiermonnik-
oog verbleven waren er 4 dames, 
pelgrims uit Utrecht, die in het ko-
loniehuis naast het kerkje logeer-
den. Zij doen vaker deze pelgrim-
stocht en verzorgen dan een aantal 
dagen de doordeweekse vieringen 
en organiseren de zondagse mis. Zo 
was er die zondag 28 maart, Palm-
zondag, ook een eucharistieviering. 
Het was een cadeautje om zo met 8 
mensen eucharistie te mogen vieren 
in zo een prachtig kerkje!

Ans Nettenbreiers

Vakantie
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Vijftien vormelingen 
op Pinksterzaterdag
In een mooi versierde kerk, wel 
met helaas door covid een beperkt 
aantal aanwezigen, mochten vijf-
tien feestelijk geklede jongeren 
op de zaterdag voorafgaand aan 
het Pinksterfeest hun Vormsel ont-
vangen. Een wel heel mooie datum 
want Pinksteren en Vormsel hebben 
veel met elkaar gemeen. Het is de 
H.Geest die de leerlingen van Je-
zus op Pinksteren de kracht geeft 
de boodschap van Jezus uit te dra-
gen. Het is diezelfde H. Geest die 
de jongeren helpt op WEG te gaan 
(het Vormselthema) en daarmee 
het verschil te maken. Mgr. Rob 
Mutsaerts legde het goed uit in zijn 
preek. Want als je de WEG van het 
leven bewandelt, welke richting ga 
je dan op en hoe maak je de keu-
zes? Kiezen voor het goede is niet 
altijd vanzelfsprekend. Het is daar-
bij goed om de boodschap van Jezus 
voor ogen te houden die niet moei-
lijk is; gewoon doen wat je moet 
doen. Iedereen kan het verschil 
maken en Gods Geest, de H.Geest 
mag daarbij helpen. Met een mooi 
voorbeeld van een jongen die veel 
gepest werd maar toch zijn pester 
een lift gaf op de fiets, waarna het 
pesten ophield, maakte hij duide-
lijk dat iedereen kan bijdragen aan 
het geluk van anderen en dus aan 
een betere wereld.

Verslag
We begonnen de vormsel voorberei-
dingen online. Dat was jammer, maar 
nog steeds best leuk. We hadden 
het over de weg van het leven. We 
hadden ook een leuke paaschallenge. 
Daarbij moesten we grappige paas-
spelletjes en opdrachten doen.

We waren voor het eerst fysiek 
samen in de kerk van Zaltbommel. 
We hadden een lange dag samen 
spelletjes gespeeld en gepraat over 
God. De laatste voorbereiding was 
één dag voor het vormsel. We had-
den toen samen bedacht hoe we het 
gingen regelen.

Op de dag van het vormsel moesten 
we met ons gezin in de kerk zijn en 
gingen we foto’s maken. Iedereen 
had zijn mooiste kleren aangetrok-
ken. We werden gevormd door de 
hulpbisschop. Daarna mochten een 
paar kinderen nog een voorbede 
voorlezen die ze zelf hadden ge-
schreven. Toen de vormseldienst 
klaar was, gingen we allemaal naar 
huis om het te vieren met onze 
familie.

Ik ben blij dat ik mijn vormsel heb 
gedaan.

Groetjes, Linde van Heumen

Vormsel
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Bon Camino
Dat een reis van enkele weken naar 
Afrika een hele andere kijk op het 
leven kan geven, vertelt pater Loek 
Bosch ofm in het mei nummer van 
franciscanen.nl

In Burkino Faso kwam hij mensen 
tegen die heel arm waren maar 
wel een enorme familie- en vriend-
schapszin hadden. Mensen die tijd 
maken voor elkaar. Teruggekomen 
in Nederland was het weer hollen, 
hard werken en geen tijd hebben 
om kritisch naar zichzelf te kijken.” 
Moet ik die grote jongen zijn waar-
toe de samenleving me uitdaagt of is 
de opdracht die ik bij mijn geboorte 
meekreeg, worden wie je bent, niet 
meer en niet minder, gewoon in alle 
eenvoud. Maakt het uit of je een ti-
tel hebt of je veel geld verdient of 
durf je te leven met jezelf gewoon, 
zoals je bent?” Hij ging enkele ke-
ren te voet op bedevaart, naar As-
sisi, naar Santiago de Compostella 
en naar Rome. Te voet op weggaan 
veranderde zijn leven.

Net als hij, mogen veel mensen dit 
ervaren. Te voet op weggaan, op 
bedevaart is durven leven in afhan-
kelijkheid, de vrijheid ervaren en 
genieten van de ontmoeting. Te-
ruggebracht worden tot de essentie 
van het leven. Een heel eenvoudig 
leven dat je ook de kans geeft dich-
ter te komen bij God.

Het is nog niet duidelijk of landen 
als Frankrijk, Italië en Portugal dit 
jaar hun grenzen openstellen. Maar 
zeker in een tijd waarin stress en 
gejaagdheid mensen ziek maken of 
gewoon om wat dichter bij jezelf en 
de natuur te willen komen, is een 
voettocht een aanrader. Als de tijd 
ontbreekt, wordt steeds vaker het 
traject in stukken gehakt zodat de 
tocht soms over soms enkele jaren 
kan worden uitgespreid.

Bon Camino!

Franciscanen.nl
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Zij die ons ontvielen

Alem
† Mari van Geffen
Mari, geboren op 8 mei 1955 te 
Alem is overleden op 8 februari 
2021 in de leeftijd van 65 jaar. Mari 
stond in Alem bekend als een vrien-
delijke en behulpzame man. Zijn 
afscheidsdienst heeft in besloten 
kring plaatsgevonden op zaterdag 
13 februari in het crematorium te 
Nieuwkuijk.

† Sjaak Bogers
Sjaak, geboren op 19 juli 1925 is 
overleden op 21 februari 2021 in 
de leeftijd van 95 jaar. Sjaak heeft 
samen met Bart Leerintveld een 
aantal jaren het onderhoud van de 
begraafplaats Alem verzorgd en is 
grafdelver geweest. Op zaterdag 27 
februari is Sjaak in besloten kring 
gecremeerd in het crematorium te 
Beuningen. 

Ammerzoden
† Henny Lieshout - van de Griendt
Henny werd geboren op 5 december 
1947 in Heusden. Ze overleed op 14 
maart 2021 in Ammerzoden. Henny 
was getrouwd met Geran Lieshout.

† Lina van den Oord – van den Oord. 
Lina overleed op 29 april 2021 in 
de leeftijd van 81 jaar. Op het bid-
prentje staat kernachtig weergege-

ven wie Lina was: ‘Mama, wat ben 
je altijd een zieke vrouw geweest, 
zeker de laatste weken. Je bent een 
groot voorbeeld voor ons. We kon-
den altijd bij je terecht en gaan je 
daarin ontzettend missen. Ook ons 
thuis en de gezelligheid die daarbij 
hoorde. Nu zijn jullie weer samen 
met Stef om jullie heen…’

Hedel
† Johan Lansdaal: Op 21 februari 
2021 is overleden te Hedel, 82 jaar 
oud, Johan Lansdaal. Hij werd ge-
boren op 2 april 1938, was getrouwd 
met Ria Lansdaal – Ackermans. Uit 
hun huwelijk werden 3 zoons en een 
dochter geboren. Vele jaren gele-
den vestigden zij zich in Hedel en 
werden daar bekend door de rozen-
kwekerij aan de Harenseweg. Heel 
veel rozen van Lansdaal hebben de 
sfeer in de katholieke kerk van He-
del verhoogd. Anderen hebben hem 
gekend van het fietsen met in het 
mandje zijn trouw hondje. Ze ver-
huisden naar de Feterisstraat en de 
laatste tijd woonden zij in de flat 
aan de Kennedystraat. Johan was 
een gezelligheidsman en een man 
die hield van een praatje. Het werd 
allengs minder toen hij werd getrof-
fen door Alzheimer. Op 27 februari 
hebben we de afscheidsdienst voor 
hem gehouden.

† Loes van Boxtel – Boogaard: Op 16 
april 2021 overleed te ’s-Hertogen-

Overleden
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bosch, 66 jaar oud, Loes van Boxtel 
– Boogaard. Zij werd geboren op 8 
januari 1955 in Schiedam, was ge-
trouwd met Piet van Boxtel en uit 
hun huwelijk werden drie dochters 
geboren. De ouders van Loes had-
den een schoonmaakbedrijf en na 
verloop van tijd namen Loes en Piet 
dat over. Later runde Loes nog een 
filiaal van ‘Slender You’. Zij hield 
van het leven, maar heeft er ook 
aan geleden. Ze was een vrouw die 
hield van gezelligheid en aandacht. 
De laatste jaren liet haar gezond-
heid haar steeds meer in de steek. 
Haar afscheid was op 23 april in 
‘Gelre’s End’ en daarna werd zij be-
graven bij Piet op het r.k. kerkhof 
te Hedel.

† René Verschuur: Op 26 april over-
leed te Hedel, 69 jaar oud, René 
Verschuur. Hij werd geboren op 25 
december 1951 te Hedel. René was 
sinds 1974 getrouwd met Anneke 
Langenhuizen; ze kregen een zoon, 
twee dochters en twee kleinkinde-
ren. Ze woonden al verschillende 
jaren aan de Middelingenseweg 9. 
De kost verdiende René door werk 
in de aardappelhandel en in de we-
genbouw. Enkele maanden geleden 
werd bij hem asbestkanker gecon-
stateerd. Hij probeerde de hem res-
tende tijd nog te genieten van zijn 
familie, vooral van zijn kleinkinde-
ren, en van de natuur. In alle rust 
is hij ingeslapen. De afscheidsdienst 

was op 1 mei in het Uitvaartcentrum 
te Hedel, gevolgd door de crematie 
in Vlijmen.

Rectificatie: In het vorige nummer 
staat vermeld Tini Kievits. Dat moet 
zijn: Tini Kivits.

Kerkdriel
† Henrica Verhoeven-de Groot (90)
† Johan Lansdaal (82)
† Jeanny de Leeuw-Leppens (83)
† Riet van Dooren-Lansdaal (87)
† Joep Kusters (83)
† Johannis van Utrecht (77)
† Heinrich Broekman (69)
† Nell van Gorkum-Schimmel (78)
† Aleida Heutink-Buunen (96)
† Fons Vogel (88)
† Marie van Zanten (86)
† Gijs van den Oord (92)
† Frans Vrijhoeven (67)
† Wim van Oers (80)
† Tomasz Kiedrowski (35)
† Johannes van Heeswijk (64)
† Martinus van Houten (89)
† Wilhelmus Merks (64)
† Johannes van Berkel (86)

Rossum
† Adrie Kleij
Geboren 20 juli 1944 te Rossum; 
Overleden 16 februari 2021 te 
’s-Hertogenbosch. Ad was 52 jaar 
gehuwd met Wilma Gerritsen en 
kregen samen twee dochters. Hij 

Overleden
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was van beroep lasser en later dak-
bedekker. Zij woonde in de Burg. 
v. Randwijckstraat. Na een slopen-
de ziekte is hij in het ziekenhuis te 
‘s-Hertogenbosch in alle rust over-
leden. De uitvaartplechtigheid vond 
plaats in het Crematorium in Beesd 

† Coby van Oijen van Muiswinkel
Geboren op 7 juni 1955 te Zwam-
merdam; Overleden op 25 februari 
2021 te Rossum. Coby was 47 jaar 
gehuwd met Adrie van Oijen, ze 
kregen samen drie kinderen. Coby 
hield heel veel van muziek en zin-
gen, zo was zij meer dan 25 jaar lid 
van ons kerkkoor “Pro Musica”. Ie-
dereen kende haar omdat zij in Ros-
sum de post rond bracht. Zij heeft 
vele jaren in Rossum gewoond, en 
is na een slopende ziekte thuis, te 
midden van haar gezin overleden. 
De uitvaartplechtigheid vond plaats 
in het Crematorium in Rosmalen. 

† Erica van den Bighelaar - Vibrock
Geboren op 4 augustus 1953 in Ze-
ven (Duitsland); Overleden op 28 
april 2021 te ’s-Hertogenbosch. Zij 
trouwde met Joop van den Bighelaar 
met wie zij samen twee kinderen 
kreeg. In 1995 stierf Joop op jon-
ge leeftijd. Na een kort ziek zijn, is 
zij in het ziekenhuis in ’s-Hertogen-
bosch rustig overleden.

Velddriel
† Jan Verhoeven, 74 jaar
Geboren 7 augustus 1946 en overle-

den 28 maart 2021. Jan Verhoeven 
was gehuwd met Ria van den Big-
gelaar. Crematie met begeleiding 
pastoor Putman.

† Wim Hooijmans, 66 jaar
Geboren 16 mei 1955 en overleden 
op 6 juni 2021. Uitvaart in de Marti-
nuskerk te Velddriel en begraven op 
het kerkhof ernaast.

Zaltbommel
† Jan van Beem
Geboren 19 juni 1931 in Tiel; over-
leden 24 februari 2021 in Oss. Echt-
genoot van Coby van Zuijdam. Zijn 
crematie was op 3 maart 2021 in 
Rosmalen.

† Kees van Leeuwen: geboren op 
29 januari 1929 in Heerhugowaard; 
overleden 30 maart 2021 in ’s-Her-
togenbosch. Echtgenoot van Gwen 
Slijkerman. Zijn uitvaart was op 6 
april 2021 in de Sint Martinuskerk, 
daarna is hij begraven op de alge-
mene begraafplaats in Zennewijnen

† Yvonne Syanta: geboren 22 april 
1933 in Djokjarkata; overleden 25 
april 2021 in Zaltbommel. Weduwe 
van Jid de Jong. Haar begrafenis 
was op 30 april n Gambora in Game-
ren. Daarna is zij begraven op de 
Nieuwe Tijningen en Zaltbommel.

† Wil van de Hoek: geboren 25 juni 
1922 in Sassenheim; overleden 7 
mei 2021 in Zaltbommel. Weduwe 

Overleden
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van Wim van Grinsven. Haar crema-
tie was op 12 mei 2021 in Nieuw-
kuijk.

† René Buuron, geboren 2 januari 
1969 te Wouw; Overleden 30 mei 
2021 in Utrecht. Echtgenoot van 
Carmen Buuron – Ondaatje. Zijn uit-
vaartviering was op 5 juni 2021 in 
de Sint Martinuskerk in Zaltbommel.
Zijn crematie op 7 juni 2021 in Tiel.

Mogen zij rusten in vrede.
De nabestaanden wensen we
veel kracht en steun toe.
Sterkte!

Achter elke Traan
van Verdriet

zit een Glimlach
van Herinneringen

Gedoopt in de parochie

Kerkdriel
 27 sep 2020 Zoë van Heist
 14 feb 2021 Blina Tesfalidet
 14 mrt 2021 Suus van Osch
 4 apr 2021 Xavi de Ruiter
 11 apr 2021 Lux van Hoesel
 18 apr 2021 Sam van Emden
 9 mei 2021 Giovanni Kooijman
 16 mei 2021 Nadia Klein

Velddriel
 11 apr 2021 Jazz-Lynn van Osch

Zaltbommel
 9 mei 2021 Neal van Hees
 6 juni 2021 Levani van Tuijl

Overleden / Gedoopt
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Henny werd geboren op 5 december 
1947 in Heusden. Ze overleed op 14 
maart 2021 in Ammerzoden. Henny 
was getrouwd met Geran Lieshout, 
die ze via de EHBO-vereniging had 
leren kennen. De Willibrorduspa-
rochie leerde haar kennen toen ze 
eerst als vrijwilliger en later als 
werknemer haar beste krachten 
voor de parochie ging geven.

In de afscheidsviering sprak Hans 
van Zeelst namens de parochie: 
‘Henny was onze spil in het web. 
Henny heeft namelijk heel, heel, 
heel veel stappen in onze kerk en de 
pastorie liggen. Zij was al vrijwilli-
ger voor de gezinsvieringen toen in 
andere parochies mensen nog nooit 
van het bestaan van dit fenomeen 
hadden gehoord. Dat werd alles met 
de grootst mogelijke enthousiasme 
gedaan. Alles werd daarvoor uit de 
kast gehaald. De bibliotheek die zij 
hiervoor opbouwde is daarvan een 
bewijs en is nog steeds in de pasto-
rie aanwezig.

Henny Lieshout - van de Griendt

In Memoriam
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Na verloop van jaren ging Henny 
niet alleen vrijwilligerswerk op de 
pastorie doen, ze kwam er ook te 
werken. Met volle inzet vervolgde 
ze haar vrijwilligerswerk maar nu 
als werknemer. De grenzen tussen 
werknemerschap en vrijwilliger 
vervaagden. Op een paar uur meer 
werd niet gekeken en eten deed ze 
tussen de werkzaamheden door. De 
parochianen vonden bij haar een 
luisterend oor. Vooral in tijden van 
verdriet en ellende vervulde zij bin-
nen de Ammerrooise kerkgemeen-
schap een fenomenale rol. Een uit-
puilende map met bedankkaartjes 
van parochianen is daarvan het be-
wijs en daar was ze trots op.

Ze heeft met vele pastoors, pas-
tors en pastoraal medewerkers sa-
mengewerkt. Met Bertus Bus kon ze 
goed overweg en ze was blij met 
zijn bezoekjes aan haar. Daarnaast 
was Henny ook aanwezig bij mo-
menten waarop er feest gevierd kon 
worden. De viering van het 50-jarig 
bestaan van onze kerk in 2003 was 
daarbij wel een hoogtepunt.

Na haar pensionering bleef zij als 
vrijwilliger verbonden en deed ze 
het zelfde werk doen voor de pa-
rochie. Een parochie waarvan ze 
jarenlang ook bestuurslid is ge-
weest. In de laatste jaren was zij 
een meer dan gewaardeerd lid van 
de Contactgroep en van de Pasto-
raatsgroep en werd haar aandeel 
als redactielid aan ons parochieblad 
nog groter.

Wij verliezen in de persoon van 
Henny een persoon die altijd voor 
iedereen klaar stond en die voor de 
organisatie van onze kerk van door-
slaggevende betekenis is geweest.
Wij zullen haar inzet en betrokken-
heid zeer gaan missen en zeggen 
met respect dank-je -wel Henny 
voor alles wat je voor onze paro-
chiegemeenschap hebt gedaan.

Henny, Rust Zacht

Henny Lieshout - van de Griendt

In Memoriam
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Dank je wel, dank je wel.
Langs deze weg willen wij Annie van 
Beers en Nell Urgert heel hartelijk 
bedanken voor jullie jarenlange in-
zet op deze seniorenmiddagen, al-
tijd waren ze erbij. Niet alleen de 
senioren zullen jullie missen, maar 
ook de werkgroep seniorenmidda-
gen. BEDANKT.

Seniorenvieringen
De seniorenvieringen in de Wiele-
waal zullen weer beginnen, en wel 
op de vierde dinsdagmiddag van de 
maand om 14.30 uur: 22 juni, 27 
juli, 24 augustus & 28 september, 

Voor de seniorenmiddag op de eer-
ste woensdagmiddag van de maand 
zoeken wij vrijwilligers die daarbij 
willen helpen van 13.30 tot 17.00 
uur. Ook senioren zijn van harte 
welkom vanaf 70 jaar. Wij zoeken 
ook chauffeurs die de senioren thuis 
willen halen en brengen. U zult mer-
ken hoe dankbaar de senioren zijn.

Als u zich geroepen voelt om mee 
te gaan werken, bel even naar Tiny: 
06 - 3098 3236.

Zaltbommel
Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Gedoopt
9 mei 2021: Neal van Hees, geboren 
10 maart 2021, zoon van Guido & 
Shanne van Hees.

6 juni 2021: Levani van Tuijl gebo-
ren 7 juni 2019, zoon van Peter & 
Willemien van Tuijl – Heesbeen.

‘Op Adem komen’
Meditatieve viering
De meditatieve vieringen zijn op 27 
juni, 22 augustus & 26 september 
om 11.00 uur in de Sint Martinus-
kerk.

Hoe het vroeger ging
(deel 5)
Vroeger kreeg je van de ouders of 
peter en meter een kerkboekje als 
je de Eerste Communie deed en een 
missaal als je de Plechtige Communie 
deed. In deze boekjes stonden aller-
lei gebeden en een aantal er van zet 
ik hier op een rijtje. En omdat 2021 
door Paus Franciscus is uitgeroepen 
tot het jaar van St. Jozef, zal ik die 
als eerste weergeven Als U dit leest, 
zult U zeker de bloemrijke omschrij-
vingen van vroeger herkennen. 
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Gebed tot de Heilige Jozef
Tot U Heilige Jozef, nemen wij onze 
toevlucht in onze nood en, na de 
hulp van uw allerheiligste Bruid te 
hebben ingeroepen, smeken wij 
met vertrouwen ook uw bescher-
ming af. Wij bidden U ootmoedig; 
zie goedgunstig neer op het erfdeel 
dat Jezus Christus door zijn bloed 
heeft verworven en help ons in onze 
noden door uw machtige bijstand. 
Dat vragen wij omwille van de lief-
de die U heeft verbonden met de 
Onbevlekte Maagd en Moeder van 
God en omwille van de vaderlijke 
tederheid, waarmee Gij het Kind 
Jezus hebt omhelsd. Zorgzame be-
waarder van het Heilig Huisgezin, 
bescherm de uitverkoren kinderen 
van Jezus Christus. Liefderijke Va-
der, verwijder van ons alle besmet-
ting van dwaling en zedenbederf. 
Machtige beschermer, sta ons vanuit 
de Hemel genadig bij in de strijd te-
gen de machten van de duisternis.

En zoals Gij weleer het Kind Jezus 
uit het grootste levensgevaar hebt 
gered, zo verdedig nu ook de Hei-
lige Kerk van God tegen vijandelij-
ke aanslagen en alle tegenwerking. 
Neem ieder van ons in uw blijven-
de bescherming, opdat wij naar uw 
voorbeeld en gesteund door uw hulp 
heilig leven, zalig sterven en het 
eeuwig geluk in de Hemel verkrij-
gen. Amen.

Gebed tot de 
Heilige Maagd Maria
Heilige Maria, Moeder van God, laat 
mijn hart blijven als het hart van een 
kind, zuiver en doorzichtig als een 
heldere bron. Vraag voor mij een hart 
vol eenvoud, dat niet opzettelijk be-
zig blijft met het koesteren van ei-
gen leed. Een hart, dat zich blij weet 
te geven, dat ménsen-zwakheid ver-
staat en teder mee weet te lijden. 
Een trouw en edelmoedig hart, dat 
geen weldaad vergeet en geen aan-
gedaan leed nadraagt. Maak mijn 
hart mild en nederig, liefde gevend 
zonder aanspraak te maken op we-
derliefde; blij als het in een ander 
hart plaats mag maken voor uw God-
delijke Zoon. Een hart, groot en on-
overwinnelijk dat geen ondank sluit 
en geen onverschilligheid moedeloos 
maakt. Een hart, gekweld van ver-
langen naar de verheerlijking van 
uw Zoon, gewond door zijn liefde en 
voor wiens wonden slechts de hemel 
genezing kan brengen.

Jos Moesman

Zaltbommel
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Vieringen

zaterdag 26 juni
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 27 juni
09.30 Alem Gebed werkgroep
09.30 Velddriel WoCo JVriesema
10.30 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
10.30 Kerkdriel Euch 1eHC BBus+CvL
13.00 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
13.00 Kerkdriel Euch 1eHC BBus+CvL

zondag 4 juli
09.30 Velddriel WoCo JVriesema
10.30 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
10.30 Kerkdriel Euch 1eHC BBus+CvL
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema
13.00 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
13.00 Kerkdriel Euch 1eHC BBus+CvL

zaterdag 10 juli
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 11 juli
09.30 Alem Eucharistie RPutman
09.30 Velddriel Eucharistie MWegman
11.00 Kerkdriel Eucharistie MWegman
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 17 juli
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 18 juli
09.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
09.30 Rossum Gebed werkgroep
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep

zaterdag 24 juli
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 25 juli
09.30 Alem Gebed werkgroep
09.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
09.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman

zondag 1 augustus
09.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
09.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 7 augustus
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 8 augustus
09.30 Alem Eucharistie BBus
09.30 Velddriel Eucharistie 
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie 

zaterdag 14 augustus
19.00 Velddriel WoCo JVriesema

zondag 15 augustus
09.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
09.30 Rossum Gebed werkgroep
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 21 augustus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 22 augustus
09.30 Ammerzoden Eucharistie 
09.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zondag 29 augustus
09.30 Ammerzoden Gebed CvLoon
09.30 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Gebed CvLoon

zondag 5 september
09.30 Ammerzoden Gebed werkgroep
09.30 Velddriel Eucharistie RPutman
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel WoCo JVriesema

zaterdag 11 september
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman
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zondag 12 september
09.30 Alem Eucharistie RPutman
09.30 Velddriel WoCo JVriesema
11.00 Kerkdriel WoCo JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 18 september
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 19 september
09.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
09.30 Rossum Gebed werkgroep
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep

zaterdag 25 september
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 26 september
09.30 Alem Gebed werkgroep
09.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
09.30 Velddriel Eucharistie RPutman
10.00 Maasdijkkerk Oecum JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

Dit vieringenoverzicht is onder voorbehoud 
van wijzigingen. Het meest actuele over-
zicht van vieringen vind u op de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Franciscusviering
Zondag 3 oktober
Zondag 3 oktober hopen we weer 
samen het patroonsfeest van onze 
parochie te kunnen viering.  Er zal 
op die zondag alleen in Ammer-
zoden een viering zijn en wel om 
10.00 uur.
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Velddriel
Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Martinuskerk
Secretariaat: als hiernaast

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

Inloopuurtje pastorie
Inloopuurtje elke eerste zondag van 
de maand na de viering van 9.30 
uur. Iedereen is hierbij van harte 
uitgenodigd. Als het mooi weer is 
zitten we buiten in de tuin achter 
de keuken.

Zondagen 4 juli en 1 augustus, na 
de Eucharistieviering van 9.30 uur. 
Iedereen is hierbij van harte uitge-
nodigd.

Huwelijk
Op 12 juni zullen Cees de Cocq van 
Delwijnen en Annelise van Kessel 
elkaar het ja-woord geven in de H. 
Martinus kerk van Velddriel.

Alvast van harte gefeliciteerd met 
jullie voorgenomen huwelijk en een 
mooie dag toegewenst en Gods Ze-
gen voor de toekomst.

Dopen
In Velddriel is gedoopt op 11 april 
j.l. Jazz-Lynn van Osch. Ouders en 
familie van harte gefeliciteerd met 
de doop van Jazz-Lynn.

Omdat de corona-maatregelen nog 
steeds van kracht zijn wordt er ge-
doopt op afspraak. Doop van je kind 
kun je bij het secretariaat aanvragen.

M.O.V. werkgroep Velddriel
Vastenaktie 2021
‘Werken aan de toekomst’
Vorig jaar is de Vas ten ac tie door de 
corona-lockdown in de kerk in het 
water gevallen. Gelukkig hebben 
we dit jaar wat meer aan de Vas-
ten ac tie kunnen doen. In Velddriel 
zijn inmiddels de bijdrages die in 
het offerblok terecht zijn geko men 
geteld. De kerk gan gers in Velddriel 
hebben in de afgelopen veer tig-
da gen tijd het mooie bedrag van 
€ 325,- bij elkaar gebracht!

Voor Uw bijdrage willen wij u har-
telijk danken namens de mensen 
uit de Derde Wereld.
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Velddriel

Pinksteraktie 2021
Missionarissen en missionair wer-
kers zijn er altijd voor de ander
Wereldwijd zetten Nederlandse mis-
sionarissen en missionair werkers 
zich iedere dag in voor hun kwets-
bare medemens. Eén keer per jaar 
zetten wij hen zélf in het middel-
punt. Dat deden we tijdens de Pink-
steractie van de Week Nederlandse 
Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 
mei voerde WNM campagne voor 
het welzijn van deze bevlogen en 
bezielde mannen en vrouwen, zo-
dat zij zich kunnen blijven inzetten 
voor de ander. Uw steun is daarbij 
onmisbaar! Al vragen missionarissen 
zelf weinig, een steuntje in de rug 
kunnen zij heel goed gebruiken.

De Pinksteraktie in Velddriel heeft 
het mooie bedrag van € 124.70 op-
gebracht. Namens alle missionaris-
sen en haar medewerkers hartelijk 
dank!!!

Werkgroep M.O.V. Velddriel 
Trees Hooijmans, Gertrude  

Hooijmans en Annie van Kuijk

Groen rondom 
kerk en pastorie
De pastores en secretaresse Chris-
tianne wilden de tuin aan de ach-
terkant wat aankleden. Het eerste 
gedeelte is al voltooid. Er staan en-
kele walnoten bomen in en een rij-
tje sierappelen Red Sentinel. Volgt 
nog een kruidentuintje en ook het 
opberghokje moet nog een likje 
verf hebben. Van de zomer kan er 
heel mooi worden buitengezeten!

Er is ook een grote groep vrijwilli-
gers die wekelijks zowel het kerk-
hof, de tuin langs de kerk en de tuin 
rondom de pastorie bijhouden en 
schoonmaken. Ook voor deze vrij-
willigers een dikke pluim en een 
dank-je-wel voor wat jullie voor 
onze geloofsgemeenschap doen.

Ook de dorpsraad is bezig om hier en 
daar met wat leuke plantenbakken 
het dorp op te fleuren. Ondertussen 
hangen er al wat bloemenbakken op 
het hek langs het pastoor Dingsplein 
en komen er nog bloemenbakken 
aan lantaarnpalen.
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Na 68 jaar is mevrouw Johanna 
van Lith-van Gent weer even te-
rug op Velddrielse bodem waar ze 
als 14-jarig meisje begon bij Deken 
Wehmeijer ( * 1897, † 1958 ), des-
tijds pastoor van Sint Martinus te 
Velddriel.

Johanna heeft er zes jaar gewerkt 
op de pastorie als tweede meisje, 
toen genaamd dienstbode, naast 
huishoudster Tonnie Hazenberg uit 
Lennisheuvel-Boxtel. Ze hadden 
kost en inwoning en mochten eens 
in de twee weken in het weekend 
naar huis.

In die tijd vroeg pastoor Zegers van 
de Sint Martinuskerk te Kerkdriel 
aan Johanna’s ouders of het goed 
was dat Johanna tegen kost en in-
woning dienstbode wilde zijn bij 
Deken Wehmeijer op de pastorie te 
Velddriel. Pastoor Wehmeijer (la-
ter werd hij deken) had tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn oog ver-
loren toen hij ergens op bezoek ging 
om een sacrament toe te dienen.

Johanna’s ouders vonden het gewel-
dig dat hun dochter zo’n mooi en 
eerbaar werk kreeg, want het gezin 
met nog twee broers zaten op de 
binnenscheepvaart en hadden het 
niet zo breed. Pastoor Wehmeijer 
had in die tijd op de nieuwe pasto-
rie Tonnie Hazenberg als huishoud-

ster, Johanna van Gent als dienstbo-
de en als laatste ook de heer Frans 
van Alphen als tuinman/hovenier.

Weemoed
Johanna denkt met weemoed en 
veel plezier terug aan die tijd. 
Eerst heeft ze vier jaar gewerkt op 
de oude pastorie maar die is net 
als de kerk gebombardeerd door de 
Duitsers op het eind van de Twee-
de Wereldoorlog. Net als de kerk is 
de pastorie opnieuw gebouwd en in 
1952-1953 heeft ze daar als twee-
de meisje (dienstbode) haar intrek 
genomen.

Na 68 jaar weer terug op pastorie Velddriel

Velddriel
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Anekdotes
Toen ze zondag 2 mei 2021 tijdens 
het inloopuurtje weer terug was in 
de pastorie kon ze van alles weer 
voor de geest halen. Net alsof de 
tijd had stilgestaan. Johanna is on-
danks haar 88-jarige leeftijd nog 
goed en helder van geest en wist 
nog enkele leuke anekdotes te ver-
tellen. Zo vertelde Johanna dat de-
ken Wehmeijer een erg rustige en 
gemoedelijke man was. Zo kreeg ze 
na een tijdje een fiets van de deken, 
want die had ze nog niet, en zei de 
deken tegen haar “als ge die maar 
niet naar de verdoemenis rijdt”.

Daarna liep Johanna nog zelf de 
trap omhoog en giechelde ze als 
een tiener omdat ze daar met haar 
vriendje Ben, later haar echtge-
noot, samen op de trap hadden 
gezeten totdat deken Wehmeijer 
terug kwam van zijn huisbezoek. 
Samen met haar man Ben heeft ze 
vijf kinderen, zeven kleinkinderen 
en ondertussen ook al twee achter-
kleinkinderen. Ze kent iedereen bij 
naam en weet van alles over fami-
lie. Na haar trouwen zijn ze naar 
Empel-Gewande verhuist waar ze 
tot vier jaar geleden woonde. Haar 
man Ben is helaas overleden en nu 
woont Johanna met veel plezier en 
rust in de Vaste Burcht te Rossum 
waar iedereen van harte welkom is 
en gastvrij wordt ontvangen.

Gelezen in het parochieblad
Een van haar hobby’s is lezen. Ze 
leest graag het parochieblad Fran-
ciscus tussen de rivieren. Zo las ze 
dat er op de pastorie te Velddriel 
sinds lange tijd weer een inloopuur-
tje was. Toen Johanna haar bezoek 
vertelde dat ze daar nog gewerkt 
had werd er gelijk een afspraak ge-
maakt om eerst naar de H. Mis te 
gaan en daarna wilde ze graag een 
kijkje nemen op de pastorie.

Het geloof heeft ze nooit vergeten 
en is de laatste jaren sterker gewor-
den. Zo ging Johanna met wijlen 
haar man Ben graag op bedevaart 
naar Hakendover in België (tussen 
Brussel en Luik) en naar onze Lieve 
Vrouw in ’s-Hertogenbosch tot wie 
zij thuis de rozenkrans bidt.

Hetti van Kessel

Velddriel
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Rossum
Correspondentieadres:
Koninginnelaan 39
5328 CH Rossum

(0418) 512 340
rossum@katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

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

Vieringen
Zondag 20 juni 9.30 uur Gebedsdienst 
Maandag 12 juli 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen 
   waarna gezellig samenzijn
Zondag 18 juli 9.30 uur  Gebedsdienst werkgroep
Maandag 9 augustus 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen 
   waarna gezellig samenzijn
Zondag 15 augustus 9.30 uur Gebedsdienst Jos Vriesema
Zondag 15 augustus 14.00 uur INZEGENING MARIA-KAPEL
Maandag 13 september 14.00 uur Eucharistieviering voor ouderen
   waarna gezellig samenzijn
Zondag 19 september 9.30 uur Gebedsdienst werkgroep

Vieringen Vaste Burcht
Zoals het er nu naar uitziet, kun-
nen er tot onze spijt geen vieringen 
meer in de Vaste Burcht gehouden 
worden.

Maar wilt u graag naar een Eucharis-
tieviering? In de Beuk wordt iedere 
tweede maandag van de maand om 
14.00 uur een Eucharistieviering ge-
houden.

Zou u daar graag bij aanwezig zijn 
en heeft u geen vervoer, dan kunnen 
wij u eventueel op komen ophalen. 
Opgeven bij Marleen van Lamoen 
tel. 0418 - 662446 of 06 - 2193 2457

Vieringen de Beuk
Nadat er lange tijd geen vieringen 
gehouden konden worden, zijn we 
weer gestart met de vieringen in de 
Beuk. Nu weer met na afloop koffie- 
en theedrinken. Ook wordt er weer 
bingo gehouden na de ouderenvie-
ring.

Nu we al zo lang stil hebben gele-
gen, gaan we in de vakantietijd in 
de maanden juli en augustus ge-
woon door met onze vieringen.

We hopen jullie dan allemaal weer 
te zien en maken we er samen een 
gezellige middag van.
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Kapelletje
Op 25 maart 2021 is ons kapelle-
tje geopend. Nadat de pastoor het 
icoon had gezegend kwam Jos Vrie-
sema aan het woord met een uitge-
breid verhaal over het ontstaan van 
het kapelletje.

De geschiedenis is dat het kapelle-
tje ontstaan is door de sluiting van 
de kerk op 16 februari 2016. Ook de 
bouwer van de kapel, Jos van Boxtel 
sprak nog een woordje en bood een 
eerste schets van de kapel aan.

Nadat we een kopje koffie of thee 
gedronken hadden, gingen we alle-
maal met een blij gevoel naar huis.

Inzegening
Op Maria Hemelvaart, 15 augustus 
2021 om 14.00 uur wordt het kapel-
letje officieel ingezegend. Dit wordt 
een feestelijke gebeur-
tenis. U hoort hier
nog meer over.

Vrijwilligers
Het is fijn dat er verschillende nieu-
we vrijwilligers zich hebben aange-
meld om ons te helpen om het ka-
pelletje mee open en dicht te doen, 
en te zorgen dat het er opgeruimd 
en netjes uitziet. Het hek wordt 
rond 9.00 uur ’s morgens geopend en 
sluiten het rond 20.00 uur ’s avonds.

Ook de mannen van de werkgroep 
kerkhoven hebben hard gewerkt om 
het er rondom het kapelletje netjes 
te laten uitzien. Allemaal heel har-
telijk dank.

Het is heel fijn om te zien dat het 
kapelletje goed gebruikt wordt, er 
zijn al heel veel kaarsjes op gesto-
ken. Ook krijgen wij heel veel fijne 
en hartelijke reacties op ons kapel-
letje. Een echte aanwinst!!!

Maria safari:
Rondom Hemelvaartsdag zijn heel 
veel mensen met kinderen bij het 
kapelletje geweest om een kaarsje 
aan te steken ivm de Maria safari.

Rossum
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Kerkdriel
Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 512 340
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

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

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

 
In Memoriam Wim van Oers
Wim van Oers overleed zondag 11 
April. Wim heeft binnen onze paro-
chiegemeenschap diverse functies 
bekleed. Hij werd lid van de paro-
chievergadering van de toenmalige 
parochie St.Martinus. op 24 februari 
1987, per 9 december van dat jaar 
werd hij lid van het parochiebe-
stuur. Tevens was hij actief in de fi-
nanciële commissie en beheerde hij 
de grondzaken. In november 1993 
werd hem eervol ontslag verleend 
als lid van parochievergadering en 
bestuur. In december 2007 werd hij 
lid van de beheerscommissie.

Het waren verantwoordelijke en 
veel tijd vragende functies. Wim 
heeft deze nauwgezet en met gro-
te inzet vervuld. Met groot respect 
zien we terug op alles wat hij voor 
onze Martinuskerk en de Parochie 
Heilige Franciscus heeft betekend.
Zoiets kun je alleen maar doen als 
een gelovig en betrokken mens, 
wiens kerk hem ter harte gaat.

Wim, Bedankt voor alles.
Vrede en Alle Goed.

Priesterjubileum 
Ben van Bronkhorst
Zondag 25 april was het 50 jaar ge-
leden dat Ben van Bronkhorst tot 
priester werd gewijd. Een gouden 
jubileum. Namens de redactie van 
harte gefeliciteerd en nog veel goe-
de jaren gewenst.

Week Nederlandse 
missionarissen
Vanaf 15 t/m 23 mei was er weer de 
actie voor Nederlandse Missionaris-
sen, de Pinksteractie.

Wereldwijd zetten Nederlandse 
missionarissen en missionaire wer-
kers zich in voor hun kwetsbare me-
demens. De WNM voert campagne 
voor het werk en welzijn van deze 
bevlogen en bezielde mensen.

De Pinksteractie is voorbij maar uw 
steun hebben zij nog steeds nodig. 
Het kan nog:

NL30 RABO 0171 2111 11
tnv. WNM Den Haag
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Kerkdriel

Vastenaktie 2021
Ook dit jaar was het thema van de 
vastenactie ‘Werken aan je toe-
komst’, gericht op goed vervolgon-
derwijs om vele jongeren de kans 
op een goede baan te geven. In 
onze Martinuskerk is de voorlopige 
opbrengst € 510,95. Aan het einde 
van de zomer zal het werkelijke 
resultaat pas bekend zijn. Ook dit 
jaar was het ivm. de corona niet 
mogelijk om uw bijdrage aan huis 
op te halen. Daarom iedereen die 
desondanks toch de actie gesteund 
heeft, hartelijk bedankt.

Bijdragen kunnen nog steeds wor-
den overgemaakt op:

NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie Den Haag

MOV groep: Maria de Groot,
Bertie de Rouw en Riet Corten

We kunnen weer zien 
hoe laat het is...
Met het terugplaatsen van de wij-
zers en het aanbrengen van ledver-
lichting kunnen inwoners van Kerk-
driel weer zien hoe laat het is. De 
oude verlichting was 18 maart ver-
wijderd en maandag 26 april 2021 
heeft Daelmans Klokken en Uurwer-
ken uit Lierop alles weer professio-
neel geïnstalleerd.

Dankzij een imposant hoge kraan 
van de firma Van Dieten Hijskraan-
verhuur kon dit klusje op grote 
hoogte worden geklaard. De foto is 
gemaakt door Rob en Diny van Haag.
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Kerkdriel

Dank aan alle trouwe leden
Werkgroep ‘Maria onder de toren’
Op zaterdag 1 mei kwamen we met 
de leden van deze werkgroep samen 
in de parochiekerk voor een mooie 
Mariaviering voorgegaan door pas-
tor Bertus Bus.

Geïnspireerd door deze gebedsvie-
ring die ondersteund werd met Ma-
rialiederen gezongen door enkele 
koorleden, gingen we met een bran-
dende kaars naar de kapel. Zowel 
de leden als de kapel werden geze-
gend. Zo was de Mariakapel weer 
officieel toegewijd aan Maria en zal 
de kapel tot 31 oktober geopend 
zijn. Onder het genot van een kop-
je koffie en iets lekker konden we 
elkaar na een lange tijd weer ont-
moeten en dat was fijn.

Ook bedanken wij graag Diny en Rob 
van Haag die het mogelijk maakten 
dat de kapel al in april open kon 
zijn. Patrick van de Koolwijk, Maja-
lis en Jolène verzorgden een bloe-

menhulde, terwijl de Readshop een 
nieuw intentieboek schonk. Zeker 
in deze coronatijd is het een goede 
ondersteuning dat we in nood toch 
een kaarsje kunnen ontsteken. Wel-
kom in de Mariakapel!

Zr. Veerle De Belder

Guus Larsen
naar Zaltbommel
Medio juni verhuizen Guus en Yvon-
ne Larsen naar Zaltbommel. Zij 
zeggen na heel veel jaren Kerkdriel 
vaarwel. Guus was al geruime tijd 
lid van de redactie Franciscus tus-
sen de rivieren. Hij raakte er steeds 
meer mee vertrouwd, schreef soms 
leuke stukjes over een aantal on-
derwerpen en nam ook voor een 
aantal dingen de verantwoordelijk-
heid op zich.

We bedanken Guus voor zijn inzet 
en deskundigheid. Hoe het verder 
gaat weten we nog niet maar een 
ding staat vast dat ons hoekje in 
het parochieblad behoefte heeft 
aan versterking misschien ook aan 
verjonging. Wie durft het aan re-
dactielid te worden. Het blad komt 
maar vier keer per jaar uit. Soms 
iets voor u? Guus jij bedankt voor je 
inzet, we zullen je missen. 

Namen de contactgroep RC
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Hedel

hedel@katholiekbommelerwaard.nl

NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Hedel

H. Willibrordusgemeenschap

Secretariaat: idem

Intenties:
telefonisch opgeven bij:
Bets de Goeij, (073) 599 3595

Op 25 april was het 50 jaar geleden 
dat oud-pastor Ben van Bronkhorst 
ofm. in de kerk van De Boom te 
Amsterdam tot priester werd ge-
wijd.  Vanwege de maatregelen met 
betrekking tot het bestrijden van 
‘corona’ kon het grote, geplande 
feest op en om de “golfboerderij” 
in Hedel geen doorgang vinden. In 
de kleine kring van zijn familie vier-
de  hij dit jubileum met een dienst 
in de kerk van Bokhoven.

Hier enkele gedachten en herinne-
ringen aan zijn 50-jarig priester-
schap:

Ik ben priester-franciscaan gewor-
den om ‘met mensen samen’ wegen 
te zoeken naar God (die liefde is) 
en naar elkaar (mensen die mogen 
leven vanuit liefde). Als dat lukt, 
bouw je met elkaar een wereld van 
vrede, vreugde, vriendschap, vrij-
heid, vertroosting en verzoening. En 
volgens mij heeft dat alles te ma-

Emerituspastoor Ben van Bronkhorst 50 jaar priester
Vanwege ‘corona’ geen feest

ken met werken aan realisering van 
het Koninkrijk Gods op deze wereld. 
Vanuit deze gedachte (‘met mensen 
samen’) heb ik 50 jaar geprobeerd 
te werken en te leven. Daarom ook 
was een open viering gepland voor 
de hele Bommelerwaard; maar… 
helaas: corona!

Herinneringen aan mijn priesterschap
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Waar en in welke functies
heb ik gewerkt?
Mijn eerste benoeming (1971) als 
kapelaan kreeg ik in de franciscaan-
se parochie op de Biest in Weert: 
verzorging van alle pastorale taken 
van sacramentenbediening en pre-
ken, schoolcatechese, huisbezoek, 
ziekenzorg en vooral jeugd- en 
jongerenwerk. Het was net na het 
2e Vaticaanse Concilie, de tijd van 
‘aggiornamento’, het bij de tijd 
brengen van de Kerk. We begonnen 
in onze parochie met het opzetten 
van ‘gezinsvieringen’. En met groep 
8 ging ik mee op schoolverlatersda-
gen. Het werd een goede en leerza-
me periode.

Na zes jaar een nieuwe uitdaging: 
ik werd benoemd tot kapelaan van 
de St. Petrus’ Banden-kerk te Ven-
ray en werd ook secretaris van het 
dekenaat. Venray was een plaats 
die zich sterk ontwikkelde en waar 
veel nieuwbouw was. In de parochie 
kwam een nieuwe wijk en, na een 
cursus aan het Titus Brandsma-in-
stituut in Nijmegen, werd ik daar 
pastoraal opbouwwerker. Toen ik 
er ging wonen (1981) stonden er 40 
huizen en toen ik (eind 1986) af-
scheid nam, waren dat er 1100. 

Naast het gewone parochiewerk en 
mijn taak voor het dekenaat vond 
ik ook nog tijd om – met een aantal 
enthousiastelingen – een basisge-

meenschap op te richten en te run-
nen. Al met al was het er fantastisch 
werken. Toen er echter in 1986 een 
nieuwe deken werd benoemd, werd 
het voor mij tijd om ook een andere 
plek te kiezen.  

Omdat De Bommelerwaard (een 
project van de Franciscanen) al lan-
ger een beroep op mij deed, ben ik 
in februari 1987 naar hier gekomen; 
er woonden toen nog 8 medebroe-
ders in de regio. Ik werd pastor van 
Velddriel en medepastor van Kerk-
driel en Alem. Op voordracht van de 
medepastores werd ik in november 
1988 benoemd tot deken van de 
Bommelerwaard. Toen Jan Hoekstra 
een benoeming kreeg in Harlingen 
(1990) moest er herverdeeld wor-
den. Ik bleef pastor van Velddriel 
en nam ook de pastorale zorg voor 
Hedel en Ammerzoden over; tege-
lijk verhuisde ik naar Hedel.

Enkele jaren ondervond ik wat 
taakverlichting door de komst van 
Rob v.d. Brink naar Ammerzoden. 
In 1998 bleven er nog maar twee 
pastores over: Jos van Zeelst (voor 
Zalbommel, Rossum en Alem) en ik 
(voor Hedel, Ammerzoden, Kerk-
driel en Velddriel). Alle verzoeken 
aan het bisdom om een extra kracht 
bleven onbeantwoord of “er zijn 
nog zoveel wachtenden voor u”.

Hedel
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Met het emeritaat van Jos van Zee-
lst (2004) werd ik pastor van de hele 
Bommelerwaard. Gelukkig kwam 
Jos Vriesema hier als pastoraal wer-
ker in dienst. Enkele jaren later 
kwam ook Bertus Bus de gelederen 
versterken. In die tijd werd  er hoog 
ingezet op pastorale en liturgische 
taken door parochianen. Zo kwa-
men er allerlei goed lopende werk-
groepen en in alle kerken waren 
per weekend nog twee vieringen. 
In die tijd voelde ik me vaak meer 
manager als pastor. En toch moest 
alles gewoon doorgaan. Bovendien 
moest er gewerkt worden aan één 
parochie in De Bommelerwaard. Dat 
kostte veel energie. Toen ik 60 was 
openbaarde zich een probleem met 
mijn hart en daarom nam ik het be-
sluit te stoppen als ik 65 zou zijn. 
Op 1 juni 2009 was het zover: het 
werd een grandioos afscheid! Blijk-
baar was er in al die jaren veel ge-
beurd!!!

Het bisdom ’s-Hertogenbosch nam 
de pastorale zorg over. Ron van den 
Hout werd de nieuwe pastoor en ik 
kreeg een seniorenwoning in Hedel. 
Na enkele jaren van behoorlijke en 
geplande rust – met af en toe een 
uitvaart – begon ik weer weekend-
diensten te verzorgen in abdij Mari-
enkroon in Nieuwkuijk en in de pa-
rochie van Bokhoven. Tegenwoordig 
soms ook nog in Engelen. Heel veel 
pijn deed het mij dat de kerken 

van Rossum en vooral die van Hedel 
gesloten werden. Inmiddels ben ik 
wel wat gewend aan de pijn – ze is 
niet weg – maar doordat ik bijna elk 
weekend ergens in een viering mag 
voorgaan, ben ik heel blij dat ik nog 
steeds ‘samen met mensen’ invul-
ling kan geven aan ‘samen-kerk-
-zijn’ en de opbouw van het Konink-
rijk van God. Nu dus al 50 jaar!!!

MAAR…vanwege corona GEEN FEEST.

Toch ontving ik heel veel felicita-
ties. Daarvoor hartelijk dank! 

Ben van Bronkhorst
minderbroeder franciscaan

Hedel
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Ammerzoden
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 
kunnen intenties worden opgege-
ven op de pastorie 073-5991215. 
Of in de pastorie op donderdag of 
zaterdagmorgen.

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.

Ledverlichting in de kerk
Toen de Actie Kerkbalans in voorbe-
reiding was, werd er door het pa-
rochiebestuur gevraagd om onder-
werpen van dingen die hard nodig 
waren om de kerk goed te kunnen 
laten draaien. Meteen dachten wij 
toen aan de verlichting in onze kerk.

De Ammerzodense parochianen la-
zen de folder en velen dachten: 
‘Dat zou een goede zaak zijn. Dan 
worden onze gaven mooi in ons ei-
gen kerkgebouw gebruikt!’ Onder-
tussen werd er nagedacht over de 
praktische uitvoering van het plan. 
Al spoedig bleek dat uitbesteding 
aan een extern bedrijf veel te duur 
was. Daarom werd er nagedacht 
over een alternatief. En daarvoor 
werd een plan gemaakt. Dat werd 

uiteindelijk op zaterdag 8 mei uit-
gevoerd. Een groepje vrijwilligers 
was aan het werk rond een rolstei-
ger die we van de firma Danklof had-
den mogen lenen. Er werden oude 
lampen uit de fittingen gedraaid en 
nieuwe op hun plaats gebracht. Dat 
alles gebeurde in een stevig tempo 
waarbij alle vrijwilligers een speci-
ale taak hadden.

Wij danken al deze mensen en de 
bedrijfsleiding van de firma’s Dan-
klof en De Looijer. Zij zorgden voor 
de rolsteiger en voor de lampen. 
Ook het bestuur van de Franciscus-
parochie willen we bedanken voor 
hun welwillende medewerking in 
het geheel. Voor hen overigens op 
den duur ook een mooie meevaller 
omdat de stroomkosten door die led-
lampen natuurlijk fors omlaag gaan.
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Kaartcenten voor Maria
Zoals elke dag ging Hans van Ber-
kel op een mooie lenteavond naar 
de gedachteniskapel van onze kerk 
om daar de deuren te sluiten. Te-
gelijkertijd controleerde Hans het 
geldbakje waarin de bezoekers hun 
bijdragen gedaan hadden voor de 
gebruikte kaarsen.

Dat bakje zat tot de rand toe vol!!! 
Nieuwsgierig maakte Hans her klep-
je open en wat zag hij: het waren 
allemaal munten van 1, 2 of 5 eu-
rocent. Uiteraard ging hij aan het 
tellen. Tevoren had hij al gekeken 
hoeveel kaarsen er waren aange-
stoken en had hij uitgerekend wat 
de verschuldigde bijdrage daar voor 
was. Wat bleek: Alles klopte op de 
cent nauwkeurig. Met de inhoud van 
de kaartpot kon er precies tot bijna 
achter de komma betaald worden. 
 

De kaartclub bedanken wij voor hun 
bijdrage in onze kapel. En wij hopen 
dat er nog vele kaartclubs zijn die 
op deze manier van hun kleingeld af 
willen komen. Trouwens, iedereen 
kan dit voorbeeld navolgen!!!

Ammerzoden
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In de winter van 1944-1945 werd 
het kerkhof aan de Hogesteeg net 
zoals alle huizen in het dorp door 
de geallieerde beschietingen tien-
tallen keren geraakt. Het was dus-
danig beschadigd dat daar iets aan 
gedaan moest worden. Dat gebeur-
de in 1954. Toen werden de plan-
nen van het gemeentebestuur om 
de straten in het centrum van het 
dorp aan te passen gerealiseerd. 
Het kerkhof werd verplaatst naar 
de Kasteellaan. Ook pastoor Gilis 
kreeg aan die Kasteellaan een nieu-
we plaats.

Toen later Pater Veldman, de gro-
te bouwpastoor uit de 50-jaren van 
de twintigste eeuw, op het kerk-
hof werd begraven, werden ook de 
overblijfselen van pastoor Gilis in 
dit graf ter aarde besteld. Op de 
grafsteen staan de namen van beide 
pastoors vermeld.

In juni 1921, precies 100 jaar gele-
den, werd het graf van pastoor Gilis 
ofm verplaatst van het kerkhof bij 
de protestantse kerk naar het ka-
tholieke kerkhof aan de Hogesteeg. 
Pastoor Gilis was de man die er voor 
zorgde dat de Ammerzodense pa-
rochie, toen nog ‘statie’  geheten, 
een nieuwe eigen kerk gekregen 
had. Tevoren was er slechts een 
schuilkerk geweest. In 1828 werd de 
nieuwe Waterstaatskerk ingewijd. 

Pastoor Trienekens ofm had in 1921 
voor de verplaatsing toestemming 
gekregen van oud-notaris A. Hoefla-
ke, de Kerkvoogd van de Hervormde 
Gemeente Ammerzoden. Voorwaar-
de was wel dat er op het protes-
tantse kerkhof geen rituele plech-
tigheden verricht mochten worden. 
Op het kerkhof aan de Hogesteeg 
werd Gilis wel met rituele plechtig-
heid herbegraven.

Honderd jaar geleden
Extra activiteit op het kerkhof

Ammerzoden
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Kledingactie
Iedereen die wel eens een van de 
vele wedstrijden van onze roem-
ruchte voetbalvereniging Jan van 
Arckel heeft bezocht, kijkt als hij 
naar dat veld toe fietst, onwille-
keurig ook naar het prachtige mid-
deleeuwse kasteel Ammersoyen. De 
blik is tijdens zo’n ritje ongetwij-
feld gericht op de rechterzijde van 
de weg en de aanliggende terrei-
nen. Het grootste deel van deze be-
zoekers weet niet of nauwelijks wie 
er aan de linkerzijde van de Heili-
genweg wonen, laat staan wat die 
mensen allemaal doen.

In de afgelopen maanden maart en 
april kwamen nogal wat mensen tot 
de ontdekking dat aan de linker-
zijde van de weg op nummer 7 de 
plaats was waar gebruikte kleding 
en aanverwante zaken ingeleverd 
konden worden. Inderdaad, daar 
verscholen achter de huizen die aan 

de straatkant staan, ligt het huis 
met de garage van het betreffende 
adres. Daar konden dan onder de 
carport voor de garage de spullen 
worden neergezet. En dat werd veel 
gedaan. De mensen van de Actie 
SAM, haalden na afloop van de actie 
121 zakken en 16 dozen op. Dat was 
in totaal 645 kilogram.

Wij hopen dat vele voerballiefheb-
bers nog dikwijls over de Heiligen-
weg naar het veld van Jan van Arc-
kel fietsen om daar de Jantjes aan 
te gaan moedigen. Maar wij hopen 
ook dat in de toekomst nog velen op 
die Heiligenweg komen om zakken 
met gebruikte kleding en dergelijke 
op nummer 7 af te geven.

In ieder geval zeggen wij iedereen 
die dat dit jaar heeft gedaan heel 
hartelijk dank. En uiteraard ook Ire-
ne van Keulen die haar garage voor 
dat mooie doel beschikbaar stelt.

Ammerzoden
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Alem
St. Odradastraat 7, 5335 LK  Alem
(06) 57 34 71 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

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

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

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

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 het dekenaat, telefoon 
0418-632504 en  met Ger van 
Boxtel ( tel. 0418-662063)

Verkoop pastorie
Sinds enkele jaren was de pastorie 
in Alem niet meer bewoond, dat 
wil zeggen de bovenwoning. Ook 
de jeugdvereniging “De Alemse 
Rakkers” was uit het gebouw ver-
trokken toen bekend werd dat de 
pastorie verkocht zou gaan worden.
Alleen de werkgroep 1e communie, 
zangkoor “Lavande” en de contact-
groep maakten nog gebruik van de 

Aanvragen van H. Missen
H. Missen kunt U aanvragen bij Ger 
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418-
662063). Een misintentie kost € 12.

Kerkbalans 2021 
Doel: “Vernieuwing kerktoren uur-
werk verlichting”

Beste parochianen,

Wij vragen u, mocht u nog geen be-
drag overgemaakt hebben voor de 
kerkbalans 2021, dit alsnog te doen. 
Help ons om het door ons gestelde 
doel te halen, nl. de vernieuwing 
van de verlichting van het kerktoren 
uurwerk van onze H. Hubertuskerk. 

Samen met de opbrengst Kerkbalans 
2020, schenkingen van stichting 
Dorpsraad Alem en Soepenfestival 
Alem en de huidige opbrengst ko-
men we nog zo’n € 1000,-- tekort.

Stort uw bijdrage op rekening nr.  
NL19 RABO 0131 7018 51 t.n.v. 
Parochie Heilige Franciscus (dit is 
het rekeningnr. van Alem).

Alvast bedankt!
Johan Toonen

voorzitter contactgroep Alem
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pastorie. Het nevengebouw, be-
ter bekend als het koetshuis, werd 
gebruikt voor opslag van gereed-
schappen voor het begraafplaats-
onderhoud en opslag van de grafbe-
kisting. In de zomer van 2020 werd 
de pastorie te koop aangeboden en 
was snel daarna verkocht.

Door het verlies van vergaderruim-
te, toilet voor kerkgangers, keuken 
en opslagruimte voor de begraaf-
plaats is door een werkgroep aan 
het parochiebestuur het voorstel 
gedaan om het koetshuis zodanig 
om te bouwen dat er weer alle faci-
liteiten beschikbaar waren als voor-
heen in de pastorie.

Omdat er geen andere alternatieven 
waren, heeft het bestuur hiermee 
ingestemd en samen met het bisdom 
het benodigde budget goedgekeurd. 
Eind 2020 is door een groep vrijwil-
ligers het binnenwerk van het koets-
huis gesloopt en is de firma A.S.P.A. 
uit Kerkdriel begonnen met het op-
nieuw inrichten en verbouwen. 

Om de kosten te drukken zijn veel 
werkzaamheden door vrijwilligers 
uitgevoerd (zo’n 260 uur). Hierdoor 
was het mogelijk om een nieuwe 
keuken, inrichting en apparatuur 
aan te schaffen. Tevens werd de 
bestrating naar de voordeur opge-
knapt. Eind januari 2021 was het 
grootste deel van de werkzaamhe-
den klaar. Enkele zaken, zoals het 

buitenschilderwerk, moeten nog 
gedaan worden. Door alle corona-
maatregelen is het echter nog niet 
mogelijk geweest gebruik te maken 
van het gebouw. De hoop is om in 
dit najaar het gebouw in gebruik te 
kunnen stellen en het te kunnen to-
nen aan belangstellenden door een 
open dag te organiseren.

Als werkgroep/contactgroep zijn we 
blij dat het parochiebestuur en het 
bisdom ons in de gelegenheid heb-
ben gesteld om dit project waar te 
maken.

Johan Toonen namens
werkgroep en contactgroep Alem
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