


2022 jaargang 11 nummer 1 bladzijde 2 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Colofon
Franciscus tussen de Rivieren is het 
parochieblad van de Parochie Heilige 
Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 11, nummer 1 
Maart 2022

Verschijnt: vier keer per jaar 
Oplage: 7.400 exemplaren 
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg 
Opmaak: iMoose Zaltbommel

Algemeen secretariaat
Voorstraat 102 
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag 
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze 
tijden kunt u inspreken op een ant-
woordapparaat of bellen naar het 
ingesproken noodnummer.

E-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl 

Belangrijk!
Voor afspraken rond doop, huwelijk, 
jubileum, ziekenzalving, zieken-
communie en overlijden, belt u met 
het Algemeen secr. / 06 – 15 17 83 57

Algemene bankrekening 
NL83 RABO 0179 9793 45 
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij
De uiterste datum voor het aanle-
veren van kopij voor het volgende 
nummer is 23 mei. Het zal worden 
bezorgd rond 18 juni 2022.

Website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie
Voorstraat 102
5334 JV Velddriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

Lokale contactpersonen
Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl 

Ammerzoden:
Bart van Helvoort
bvhelvoort@gmail.com

Hedel:
Ben van Bronkhorst (06-21403571)
bjjvbronkhorst@gmail.com
+ Hans van Bemmel
hvbemmel@hotmail.com 

Kerkdriel:
Riet Corten (0418-631677)
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
Guus Larsen, Heidi van Houten

Rossum:
Bertha van Doorn (06-14454168)
berthavandoorn@outlook.com 
+ Wilma van Haaften (06-23155517)
wilmavanhaaften@upcmail.nl

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

Zaltbommel:
Tiny van Steenbergen (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
+ Han van der Waal
j.h.vanderwaal@gmail.com

Illustratie op de voorpagina
Elizabeth Arriaga/Sync Design Solutions
www.behance.net/SYNCDesignSolutions



Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

bladzijde 3Franciscus tussen de Rivieren 2022 jaargang 11 nummer 1

Vooraf

Pasen: Een nieuw begin
Een nieuw begin, zo wil de redactie 
dit Paasnummer als ondertitel mee-
geven. Na twee jaar beperkingen is 
het tijd voor een nieuwe lente.

Een voorjaar om te vieren, om op 
pad te gaan zowel letterlijk als fi-
guurlijk. Hier zit ook het woord vi-
taal in, dat wil zeggen: er is weer 
toekomst en er zijn weer volop 
plannen. Zo ook in onze eigen Sint 
Franciscusparochie.

Onze Kerk is onderdeel van een oude 
wereldkerk met afspraken, gewoon-
tes en rituelen. Maar dat wil zeker 
niet zeggen dat het niet belangrijk 
is om te vernieuwen, zie het stukje 
van het bestuur.

Eén van die plannen voor onze pa-
rochie, u leest er elders meer van, 
is dat alle kinderen met hun ouders 
een aantal keren per seizoen samen 
komen om elkaar te ontmoeten, 
kennis op te doen, en zeker ook 
om te vieren, zowel het leven door 
samen te eten, als de eucharistie 
door samen te bidden en te zingen. 
Kinderen kunnen binnen deze groep 
zich voorbereiden op hun eerste 
Communie en op het Vormsel.

Maar u zal het met ons eens zijn, al 
is het nog zulk mooi weer en laat 
de natuur zich van haar mooie kant 
zien, er hangt een smet over dit 
voorjaar. Er woedt een oorlog, in 
Europa nog wel. Wie had dat kun-

nen voorzien? Wij willen niet vruch-
teloos toekijken. Wij willen helpen, 
vluchtelingen opvangen en gewon-
den bijstaan met opvang en met 
materiële hulp.

Aan de oorlog zelf kunnen wij wei-
nig doen. Wat we enkel kunnen doen 
is bidden, bidden dat niet het ge-
weld het laatst woord heeft, maar 
de redelijkheid en de liefde. In onze 
parochie is op dinsdag in Velddriel, 
op donderdag in Ammerzoden en 
vrijdag in Kerkdriel om 9.00 in de 
morgen, ruimte om met elkaar te 
bidden voor die vrede.

Pasen is het feest van het licht, van 
het leven omdat de opstanding van 
Christus ons hoop geeft. Onze ge-
loofsbelijdenis spreekt van het ge-
loof in de vergeving van de zonden, 
de verrijzenis van het lichaam en 
het eeuwig leven. In dit teken wen-
sen wij elkaar, al is het maar een 
heel klein beetje, het geloof dat het 
goed zal komen.

Van harte een Zalig Pasen!

Namens het redactieteam 
Mirjam Duijts-As
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Op de weg naar Pasen
De veertigdagentijd is een voor-
bereidingstijd op Pasen. Je kunt 
je afvragen, waarom moeten we 
ons voorbereiden op Pasen. De 
paaseitjes en de -hazen liggen al 
een maand in de supermarkt? Waar-
om hebben we 40 dagen nodig?

Opstanding
Met Pasen vieren we de opstanding 
van Jezus uit de dood. Jezus staat 
op tegen alles wat doods kan zijn en 
met zijn verrijzenis uit de dood gaat 
hij ons voor. Hij laat als eerste zien 
dat niet de angst voor de dood maar 
de zorg voor het leven ons leven 
moet bepalen. Jezus was het leven 
zelf, doordat hij de verbondenheid 
tussen mensen en God en mensen 
onderling herstelde.

Leven
Voor Jezus stond het leven centraal. 
Als geen ander bracht hij mensen 
tot leven, door ze te genezen zodat 
ze weer samen met anderen konden 
zijn. Hij bracht tegenstanders tot 
elkaar en mensen die verdrietig wa-
ren troostte hij en gaf hij een reden 
om te leven.

Vieren
In ons leven zijn er veel dingen die 
het leven in de weg kunnen staan 
zoals ruzie, boosheid en verdriet. 
Ze vertellen juist wat belangrijk is 

in ons leven. Tegelijk merken we ze 
niet altijd op, soms onbewust door 
afleiding te zoeken in eten, door 
steeds bezig te zijn of te denken dat 
we er toch niets aan kunnen doen.

Bezinning
Juist in de veertigdagentijd worden 
we uitgenodigd om te ontdekken 
wat ons leven in de weg staat. Waar 
we anders iets eten/snoepen, of 
iets gaan doen, of afleiding zoeken 
om snel een goed of beter gevoel 
te krijgen, worden we gevraagd om 
dat even niet te doen. De stilte, vas-
ten en een eerlijk gesprek kunnen 
allemaal helpen om te ontdekken 
wat je dwars zit en wat het leven 
belemmert.

Verzoening
Jezus nodigt ons in het licht van Pa-
sen uit om niet bang te zijn, maar 
met liefde naar onszelf te kijken, 
zoals God ook naar ons kijkt. Het is 
niet om alles goed te praten, maar 
om te ontdekken waar pijn en ver-
langen liggen. Het is goed om te 
kijken wat Jezus zou doen. Vanouds 
is de tijd voor Pasen ook de tijd 
voor het Sacrament van verzoening 
(Biecht). Je verzoenen met de an-
der, jezelf en met God, begint waar 
we ons hart luchten.

Voorbereiding
De veertig dagen kunnen een zegen-
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rijke tijd zijn, om dichter bij jezelf, 
de ander en God te komen. Door be-
wust te worden wat afstand schept 
of wat je belemmert om open te 
zijn, laat je God ook meer in je le-
ven, om jou met Jezus te helpen om 
op te staan tegen alles wat doods 
kan zijn.

Zorg voor het leven
Met Pasen vieren we ook uitdrukke-
lijk de lichamelijke opstanding van 
Jezus uit de dood. Het lichaam is 
iets moois en goeds. De zorg voor 
het lichaam is iets belangrijks en 
vraagt daarom ook dat we zorg dra-
gen voor het leven van anderen. 
Tijdens de veertigdagentijd is er de 
vastenactie waardoor we mensen in 
derdewereldlanden helpen om te 
leven.

Geen super mensen
Met Pasen vieren we dat God ons 
verzoent, oftewel vrede geeft met 
wie wij zijn. In de hemel zullen we 
niet zoveel anders zijn dan hier op 
aarde. Het belangrijkste verschil is 
dat God ons er vrede mee geeft. 
Hieronder volgt een kort verhaal-
tje wat dat ooit voor mijzelf helder 
maakte.

Een verhaal over de hemel
De pastoor stond voor de klas en 
vertelde dat in de hemel iedereen 
beter was. Hij zei tegen een jongen 
die stotterde, dat hij in de hemel 
net zo vlot als andere zou kunnen 
praten. De jongen protesteerde. 
Hij vertelde dat zijn moeder hem 
had geleerd dat hij in de hemel nog 
steeds zou stotteren.

Het verschil maken…
Alleen in de hemel zouden hijzelf 
en de anderen er helemaal geen last 
van hebben. Iedereen zou geduld 
met elkaar hebben, zodat het niet 
meer uitmaakte of je stotterde of 
mank liep of dat je simpel was of 
altijd moeilijk deed. Iedereen zou 
zoveel geduld, begrip en vrede heb-
ben met zichzelf en de ander, dat 
niemand zich apart, uitgestoten of 
minder voelde dan een ander.

Dat wij in de tijd naar Pasen zo mo-
gen toegroeien, in geduld, liefde en 
zorg. Op die weg naar Pasen wens ik 
ons allen vrede en alle goeds.

Pastoor Roland Putman ofm.
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Van de bestuurstafel
De afgelopen maanden heeft het 
parochiebestuur hard gewerkt aan 
de toekomstvisie voor onze paro-
chie. Deze toekomstvisie moet de 
basis vormen voor een vitale kerk. 
Samen met onze pastores heeft het 
bestuur zich eerst gebogen over de 
vraag wat dat eigenlijk is, een vitale 
kerk. Ook voor ons was daar niet een 
eenduidig antwoord op te geven. Al-
lereerst is onze parochie onderdeel 
van een wereldkerk; een kerk waar-
in geloof en de eucharistie centraal 
staan. Maar onze kerk is ook een 
aktief onderdeel van onze eigen ge-
meenschap in de Bommelerwaard: 
het moet een kerk zijn waarin onze 
parochianen zich thuis voelen, zich 
in herkennen en waarbij zij aktief 
betrokken willen zijn. En daarnaast 
vertegenwoordigt de kerk ook een 
historie en een cultuur die zichtbaar 
moet blijven in onze kernen.

Dus, wat is dat dan, een vitale kerk? 
Vitaal betekent voor ons dat er le-
ven in de parochie zit. Een leven 
dat aktief en bij de tijd blijft, maar 
ook een leven waarin plaats is voor 
het geestelijke. Maar hoe zorg je er-
voor dat een kerk ook vitaal en bij 
de tijd blijft? En hoe zorg je ervoor 
dat, in een tijd dat kerkbezoek min-
der wordt, onze parochianen ook in 
de komende decennia een plek blij-
ven houden waar ze zich thuis voe-
len om de eucharistie te vieren, te 

bidden, een kaarsje aan te steken of 
om hun kinderen de communie te la-
ten doen? Het parochiebestuur legt 
op dit moment de laatste hand aan 
het toekomstplan dat de basis hier-
voor gaat zijn. Het programma voor 
familiepastoraat, Franciscus 2.0, is 
hiervan een belangrijk onderdeel. 
Daarnaast is er ook aandacht voor 
samenwerking met andere organi-
saties binnen de Bommelerwaard en 
een aktief vrijwilligersbeleid. Ook is 
het belangrijk dat we besluiten hoe 
we omgaan met onze gebouwen en 
hoe we ervoor zorgen dat iedereen 
toegang blijft houden tot een fijne 
plek om samen het geloof te vieren.
De komende maanden willen sa-
men met onze parochianen gaan 
kijken hoe we dit plan uit kunnen 
gaan voeren. Dat doen we met de 
contactgroepen in de verschillende 
kernen. Maar dat doen we ook sa-
men met de parochianen in bredere 
zin. Ik heb het al eerder gezegd: de 
parochie zijn wij samen. Alleen sa-
men kunnen we ervoor zorgen dat 
we een vitale parochie zijn.

Met Pasen vieren we het leven dat 
zich elk jaar weer vernieuwt. Ook 
onze parochie moet zich blijven 
vernieuwen. We hopen dat het toe-
komstplan ook het begin kan zijn 
voor een vernieuwde, vitale toe-
komst voor onze parochie.

We wensen u een zalig Pasen toe!

Theo Quels

Bestuur
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Doopvoorbereiding
Twee decennia lang heeft Maria 
Stello-Roeling de doopvoorbereiding 
in Kerkdriel mede gestalte gegeven. 
Onlangs heeft zij te kennen geven 
te willen stoppen. Graag willen wij 
Maria heel hartelijk danken voor 
haar inzet en betrokkenheid. Maria 
heeft zelf een bijdrage geschreven 
voor dit Paasnummer.

“In januari 2000 is mij gevraagd om 
mee te helpen bij de voorbereiding 
op de doop in de St. Martinusparo-
chie in Kerkdriel. Er werden iedere 
maand zo’n 5 en soms wel 8 dopelin-
gen op één vaste zondag in een geza-
menlijke viering gedoopt. De ouders 
van de dopelingen kwamen hiervoor 
op een avond voor een gesprek sa-
men. Enerzijds om samen over de 
doop (het eerste sacrament), het 
‘katholieke’ geloof, de motivatie, de 
traditie, de geloofsgemeenschap en 
de vervolgstappen ook onderling van 
gedachten te wisselen; anderzijds 
werd de doopviering zelf toegelicht. 

Vaak was (of is) een doopheer, een 
van de pastores, hierbij aanwezig, 
soms deed ik de voorbereidingsge-
sprekken alleen. In de loop van de 
jaren meldden steeds minder ou-
ders hun kind aan voor de doop. En 
na een periode waarin de voorberei-
ding gezamenlijk met de andere pa-
rochies werd gedaan, is er later op-
nieuw gekozen voor een individuele 
en intieme doopviering in de diverse 
parochiekerken. 

Ik heb de ontmoeting van de jon-
ge ouders op één van de ‘kruispun-
ten’ in hun leven altijd erg mooi en 
boeiend gevonden. Immers een kind 
krijgen verandert je leven totaal. 
De onvoorwaardelijke liefde, de 
verwondering, de verantwoordelijk-
heid, het vertrouwen, je nieuwe rol 
als ouder en partner, maar ook het 
niet vanzelfsprekende, de zorgen en 
het loslaten. De vele gesprekken zijn 
mij dierbaar. Dat de ouders onder-
ling over het geloof spreken, vind ik 
een pluspunt. Dat gebeurt doorgans 
niet op het werk, in het uitgaansle-
ven en in de sociale omgeving.

In de gesprekken probeerde ik als 
medeparochiaan, als ouder en in-
middels al lang oma, ook mijn in-
zicht - en soms ook onzekerheden - 
te delen. Geloof is geen wetenschap 
en geloven is zeker een werkwoord. 
De laatste twee jaar zijn door het 
coronavirus anders geweest. Mo-
menteel wordt er weer naar een 
vorm van gezamenlijke voorberei-
ding gezocht. Van harte hoop ik dat 
één of meer jonge parochianen hier 
aan gaan deelnemen. Met dankbaar-
heid voor het vertrouwen sluit ik 
deze periode nu af.”

Maria Stello-Roeling.
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Door de woestijn naar Pasen
De woestijn is een beeld voor een 
periode van bezinning. Aan jezelf 
vragen stellen: waar kom ik van-
daan? Wie ben ik? Waar sta ik voor? 
Waar sta ik achter? Hoe wil ik leven, 
waar zal ik mij op richten? Wie of 
wat draagt mij?

Woestijntijd is een beeld voor het 
leven zelf, voor ons eigen leven. De 
wijsheid van Israël zegt zelfs dat er 
geen menselijke levensweg mogelijk 
is die niet, op een of andere manier, 
door een woestijn heen gaat. Die 
woestijn dat kan de ervaring zijn 
dat u leven schraal wordt, droog, 
leeg... wat van waarde was, is het 
niet meer, wat ooit houvast gaf, dat 
zijn we kwijt geraakt... de wereld 
verandert, wij veranderen... vaste 
zekerheden dreigen ons te ontglip-
pen als zand door uw vingers. De 
woestijn is de plek waar niet veel is, 
je moet er zoeken naar water. Naar 
een bron. Leren wachten. Verlangen 
groeit er.

En eenzaamheid. Want je komt er 
weinig of geen mensen tegen... 
sommigen zoeken dat bewust op, 
weg van het lawaai, weg van de 
drukte, juist om terug geworpen te 
worden op jezelf.

En wie dat wel eens opzoekt, zal dat 
herkennen... dat het ook een be-
proeving kan zijn. Want: je kunt er 
niet langer om heen, om wat er bij 

je van binnen leeft: daar terugge-
worpen op jezelf ontloop je ze niet: 
de hoogte en dieptepunten die het 
leven kent.

Ook Jezus komt als een mens op 
weg, tegelijk kwetsbaar en weer-
baar, in de woestijn terecht. Het 
is een louterende ervaring die hem 
sterkt. Die hem de kracht geeft om 
de nieuwe moeilijkheden en weer-
standen het hoofd te bieden die Hij 
later gaat tegenkomen. Die kracht 
wordt ook met name genoemd: vol 
van de heilige Geest ging Jezus weg 
van de Jordaan en geleid door de 
Geest zwierf hij veertig dagen door 
de woestijn. En na die veertig dagen 
keerde Hij terug naar Galilea in de 
kracht van de Geest.

Het is alsof de Geest dankzij deze 
ervaring nu steviger in hem is ver-
ankerd; een kracht die zich in zijn 
openbare optreden nu in vrijheid 
kan openbaren. Maar waarmee valt 
de duivel hem eigenlijk lastig? Ste-
nen veranderd in brood, een leven 
waarin je alles krijgen kunt wat 
je hebben wilt. En dan: absolute 
macht over de koninkrijken van de 
wereld. En tenslotte: het leven lei-
den alsof je heer en meester bent 
over leven en dood. Hier gaat het 
over hebzucht, heerszucht en eer-
zucht. Het zijn de oorzaken, in de 
mens zelf, van het structurele on-
recht, de tirannie, het eigenbelang 
dat ten koste gaat van de ander. 
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We zien dat in de gevolgen van de 
mededogenloze agressie van de Rus-
sische dictator Poetin in Syrië en de 
Oekraïne. Het is een machtsuitoefe-
ning die zich niets aantrekt van de 
kwetsbaarheid die ieder menselijk 
leven eigen is.

En dat terwijl we eigenlijk alleen 
kunnen bestaan in een veilige, na-
tuurlijke, sociale omgeving. We zijn 
daar vanaf de eerste minuut van 
ons leven van afhankelijk en we 
zoeken die bescherming ook steeds 
weer op. Het mensenleven begint 
en blijft geworteld in liefdevolle 
verbondenheid. We hebben elkaar 
nodig. Mensen, die je zien, die je 
troosten en helpen. Met je meeden-
ken. Engelen op je pad. Bodes van 
God. Die je helpen om weer te we-
ten waar je voor staat, waar je ach-
ter staat. Engelen die laten merken: 
jij staat niet alleen....dat ontroert 
mij. Zij die engelen hielpen Jezus 
om zijn weg te gaan. De weg van 
Jezus is een weg van eerlijk durven 
kijken....de confrontatie niet uit de 
weg gaan met wat is, in mij, tussen 
mij en de ander en onlosmakelijk 
daarmee verbonden, tussen mij en 
God...

In de veertig dagen tijd kunnen we 
ons wat meer concentreren op wat 
het leven van ons vraagt. En vaker 
vergt het leven erg veel. Is het een 
hele strijd.... Er is nogal veel wat 
invloed heeft op ons leven. Zo kun 

je diep gekwetst raken door wat een 
ander je aandoet. Het verscheurd 
je. Iemand die je dierbaar is hoeft 
maar iets ingrijpends te overkomen 
en jouw leven ziet er op slag anders 
uit. Op die momenten denk ik aan 
Titus Brandsma en Charles de Fou-
cauld, die binnenkort heilig worden 
verklaard. Door ontberingen heen 
werden zij dragers van licht. Men-
sen die een glimp hebben opgevan-
gen van hoe de wereld bedoeld is en 
al hun talent, geestkracht en crea-
tiviteit hebben aangewend om die 
wereld dichterbij te brengen. Dat 
wij ook lichtdragers mogen zijn.

pastor bertus bus

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

Secretariaat
Christianne van Dierendonck
tel.: 0418 – 632 504 of e-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl
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Begraafplaats

Oproep bekendmaking rechthebbende graven
Voor de begraafplaatsbeheerders is het erg prettig, maar ook belangrijk, 
om te weten wie de contactpersoon is of rechthebbende zijn van een graf 
dat op een van de begraafplaatsen van de Franciscus Parochie ligt. Het 
gaat in dit geval om de RK-begraafplaatsen van Alem, Ammerzoden, Hedel, 
Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Zaltbommel.

Omdat de gegevens van sommige graven onbekend zijn, staan er bij deze 
graven bordjes om zo te proberen in contact te komen met familie of nabe-
staanden. Ook zijn er in de mededelingenkasten oproepen geplaatst, met 
dezelfde bedoeling.

Deze bordjes en oproepen blijven een jaar staan en hangen. Mocht er in die 
tijd geen nabestaande(n) en/of contactpersonen zijn gevonden, beslissen 
wij vervolgens wat er met het betreffende graf gaat gebeuren. In de mees-
te gevallen gaan wij over tot ruiming.

Mocht u bij het zien van een bordje of oproep, vermoeden dat dit bestemd 
zou kunnen zijn voor iemand die u kent, wilt u dan zo vriendelijk zijn om 
contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats of met de 
secretaresse van onze parochie? Telefoonnummer 0418-632504

Bedankt namens de begraafplaatsbeheerders

Praat op tijd over de dood
Meer dan de helft van de Nederlanders had op een betere manier afscheid 
willen nemen van iemand die overleden is, meldt SIRE. De stichting conclu-
deert op basis van onderzoek dat Nederlanders te weinig met elkaar over 
de dood praten.

Een onvolledig afscheid leidt tot extra verdriet en bemoeilijkt de rouw, 
onder meer doordat mensen daar spijt van krijgen. Daarom werd onlangs 
de campagne ‘De Dood. Praat erover, niet eroverheen’ gelanceerd die er-
voor moet zorgen dat Nederlanders het gesprek aangaan over dit voor veel 
mensen beladen onderwerp.
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Vastenactie
2 maart -17 April 2022 
Je land is je leven
De wereldwijde vraag naar voedsel 
en grondstoffen eist veel ruimte en 
richt vaak grote milieuschade aan. 
Daarbij wegen meestal de econo-
mische belangen van overheden en 
grote bedrijven zwaarder dan de 
mensenrechten van de lokale ge-
meenschappen. Die worden vaak 
beroofd van hun huizen en hun 
land, terwijl dat land de enige bron 
van inkomsten is. De meeste men-
sen in de betrokken gebieden kon-
den zichzelf voorheen goed redden: 
ze hadden grond om te bewerken, 
water bij de hand en konden hun 
oogst weer verkopen op de lokale 
markt. Door het verdwijnen van de 
natuurlijke bronnen, belanden deze 
mensen noodgedwongen als slecht 
betaalde dagloner op plantages en 
in de mijnen.

Vastenactie 2022 staat daarom in 
het teken van landrechten.

Een belangrijk onderwerp dat grote 
invloed heeft op mensen, natuur en 
milieu. In Guatemala steunt onze 
lokale partner drie Maya-gemeen-
schappen die opkomen voor hun 
rechten. Want stelt u zich voor dat 
u binnen twee weken uit uw huis 
wordt gezet omdat er een datacen-
trum wordt gebouwd.

Nu zult u zeggen dat overkomt mij 
niet in Nederland, ik heb rechten 
en word beschermd door wetten. 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. 
Dagelijks worden over de hele we-
reld mensen uit hun huizen gezet.
Helpt u mee met vastenactie men-
sen te ondersteunen voor een goed 
leven op hun eigen land?

Wij bevelen graag deze vastenactie 
bij u aan.

U bijdrage kunt u doneren via het 
vastenzakje dat u thuis bezorgt 
krijgt via het parochieblad, Inleve-
ren kan altijd in de kerk/of paro-
chiecentrum. Ook staat er in de ker-
ken de voor u bekende bus of mand.

Wilt u meer weten over dit mooie 
project en hoe u deze kunt steunen 
kijk dan op de website:

www.vastenactie.nl
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Familiepastoraat gaat los
Terugblik
Op 13 februari was de eerste ‘normale’ bijeenkomst van het familiepastoraat. 
Na een tweetal lessen die ze ‘online’ thuis kregen, kwamen nu alle groepen 
écht bij elkaar om te ontdekken, te ontmoeten en om samen te vieren.

Er was een gezellige en ontspannen sfeer. Elke groep had een eigen ruimte, 
waarin ze verhalen hoorden, in gesprek gingen, kleurden en ook nog samen 
frietjes aten. De locatie Velddriel bleek een goede keuze, want met zowel 
de ruimte van de pastorie, de Boxhof en de bassischool vlakbij, was afstand 
geen enkel probleem.

In groepjes en samen
De kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie en de kinde-
ren voor het H. Vormsel zaten elk op een eigen mooie plek vlakbij de kerk. 
Ook de ‘tussengroep’; kinderen tussen Communie- en Vormsel- leeftijd, 
hadden daar een eigen zaaltje. De jongste kinderen en de ouders voor de 
gespreksgroep zaten ondertussen dichtbij in de pastorie.

Na de catechese waarin ze veel ontdekten over de kerk en het geloof, was 
er ter afsluiting om 18.00 uur een viering voor iedereen. Elke groep had 
zijn eigen inbreng. Ondanks dat we met bijna 200 mensen waren, voelde 
het niet te druk, want door de verschillende ruimtes en doordat je rond het 
altaar en in de zijbeuken kon zitten, had iedereen genoeg plaats.

Zondagochtend
Als het familiepastoraat op zondagochtend is, dan zijn alle vrijwilligers 
en pastores nodig voor de catechese en is er dus in de hele parochie één 
gezamenlijke viering om 11.00 uur. Op zondag 13 maart starten de bijeen-
komsten om 09.30 uur en is iedereen ook van harte welkom om om 11.00 
uur aan te sluiten bij de viering. Er zal dan extra aandacht zijn voor het 
vasten en de Vastenactie. Het pastorale team gaat voor en pastor Coen van 
Loon verzorgt dit keer de overweging.

Huisbezoeken
Een nieuwe ontwikkeling is ook dat we alle gezinnen willen bezoeken, die 
aan het familiepastoraat deelnemen. Pastores en vrijwilligers maken hier 
tijd voor. Als parochie willen we een gemeenschap zijn en worden, waar je 
gekend wordt. Van de kinderen en ouders hopen we dan ook te horen hoe 
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het gaat. Als geloofsgemeenschap hebben we elkaar iets te vertellen. Het 
is daarom belangrijk dat niet alleen de pastores aan het woord zijn, maar 
we horen wat anderen belangrijk vinden om mee bezig te zijn en wat zij 
willen doorgeven.

Palmzondag
Op zaterdag 9 april is er een bijeenkomst, dan zullen er ook Palmpasen-stok-
ken gemaakt kunnen worden. Op zondag 10 april: Palmzondag, zullen de 
kinderen in Ammerzoden, Velddriel, Kerkdriel en Zaltbommel meedoen in 
de vieringen.

Stichting Waakmand
‘Waken bij een stervende is heel in-
tens’. Lichamelijk en emotioneel’. 
Stichting waakmand stelt zich tot 
doel mantelzorgers die die zwa-
re taak op zich genomen hebben 
een steuntje in de rug bieden. Een 
waakmand biedt troost.

In de mand zit  o.a. fruit, verzor-
gingsartikelen, boekjes, puzzel-
boekjes, een mooie plaid, een kaars 
en verder wordt de mand op maat 
gevuld.  Ook dat is de persoonlijke 
extra aandacht die wij zo belangrijk 
vinden. Die gedachte wordt gedra-
gen door de ambassadeurs van de 
stichting, waaronder de burgemees-
ters van Zaltbommel en Maasdriel, 
en donateurs die een financiële bij-
drage leveren, van klein tot groot, 
van emballagebonnen bij de super-
markt tot een mooie cheque van 
kringloopwinkel de Spullewaard. 

We hopen dat we dit de komende 
jaren mogen blijven doen.

De mantelzorger kan zelf een mand 
aanvragen, maar ook bekenden 
van de mantelzorgers of huisarts 
of de thuiszorg via tel. nummer 06-
57202046.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Stichting 
Waakmand Bommelerwaard, kijk 
dan op de website. De stichting 
heeft een ANBI-status.

www.waakmand-bommelerwaard.nl
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Requiem Mozart
Dit jaar zal KZM Belcanto weer twee 
concerten houden op 4 mei - Natio-
nale Dodenherdenking.

Concerten
18.00 uur Martinuskerk Kerkdriel
20.45 uur Maartenskerk Zaltbommel

Uitvoering
koor:  KZM Belcanto
orkest:  KZM Begeleidingsorkest
dirigent:  Marilou Crouwel
solisten:  Heleen Bongenaar, sopraan 
 Sylvia vd Venne, alt
 Erik Bomers, tenor
 Johan Feijen, bas

Dodenmis
Het requiem bevat de vaste gezon-
gen gebeden uit de dodenmis. Een 
mis waarin wordt gebeden voor de 
zielenrust van overledenen. Op 4 
mei gedenken wij met name de 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog. Veel gebeden zijn smeekbe-
den waarin God wordt gevraagd zich 
over de overledenen te ontfermen 
en hun ziel te laten binnengaan in 
het Eeuwige Licht.

Ontroerende teksten die ons tevens 
doen nadenken over de wreedheid 
van oorlogen en de zinloosheid van 
geweld. Zeker in deze tijd waarin vre-
de helaas geen vanzelfsprekendheid 
meer is, is het goed om hierbij stil te 
staan. En door te luisteren en mee te 

doen aan een gebed voor vrede.
Onder leiding van dirigent Marilou 
Crouwel wil Gemengd Koor KZM Bel-
canto die ontroerende teksten la-
ten klinken. Teksten zoals Requiem 
Eternam donas eis requiem: Geef 
hen Heer de eeuwige rust, Kyrie el-
eison: Heer ontferm U, Et lux per-
petua luceat eis: Laat het Eeuwige 
Licht hen beschijnen. Doorleefde 
eeuwenoude teksten die met veel 
empathie door het koor zullen wor-
den gezongen.

U bent op beide locaties van harte 
uitgenodigd. De toegang is gratis!
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Steun: ‘Walk for Homs’
Voor de mensen in Syrië
In de week van 5 tot en met 10 april 
2022 wordt de pelgrimstocht ‘Walk 
for Homs’ gelopen. Deze tocht 
waarin in zes dagen ruim 156 kilo-
meter – van Amsterdam naar ’s-Her-
togenbosch – wordt afgelegd door de 
deelnemers is opgedragen aan de in 
2014 in Syrië vermoorde pater Frans 
van de Lugt SJ. Pater van der Lugt 
was studentenpastor en woonde en 
leefde 40 jaar in Syrië. Hij gaf re-
traites, zette zich in voor jongeren 
en stond open voor iedereen. Voor 
veel mensen heeft abouna (‘vader’) 
Frans, zoals hij door veel Syriërs 
werd genoemd, heel veel betekend. 
Zijn visie op het leven leeft voort, 
maar zijn projecten moeten weer 
vanaf de grond opgebouwd worden. 
Door de oorlog is er veel verwoest. 
De ‘Walk for Homs’ probeert aan-
dacht en middelen te genereren om 
deze opbouw te ondersteunen zodat 
mensen in Syrië weer een toekomst 
krijgen.

Nita van Bergen uit Ammerzoden is 
werkzaam bij de Conferentie Neder-
landse Religieuzen en loopt mee. Op 
8 april 2021 vroeg een deelnemer of 
zij hem misschien wilde sponsoren, 
maar na het bekijken van de web-
site wilde ze eigenlijk meer doen. 
Ze wilde meelopen. Een gedurfd 
plan, want meer dan vijf kilometer 
had ze nog nooit gelopen. Zes dagen 

achter elkaar gemiddeld 26 kilome-
ter is dan op zijn minst een uitda-
ging. Maar ze had nog een jaar om 
te trainen. Inmiddels zijn er van de 
12 maanden nog maar twee over en 
heeft ze er alle vertrouwen in dat 
het goed gaat komen. Steun is er nog 
altijd nodig. In gebed en financieel. 
Sponsoren kan via ‘ik loop mee met 
de Pelgrimstocht’ (walkforhoms.nl). 
Uiteraard is het ook mogelijk om op 
de hoogte gehouden te worden van 
deze tocht. Stuur daarvoor een mail 
naar nitavanbergen@hotmail.com.

Wie de laatste etappe wil meelopen 
kan zich in Heusden aansluiten. Op 
zondag 10 april 2022 is om 10.00 uur 
het vertrek vanuit Heusden rich-
ting ‘s-Hertogenbosch. In ‘s-Herto-
genbosch zullen de pelgrims door 
monseigneur De Korte worden ver-
welkomd in de Sint Janskathedraal. 
Om 16.30 uur zal hij in een speciale 
dienst ter nagedachtenis aan pater 
Frans stilstaan bij de mensen die hij 
in Syrië begeleidde.
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Goede Week
In de Goede Week viert de Kerk de 
heilsmysteries die Christus tijdens 
de laatste dagen van zijn leven 
heeft voltrokken, te beginnen met 
zijn Messiaanse intocht in Jeruza-
lem. De Veertigdagentijd duurt tot 
de donderdagavond. Met de avond-
mis van Witte Donderdag begint het 
paastriduum; dit wordt voortgezet 
op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag; 
het hart ervan is de paaswake en 
het wordt besloten met het avond-
gebed van paaszondag.

Palmzondag
Op de zaterdag vóór Palmzondag 
gaan de kinderen bij het familiepas-
toraat een Palmpasenkruis maken. 
De volgende dag: Palmzondag, zul-
len zij in de kerken van Ammerzo-
den, Velddriel, Kerkdriel. Alem en 
Zaltbommel binnen trekken en zich 
presenteren samen met andere kin-
deren. Het is fijn dat zij weten en 
ervaren dat zij uit maken van nog 
een veel grotere groep mensen, die 
geloven dat het Rijk van God onder 
de mensen begint.

Witte Donderdag
Op de vooravond van Goede Vrijdag 
vieren we het Laatste Avondmaal. 
Net als de leerlingen destijds zijn 
we dan met een kleine groep bij 
elkaar. De viering is daarom alleen 
in Velddriel en Zaltbommel (beide 
19.00 uur). We lezen het verhaal en 

gedenken hoe Jezus zijn leerlingen 
op het hart drukt om in verhalen, 
in daden en in het breken van het 
Brood Hem te gedenken. Indrukwek-
kend is het hoe aan het eind van de 
Eucharistie het altaar wordt ont-
bloot en het licht in de kerk dooft 
tot enkele het altaar waar de laat-
ste woorden klinken.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag gedenken we het 
sterven van Jezus aan het kruis. 
Traditioneel wordt dan de kruisweg 
door parochianen gebeden op vrij-
dag om 15.00 uur. (In Alem is de 
kruisweg om 14.30 uur). In alle ker-
ken is er gelegenheid om de kruis-
weg te bidden, samen met andere 
parochianen of alleen. Hiervoor 
liggen er ook boekjes achterin alle 
kerken.

Paaswake
Op zaterdagavond en/of zondag 
vieren we de overgang van de dood 
van Jezus, naar het leven. De nacht 
wordt overwonnen, duisternis en 
geweld hoe groots ook, zullen moe-
ten wijken. Wij staan er niet alleen 
voor: samen en met God, mogen wij 
opstaan een nieuwe dag, het leven 
tegemoet!

Liturgie
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In onze parochie is een grote be-
trokkenheid op de bevolking van 
de Oekraïne. Ondanks de verbijste-
ring, boosheid en verdriet, bleven 
we niet steken in onmacht. Velen 
kwamen in beweging, om in gebed 
en met andere acties zoals inzame-
lingen, collectes en in persoonlijke 
contacten te laten merken dat we 
het geweld niet het laatste woord 
lieten. Niet alleen via de media 
maar ook via verschillende persoon-
lijk contacten met Oekraïners die 
hier in de Bommelerwaard hebben 
geleefde en gewerkt, voelden we de 
zorg, maar droegen en dragen wij 
ook zorg. 

Zorg dragen
Pastores en kerkbestuur samen met 
de contactgroepen, zoals met name 
in Ammerzoden en Zaltbommel, 
hebben gekeken welke ruimtes we 
hebben om vluchtelingen op te van-
gen. Juist in alle onrust en onzeker-
heid wilden we een goed tijdelijk 
thuis bieden, binnen onze mogelijk-
heden. Zij hebben vreselijke din-
gen meegemaakt, en voor sommige 
zal elk hard geluid nog een heftige 
emotie oproepen. We willen daarom 
meer dan een noodopvang bieden, 
maar een goede warme beschutte 
plek, waar ze met al hun onzeker-
heid over familie en geliefden zich 
veilig en welkom voelen. 

Parochie stelt zich open voor vluchtelingen
Bemoediging
Naast de pastoriën die we ter be-
schikking stellen, zijn er veel paro-
chianen, die we gevraagd hebben, 
om te zorgen dat de mensen zich 
welkom voelen. Voor de kinderen 
en de volwassenen is het fijn om af-
leiding te hebben, maar ook dat zij 
een zinvolle dagbesteding hebben. 
Van andere plekken weten we hoe 
graag zij ook iets terug willen doen.

Samen met de gemeente en andere 
organisatie willen we de opvang zo 
goed mogelijk organiseren, en hen 
de ruimte geven, daar waar ze hun 
eigen leven proberen een beetje 
weer op te pakken (in zoverre dat 
fysiek en emotioneel kan) , Als u 
iets denkt te kunnen betekenen, dan 
is het fijn als u dat laat weten, bij 
voorbeeld via het parochiesecretari-
aat, pastores of via de contactgroep. 

Hoop
 In alle ellende is het ontroerend ze 
zien met hoeveel vanzelfsprekend-
heid en zorg zowel kinderen als vol-
wassenen, zich inzetten. Ik hoop en 
bidt dat het niet alleen voor onze 
Oekraïnse broeders en zusters, maar 
voor meer vluchtelingen een teken 
van hoop is. Het kwaad mag en zal 
nooit het laatste woord hebben, en 
dat geloof spreekt uit en de liefde 
en zorg die als een tegenkracht ook 
in de Bommelerwaard zicht is.

Vluchtelingen
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Afgelopen najaar heeft de paus een synode afgeroepen. Synode betekent 
letterlijk ‘samen op weg’.

Met de uitkomsten van het synodeproces, waaraan bisdommen en alle pa-
rochies van de wereld meedoen, wil de paus de Kerk een nieuw elan geven. 
De belangrijkste vraag is hoe samen die weg te gaan en hoe dit praktisch 
binnen onze Kerkgemeenschappen te verwezenlijken. Iedereen jong, oud, 
religieus of leek wordt gevraagd hierover na te denken en met ideeën te 
komen. Iedereen kan zijn visie geven op de Kerk en het geloof in onze tijd 
en suggesties doen ter verbetering. Ook in onze parochie krijgt dit syno-
deproces de komende maanden aandacht. Er worden door de bisdommen 
werkdocumenten gemaakt die worden teruggekoppeld met Rome. In 2023 
zullen deze worden besproken in een grote bisschoppensynode.

De menselijke broederschap
“In naam van God en van alles wat tot nu toe gezegd is; Al-Azhar al-Sharif 
en de moslims van Oost en West, samen met de katholieke Kerk en de ka-
tholieken van Oost en West, verklaren hierbij te kiezen voor de cultuur van 
de dialoog als weg, voor gemeenschappelijke samenwerking als gedragsre-
gel en voor wederzijds begrip als methode en norm.”

Deze officiële zin komt uit een gezamenlijke verklaring van paus Franciscus 
en de groot imam Ahmed Al-Tayeb bij hun ontmoeting in 2019. De groot 
imam is één van de 500 meest invloedrijke moslims in de wereld. Deze ver-
klaring was voor de VN in 2020 reden om ieder jaar 4 februari uit te roepen 
tot ‘Internationale Dag van de menselijke broederschap’. Alle VN-lidsta-
ten worden opgeroepen om die dag jaarlijks te vieren. Het leggen van de 
nadruk op zuster- en broederschap sluit aan bij de encycliek van de paus 
‘Fratelli tutti’ en bij het synodale proces dat in oktober 2021 begonnen is.

De Synode: Samen de weg gaan

Synode 2023
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Vrijwillige (palliatieve) thuishulp… 
omdat elk leven aandacht verdient!
Het leven is een gave van de Schep-
per zelf. Dat leven is kostbaar en 
verdient bescherming; van het al-
lerprilste begin tot aan het einde. 
De Nederlandse Patiënten Vereni-
ging (NPV) komt op voor het men-
senleven. Voor leven dat kwetsbaar 
is en broos, voor ieder mens, in wel-
ke levensfase dan ook.

De NPV-afdeling Bommelerwaard 
biedt vrijwillige thuishulp, waaron-
der ook palliatieve thuishulp. Onze 
vrijwilligers geven concreet handen 
en voeten aan de Bijbelse oproep 
tot zorgzaamheid en solidariteit en 
geven hulp aan iedereen die dat no-
dig heeft, in bijvoorbeeld de onder-
staande situaties:

• Ik ben mantelzorger voor mijn 
man die niet alleen kan zijn.

• Wie kan er bij hem zijn als ik 
een boodschap wil doen?

• Mijn vrouw is stervende en wil 
het liefst zo lang mogelijk thuis 
verzorgd worden.

• Is er iemand die ons bij kan 
staan?

• Mijn vader heeft beginnende de-
mentie. Wie kan er één keer per 
week met hem gaan wandelen?

Vrijwillige (palliatieve) thuishulp 
is een vorm van hulpverlening die, 
als mensen dat willen, hen in staat 

NPV-afdeling Bommelerwaard

stelt om zo lang mogelijk in hun ver-
trouwde omgeving te blijven. Wij 
werken samen met de professionele 
zorg en mantelzorg die u al heeft.
Wilt u ook meehelpen?

Maak jij tijd om een ander een 
mooie dag te gunnen? Wilt u er voor 
de medemens zijn? Word vrijwilli-
ger! Zeker in de Gemeente Maas-
driel hebben wij een groot tekort 
aan vrijwilligers. Heeft u wekelijks 
een uurtje over dit dankbare werk?

Meer informatie
Neem voor het indienen van een 
hulpvraag of het aanmelden als vrij-
williger contact met ons op. Bel met 
de coördinator Liesbeth Boere 06-
12251489

www.npvbommelerwaard.nl



2022 jaargang 11 nummer 1 bladzijde 20 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Wat is onze parochie zonder vrijwil-
ligers? Op onze priesters en secreta-
resse na, draait de hele parochie op 
vrijwilligers. Sommigen hebben een 
kleine of kortdurende taak, anderen 
zijn op vele plekken en bij uiteenlo-
pende gelegenheden actief. In deze 
nieuwe rubriek willen wij één van 
deze mensen aan u voorstellen, om 
te laten zien wat er achter de muren 
van onze gebouwen voor werk wordt 
verzet. Zij staan als het ware sym-
bool voor al die anderen die vaak 
onopvallend dit mooie werk doen.

Antoon van der Heijden, 
koster uit Kerkdriel
Met liefde spreekt Antoon, gebo-
ren en getogen in Kerkdriel, over 
zijn jeugd. Hij was het zesde kind 
uit een gezin met negen kinderen. 
Vader was de smid van het dorp en 
al jong mocht Antoon helpen in de 
smederij waar hij de paarden vast-
hield om deze te beslaan, en in de 
zomer de vliegen moest verjagen. 
Toch koos hij niet voor de smederij 
maar ging studeren om als boekhou-
der en accountant vele jaren in de 
administratie te werken.

En zoals het bij veel vrijwilligers ge-
beurt, was het tijdens de koffie na 
een speciale viering, dat hij door 
het toenmalige kostersechtpaar in 
1999 werd gevraagd of hij er niet 
voor voelde kosterstaken op zich 

Nieuwe rubriek: Wat is de parochie zonder vrijwilligers

Vrijwilliger in het zonnetje

te nemen. Langzaam groeide hij in 
dit vak, zeker omdat hij aanvanke-
lijk ook nog werkte. Geschoold door 
een kosterscursus, en geholpen door 
meer vrije tijd na zijn pensionering, 
namen de werkzaamheden als maar 
toe. Zoals de administratie bijhou-
den van de collectes, het storten 
van deze gelden, de liturgie boekjes 
maken, deelname aan de contact-
groep. Vele taken die Antoon met 
grote plichtmatigheid vervuld. Dit 
alles is mede mogelijk dankzij de 
goede samenwerking met collega 
koster Rob van Haagen. Deze sa-
menwerking zorgt ervoor dat dank-
zij een goed schema er ook tijd over 
blijft voor het privéleven.

Doordat Toon dikwijls op het paro-
chiecentrum aanwezig is, spreekt 
hij regelmatig parochianen en biedt 
hen een luisterend oor. Dit mense-
lijk contact maakt het vrijwilligers-
werk voor hem extra aantrekkelijk. 
Toon is met de kerk en kerkgang 
thuis opgegroeid. En dan zijn som-
mige zaken heel gewoon. Een reis 
naar Lourdes niet zo lang voor de 
dood van zijn vrouw heeft hem bij-
zonder geraakt. Het samen bidden 
en zingen en de grote mate van ver-
bondenheid met elkaar, versterkte 
zijn Mariadevotie.

Vooruitkijkend naar de toekomst 
heeft Toon nog wel een wens. Wat 
zou het fijn zijn als wij iemand zou-
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den kunnen inwerken voor het kos-
tersvak. Iemand die weet van het 
reilen en zeilen in de kerk en bij de 
verschillende soorten diensten. “Hij 
of zij hoeft niet direct koster te 
worden maar het geeft ons wel rust 
te weten dat wij over een achter-
wacht kunnen beschikken”. Heeft u 
interesse, praat u eens met Toon of 
Rob.

Wij wensen Antoon nog vele mooie 
kosterjaren toe!

Vertrouwenspersoon
Zoals overal kan het ook in onze pa-
rochie voorkomen dat u te maken 
krijgt met ongewenst gedrag zoals 
agressie, discriminatie, racisme, 
pesten, intimidatie, ongewenst sek-
sueel gedrag etc.

Onze parochie beschikt over een 
vertrouwenspersoon waarbij u te-
recht kunt als u hiermee te maken 
krijgt. De vertrouwenspersoon kan 
u helpen met het indienen van een 
klacht, een eventuele juridische 
procedure of gewoon met een goed 
gesprek. Aarzel niet om contact op 
te nemen, ook als u zelf twijfelt of 
er wel sprake is van gedrag dat niet 
door de beugel kan.

De vertrouwenspersoon van onze 
parochie is Maroesjka Versantvoort. 
Zij is te bereiken op 0418-634318 of 
info@straver-versantvoort.nl.

Vanzelfsprekend wordt elk contact 
volledig vertrouwelijk behandeld.
 

Koster Antoon achter het katheder



2022 jaargang 11 nummer 1 bladzijde 22 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Vieringen

zaterdag 19 maart
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 20 maart
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Rossum Gebed werkgroep
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep

zaterdag 26 maart
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 27 maart
 9.30 Alem Gebed werkgroep
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 2 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 3 april
 9.30 Ammerzoden Gebed JVriesema
 9.30 Rossum Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Gebed JVriesema
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 9 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 10 april
 9.30 Alem Eucharistie BBus
 9.30 Ammerzoden WoCo CvLoon
 9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Maasdijkkerk Oecum CvLoon
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

woensdag 13 april
 19.00 Sint-Janskath Chrismamis De Korte

donderdag 14 april
 19.00 Velddriel Eucharistie RPutman
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

vrijdag 15 april
 14.30 Alem Kruisweg
 15.00 Ammerzoden Kruisweg 
 15.00 Kerkdriel Kruisweg 
 15.00 Leyenstein Kruisweg 
 15.00 Velddriel Kruisweg 

 15.00 Zaltbommel Kruisweg 
 19.00 Kerkdriel Kruisverering 

zaterdag 16 april
 19.00 Velddriel Paaswake RPutman
 21.30 Kerkdriel Paaswake BBus
 22.00 Zaltbommel Paaswake RPutman

zondag 17 april
 9.30 Alem WoCo JVriesema
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

maandag 18 april
 9.30 Rossum Eucharistie BBus
 11.00 Leyenstein Eucharistie RPutman

zaterdag 23 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 24 april
 9.30 Alem Gebed werkgroep
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 30 april
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 1 mei - Dag van de arbeid
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Gebed JVriesema

zaterdag 7 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 8 mei - Moederdag
 9.30 Alem Eucharistie RPutman
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 14 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 15 mei - Gezinsdag
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Rossum Gebed werkgroep
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
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Gedoopt

In onze Heilige Franciscusparochie 
zijn door het Sacrament van het 
Doopsel opgenomen:

 19  december Zoey de Heus
 19 december Indy Leerintveld
 19 december Nora Albers

 23 januari Stan van den Heuvel

 6 februari Amy Barneveld 
 6 februari Rose van Herwijnen
 13 februari Claire Willems
 20 februari Jason van Eeuwijk
 26 februari Wiktor Pusja

Alle ouders van harte gefeliciteerd.

 11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep
 18.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zaterdag 21 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 22 mei
 9.30 Alem Gebed werkgroep
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

donderdag 26 mei
 9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zaterdag 28 mei
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 29 mei
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 4 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Vormsel BBus

zondag 5 juni
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Rossum Eucharistie RPutman
 11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 11 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 12 juni
 9.30 Alem Eucharistie BBus
 11.00 Kerkdriel Eucharistie P. Peelen
 11.00 Velddriel Euch 1eHC RPutman
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 18 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
 19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 19 juni - Vaderdag
 9.30 Rossum Gebed werkgroep
 11.00 Ammerzoden Euch 1eHC RPutman
 11.00 Kerkdriel Gebed werkgroep
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 25 juni
 17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
 19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 26 juni
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
 9.30 Velddriel Eucharistie RPutman
 11.00 Alem Euch 1eHC BBus
 11.00 Kerkdriel Euch 1eHC RPutman

Onder voorbehoud. Kijk op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl
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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 
Na de eucharistieviering van 9.30 
uur op zondag 3 april, 1 mei en 29 
mei is er een inloopuurtje is er gele-
genheid om samen koffie te drinken. 
Iedereen is hierbij van harte uitge-
nodigd. 

Heilig Doopsel
Zondag 7 februari j.l. zijn Rose van 
Herwijnen en Amy van Barneveld 
gedoopt en opgenomen in onze pa-
rochie.

Van harte gefeliciteerd!

De komende data waarop het doop-
sel plaatsvindt (onder voorbehoud):

• zondag 3 april 2022
• zondag 12 juni 2022
• zondag 7 augustus 2022

Voorafgaand aan de viering vindt 
een doopgesprek plaats met alle 
doopouders. Deze gezamenlijke 
avonden zijn in het paro-chiecen-
trum van Kerkdriel of Zaltbommel 
en beginnen telkens om 20.00 uur. 
De eerstvolgende datum hiervoor is: 
15 maart 2022.

Vastenactie 2022
‘Je land is je leven’
Aandacht wordt gevraagd voor men-
sen die hun land kwijtraken aan 
grootgrondbezitters, om er gro-
te palmolieplantages, sojavelden, 
mijnbouw of kerncentrales te bou-
wen. Terwijl de kostbare grond hun 
eigendom is en enige bron van in-
komsten.

Wat doet Vastenactie ? 
In Guatemala steunt onze lokale 
partner drie Maya–gemeenschappen 
die opkomen voor hun rechten.

Meer over het project en wat Vas-
tenactie doet kunt u elders lezen in 
dit parochieblad of kijk op:
www.vastenactie.nl

Voor uw bijdrage ontvangt u het be-
kende vastenzakje. Tijdens de vas-
tentijd kunt u het vastenzakje de-
poneren in de groene bus achter in 
de kerk of in de brievenbus van de 
pastorie, Voorstraat 102 Velddriel.

Wij bevelen dit mooie project van 
harte bij u aan.
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MOV werkgroep Velddriel
Adventsactie 2021
Tijdens de Adventstijd is er in onze 
kerk aandacht besteed aan een 
mooi project voor vrouwen in de 
Gazastrook waar een dringend te 
kort is aan een medisch centrum. 
Hier kunnen vrouwen terecht tij-
dens zwangerschap en tijdens en na 
de bevalling. Mede dankzij uw bij-
drage gaat er hopelijk een centrum 
komen.

Er is een mooi bedrag opgehaald van 
€ 134,50 waarvoor onze hartelijke 
dank namens de vrouwen in de Ga-
zastrook.

Werkgroep MOV Velddriel 
Gertrude Hooijmans & 

Annie van Kuijk

Familievieringen
Met Martinus Kids
Tijdens de familievieringen van het 
familiepastoraat zingen de Martinus 
Kids. Let op de tijden want die kun-
nen afwijkend zijn.

zo 10 apr 9.30 uur Palmzondag

zo 17 apr 9.30 uur Pasen

zo 15 mei 18.00 uur Eucharistie

za 4 juni 19.00 uur Vormsel

zo 12 juni 11.00 uur 1e H.Communie

Vieringen Pasen - Pinksteren
 Zondag 10 april 9.30 uur Palmzondagviering met R. Putman

 Donderdag 14 april 19.00 uur Eucharistieviering

 Vrijdag 15 april 15.00 uur Goede Vrijdag - Gelegenheid om samen of 
     individueel de kruisweg in de kerk te bidden

 Zaterdag 16 april 19.00 uur Paaswake R. Putman en Gemengd koor

 Zondag 17 april 9.30 uur Plechtige Hoogmis B.Bus en Martinus Kids

 Donderdag 26 mei 9.30 uur Eucharistieviering Hemelvaartsdag

 Zaterdag 4 juni 19.00 uur Pinksteren Vormselviering
     met deken Jos Verbraeken.

 Zondag 12 juni 11.00 uur Eerste H. Communieviering
     met R. Putman en Martinuskids
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Interieurverzorgsters
Meestal hebben de interieurverzorg-
sters, oftewel de kerkwerksters, één 
keer per jaar een gezellige avond. 
Tijdens deze avond wordt het nieu-
we jaarrooster gepland.

Maandag 7 februari j.l. was het zo-
ver en konden de dames met zijn 
allen gezellig bijkletsen. Onder het 
genot van koffie/thee en gebak wer-
den ze in het zonnetje gezet met een 
bloemetje voor hun vrijwillige werk-
zaamheden zodat onze Velddrielse 
kerk en sacristie het hele jaar door 
er netjes en verzorgd uitziet.

Ondertussen zijn ze al met z’n 
twaalven. Ze maken met veel ple-
zier de kerk schoon.

Dankjewel namens de parochie!

Overleden
† Anneke Pardoel-Verhoeven, 86 jaar
Geboren 29 december 1935 en 27 
januari 2022 overleden.

Na de uitvaartviering in onze St. 
Martinus kerk hebben we haar be-
graven op het kerkhof naast de kerk.

† Mien van Kuijk-van Herwijnen
Geboren 17 november 1950 en 27 
december 2021 overleden. De cre-
matie heeft plaatsgevonden in Vlij-
men. Onlangs is haar man verhuisd 
naar Raamsdonkveer.

Arie heeft met zijn bedrijf menig 
hekwerk gemaakt, zo ook voor de 
Velddrielse parochie.

Koorjubilea
Op zaterdag 5 maart zijn tijdens een 
feestelijke bijeenkomst St. Gregori-
usspelden uitgereikt voor:

Veertig jaar
• Ria Verhoeven-vd Biggelaar is ge-
boren en getogen in Velddriel. In 
1981 is zij samen met haar schoon-
zus Stien bij ons gemengd koor gaan 
zingen. Ria geniet van het zingen en 
komt dan ook al veertig jaar door 
weer en wind, graag en trouw naar 
het koor. 

• Brigitte Verhoeven-Merks is een 
geboren en getogen Velddrielse. Als 
14 jarige ging Birgitte bij het pas 
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opgerichte Jongerenkoor Horizon 
o.l.v. Toon Holtappels. Na de studie, 
haar huwelijk en kinderen krijgen, 
is ze in 2005 naar het groot gemengd 
koor in Velddriel gegaan. Ondanks al 
haar drukke werkzaamheden, is ze 
bij het koor gebleven en vindt ze 
het heel erg leuk om te zingen.

• Hetti van Kessel is al op tienjarige 
leeftijd begonnen te zingen bij het 
kinderkoor o.l.v. Jo van Eeuwijk en 
maakte vervolgens de overstap naar 
het groot gemengd koor o.l.v. Toon 
Holtappels en Fien Rooijakkers-van 
Sonsbeek aan het orgel. Daarna zong 
Hetti ruim twintig jaar plezierig met 
Jos Wielakker en is nu erg blij met 
Bart van de Wiel dirigent en Diana 
van Mil op het orgel. Daarnaast is zij 
heel actief binnen het koorbestuur 
waar ze momenteel voorzitter van 
is. De laatste 10 jaar begeleidt ze 
samen met schoonzus Ans het kin-
derkoor van de parochie de ‘Marti-
nuskids’.

Vijf en twintig jaar 
• Trea Kerkhoven-Akkerman is eind 
jaren tachtig bij het Hedels koor 
gegaan. Na de kerksluiting in Hedel 
heeft ze een korte tijd bij Francis-
cus Vocalis gezongen en is in 2018 
bij het Velddriels koor gekomen. Na 
ruim 25 jaar zingt ze nog steeds met 
veel plezier als alt bij het koor. 

• Truus Hovius-Hegem is opgegroeid 
in het Utrechtse Bunnik. Na haar hu-

welijk is zij in Hedel gaan wonen. 
Nadat haar kinderen het kinderkoor 
verlieten, is zij zelf bij het groot 
Hedels koor gaan zingen. Toen in 
2016 de Hedelse kerk werd gesloten 
heeft ze nog eventjes bij Franciscus 
Vocalis gezongen en is ze in 2019 bij 
het Velddriels koor gekomen

Ria, Birgitte, Hetti, Trea, Truus, 
hartelijk dank namens al die paro-
chianen die mochten genieten van 
de mooie koorzang tijdens de re-
gulier vieringen maar zeker ook de 
vreugde die jullie brachten bij ju-
bileum vieringen en zeker ook de 
troost die uitgaat van jullie zang, 
bij uitvaarten.
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Correspondentieadres:
Anth. Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168
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 mrt 9.30 uur Gebedsviering Jos Vriesema

Vrijdag 1 apr 11.00 uur Eucharistiev. Vaste Burcht
Maandag 11 apr 14.00 uur Eucharistviering voor ouderen
    waarna gezellig samenzijn
Maandag 18 apr 9.30 uur Tweede Paasdag Eucharistieviering B. Bus

Vrijdag 6 mei 11.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag  9 mei 14.00 uur  Eucharistieviering voor ouderen 
    waarna gezellig samen zijn
Zondag 15 mei 9.30 uur  Gebedsdienst werkgroep

Vrijdag  3 juni 11.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
Zondag 5 juni 9.30 uur  Eerste Pinksterdag Eucharistieviering
Maandag 13 juni 14.00 uur  Eucharistieviering voor ouderen 
    waarna gezellig samen zijn
Zondag 19 juni 9.30 uur Gebedsdienst werkgroep

Vrijdag 1 juli 11.00 uur Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag 11 juli 14.00 uur  Eucharistieviering voor ouderen 
    waarna gezellig samen zijn

Vieringen in de Vaste Burcht
Fijn dat we op 4 maart weer konden beginnen met de Eucharistievieringen 
in de Vaste Burcht. We hopen elkaar daar weer te ontmoeten.

Vieringen in de Beuk
Iedere eerste zondag van de even maanden is er voortaan een extra Eucha-
ristieviering in de Beuk. Alleen in april zal dat met Tweede Paasdag zijn. 
Wij vinden het fijn dat dit mogelijk is.
De andere vieringen gaan gewoon door: op de tweede maandag van de 
maand een ouderenviering en de derde zondag een gebedsviering.
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Overleden
† Adrie van den Dungen
Geboren: 13 november 1935 te Rossum
Overleden: 2 februari 2022 te Rossum
Adrie groeide op in Rossum en werk-
te op het boerenbedrijf van zijn 
ouders. Hij trouwde met Stien van 
Heel. En kregen samen vier kinde-
ren, erg groot was hun verdriet toen 
Betsie door een noodlottig ongeval 
om het leven kwam. Na zoveel jaar 
samen te wonen en werken op hun 
bedrijf moest zijn vrouw verhuizen 
naar de Vaste Burcht waar zij op 15 
oktober 2020 is overleden. Zo kwam 
er een eind aan hun bijna 63-jarig 
huwelijk. Nadat zijn gezondheid 
achteruit ging, is hij toch nog plot-
seling overleden. De afscheidsdienst 
werd gehouden in het crematorium 
te Vlijmen. Moge hij rusten in vrede.

† Hannie van der Donk - van der Zalm
Geboren: 7 juni 1968 te Kerkdriel
Overleden: 8 februari 2022 Hurwenen
Hannie groeide op als enig kind in 
Kerkdriel. Ze werkte in de cham-
pignons waar ze Bert van der Donk 
leerde kennen. Ze trouwden en gin-
gen in Hurwenen wonen. Ze kregen 
samen twee kinderen. Hannies grote 
hobby was fotografie. Na een moe-
dig gedragen ziekte heeft ze het le-
ven veel te vroeg moeten loslaten.
Na de afscheidsdienst is zij begra-
ven op de Gemeentelijke Begraaf-
plaats in Hurwenen. Moge zij rusten 
in vrede.

Kapelletje
Binnenkort gaan we verder 
met de beplanting achter 
het kapelletje en we schaf-
fen ook een afvalbak aan.

Fijn dat er zo veel vrijwil-
ligers zijn die ons daarbij 
helpen. Voelt u zich ook 
geroepen om iets te gaan 
doen, meldt u dan aan: 
vele handen maken licht 
werk.

Kerkbalans
Onlangs heeft u van ons een verzoek 
gehad om een bijdrage aan kerkba-
lans te doen. Hier hebben vele van 
u al op gereageerd, waarvoor onze 
hartelijke dank.

Mocht u nog niet in de gelegenheid 
zijn geweest, vragen wij u alsnog 
mee te doen. U kunt uw bijdrage 
voor ons kapelletje overmaken op 
rekeningnr. NL66 RABO 0144 6023 93 
of contant in de bus bij Bertha van 
Doorn Anth. Weijgertzeplein 42 Ros-
sum. Bij voorbaat hartelijk dank.

Vastenactie
Elders in dit blad kunt u lezen over 
het project van Vastenactie. U kunt 
daaraan meedoen door uw bijdra-
ge over te maken of het vastenac-
tie-zakje in te leveren bij Bertha of 
Marleen, dan zorgen wij ervoor dat 
het wordt overgemaakt.
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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 opgegeven 
op de pastorie 073-5991215. Of in 
de pastorie op donderdag of zater-
dagmorgen.

Inloop
Elke donderdag wordt er in de huis-
kapel van onze pastorie om negen 
uur een H. Mis opgedragen. Na af-
loop krijgen de mensen dan een lek-
ker kopje koffie met ‘iets erbij’. Dan 
worden alle nieuwtjes uit het dorp 
en de parochie besproken. Eigenlijk 
is dat een soort inloopuurtje.

Iedereen is van harte welkom in dit 
uurtje. Als u aanbelt bij de pastorie 
wordt de deur uitnodigend geopend 
en kunt u gezellig meepraten. 

Kledingactie
Ieder voorjaar en najaar organiseert 
Sam’s Kledingactie actiedagen, om 
zo kleding op te kunnen halen voor 
het goede doel. Dit voorjaar is geko-
zen voor hulp aan schoolkinderen en 
hun ouders in Oeganda.

Van 29 maart t/m 23 april a.s. kunt 
u in Ammerzoden kleding en schoe-
nen inleveren op Heiligenweg 7.

NIET aangenomen wordt: kapotte en 
vuile kleding, speelgoed en knuffels, 
handdoeken, kussens en dekbedden. 

Overleden
† Op 8 december 2021 overleed Jan 
Rademakers. Jan werd geboren op 
10 oktober 1939. Hij was bij het 
parochieel kerkkoor, bij de FNV, de 
PCI, het Malse Arckeldurp en bij de 
KPJ en de Dorpszeskamp. Voor al 
dat vrijwilligerswerk kreeg hij een 
Koninklijke Onderscheiding.

† Op 17 december 2021 overleed 
Rikie van Wordragen – Dekkers. Na 
de lagere school volgde ze een cou-
peuseopleiding. In 1955 trouwde ze 
met Ai van Wordragen. Op Het Zwin 
kregen ze een hecht gezin. Reizen 
deden ze graag. Later werd voor 
‘Grutje’ haar afnemende gezichts-
vermogen een steeds grotere handi-
cap. Uiteindelijk is ze in de Wiele-
waal in Zaltbommel overleden.

† Op 20 januari 2022 stierf in Den 
Bosch Eduard Eli Wouter Marie van 
Doornmalen. Hij was geboren op 18 
december 1927. Hij was de twee-
lingbroer van Wiek van Doornmalen. 
Op zijn bidprentje staat een mooi 
gedicht. Een stukje daaruit:
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Het werd ochtend. ‘Is het voorbij?’ 
vroeg een man. ‘Ja, je mag nu gaan’, 
zei de engel. Hij tilde de man op, 
hield hem tegen het licht en zei: ‘Je 
bent doorzichtig nu’. ‘Laat me maar 
los’, zei de man.

† Op 2 december 2021 stierf Hek 
van Zeelst. Hek was geboren op 26 
februari 1933. Hek was een boer in 
hart en nieren. Hij was de eerste 
boer in de Bommelerwaard die een 
koe had die meer dan 100.000 liter 
melk had geproduceerd. Hek was lid 
van de toneelclub, van het kerkkoor 
in Hedel en van de Disselzangers in 
Ammerzoden. Hij genoot erg van 
zijn kinderen, zijn kleinkinderen en 
zijn achterkleinkinderen. Na een 
verjaardagsfeest bij een zijn klein-
kinderen ging hij even rusten. Toen 
is hij vredig ingeslapen. 

Kerkbalans
De actie kerkbalans is weer van start 
gegaan. Deze actie bevelen wij van 
harte bij u allen aan. U kunt uw bij-
drage overmaken op rekeningnum-
mer NL51 RABO 0102 6011 78. 

U kunt ook uw bijdrage afgeven aan 
de mensen van het parochieteam, 
Kerkstraat 2.

“Zeg aan de gemeente 
dat alles goed is”
In het vorige parochieblad stond een 
zeer lezenswaardig artikel over het 
leven van Ariens. Een min of meer 
vergelijkbaar verhaal speelde zich 
af in de familie van de Wellse domi-
nee Van den Bosch. Op maandag 5 
december 1944 arriveerde de jonge 
dominee met de trein in Den Bosch. 
Hij werd daar opgewacht door de 
Ammerzodense notaris Landweer 
en zijn vrouw. Die hadden twee 
tandems bij zich en daarmee werd 
naar Well gereden. De volgende dag 
heerste er een grote opwinding bij 
de Duitsers en de N.S.B.-ers. Het 
praatje ging dat de geallieerden in 
één dag zouden doorstoten tot Am-
sterdam. De Duitsers en hun aan-
hang vluchtten daarop hals over kop 
weg. Later werd deze dag ‘Dolle 
Dinsdag’ genoemd.

Dominee Van den Bosch ging na aan-
komst in Well meteen aan de slag. 
Na een korte periode van inwerken 
maakte hij alle ellende van bom-
bardementen, evacuatie en later de 
terugkeer naar de eigen woonstede 
mee. In die periode zal hij ongetwij-
feld gedacht hebben aan zijn vader 
Dirk Arie. Die was namelijk vanaf 11 
december 1940 gevangen gezet in 
het beruchte Oranjehotel in Scheve-
ningen. Op de dag van de arrestatie 
nam hij contact op met een colle-
ga-dominee: ‘Zou jij een huwelijk-



2022 jaargang 11 nummer 1 bladzijde 32 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Ammerzoden

sinzegening kunnen overnemen want 
ze zijn hier om me te arresteren’.

Hij werd opgepakt omdat hij in no-
vember 1940 een boekje had ge-
publiceerd met als titel: ‘666, het 
getal eens menschen’. De Duitsers 
beschouwden het als een aanval op 
Hitler. Van den Bosch legde in dat 
boek het evangelie van Johannes 
uit. Daarin had hij het ook over de 
duivel. Die wilde, volgens Van den 
Bosch, God nabootsen en zijn ei-
gen plaatsbekleder op aarde stellen 
en deed dat in een antichristelijke 
wereldheerschappij. Dat kon zowel 
op staatkundig als op godsdienstig 
terrein. Op bladzijde 97 stelt hij 
dat sommigen in de persoon van de 
Antichrist, de Duitse Rijkskanselier 
zagen. Zelf noemde Van den Bosch 
de naam van Hitler niet in zijn boek. 
Toch was die verborgen vergelijking 
de machthebbers te veel.

Op 28 oktober 1941 werd hij over-
gebracht naar kamp Amersfoort. In 
1942 preekte hij nog voor zijn mede-

gevangenen over de honger terwijl 
hij zelf al wegteerde van voedsel-
gebrek. In die periode zei hij tegen 
een bezoeker: ’Zeg aan de gemeen-
te dat alles goed is’. Hij stierf op 20 
maart 1942 in Leusden. In De Grote 
Kerk in Den Haag werd op 22 okto-
ber 1949 een monument voor domi-
nee Dirk Arie van den Bosch onthuld. 
Zijn zoon, op dat ogenblik al geen 
dominee in Well meer, preekte bij 
die gelegenheid over zijn vader. Hij 
had aan zijn toespraak de titel ‘Zeg 
aan de gemeente dat alles goed is’ 
gegeven.

Martien van Hemert
60 jaar priester
Martien van Hemert werd geboren 
en gedoopt op 31 december 1935 
in het gezin van Jan van Hemert en 
Anna Maria van Uijtert.

Hij groeide op in Ammerzoden, ging 
er naar de jongensschool op de hoek 
van de Voorstraat en de Schoolstraat 
(tegenwoordig Van Milstraat) van 
meester Tegelaars. Ook was hij ge-
regeld te vinden in het indrukwek-
kende Ammerzodense kerkgebouw. 
De godsdienstige opvoeding werd 
in de jeugdjaren van Martien gere-
geld door pastoor Trienekens. Deze 
vertrok in de zomer van 1944. Vlak 
daarna werd kerk door de Duitsers 
opgeblazen. De inwoners van Am-
merzoden moesten hun woonstede 
verlaten. Jan en Anna Maria trokken 

glas-in-loodraam in de Duinzichtkerk



Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

bladzijde 33Franciscus tussen de Rivieren 2022 jaargang 11 nummer 1

Ammerzoden

met hun gezin de Waal over en kwa-
men in Asperen terecht. 

Na terugkeer van deze evacuatie 
ging Martien ging weer naar school. 
De lagere school vestigde zich na de 
oorlog in de bijgebouwen van kasteel 
Ammersoijen. Dit omdat het gebouw 
van de jongensschool, net zoals een 
groot gedeelte van het dorp, in puin 
lag. Er kwam in de Voorstraat, in 
het voormalige Bondsgebouw, een 
noodkerk. Daar ontmoette Martien 
kapelaan Hagenaars. Deze kapelaan 
zette zich enorm in voor de opvang 
en de ontwikkeling van  de Ammer-
zodense jeugd.

Hij had wekelijks contact met de 
jongelui en wist velen van hen  te 
inspireren. Toen Martien de lagere 
school verliet, ging hij samen met 
andere Ammerzodense jongens naar 
het Klein Seminarie in Megen. Hij 
ging daar ook in de ‘kost’. Na het 
Klein Seminarie volgde natuurlijk 
het Groot Seminarie. Op 1 april 1962 
werd Martien door bisschop Bekkers 
tot priester gewijd.

 

Daarna ging Martien als godsdienst-
leraar aan het werk in Venray. Na 
een jaar werd hij overgeplaatst naar 
het Franciscuscollege in Rotterdam, 
een middelbare school voor HBS en 
Gymnasium. In die periode start-
te Martien ook met een vijfjarige 
studie godsdienstsociologie aan de 
Universiteit van Rotterdam. Daarna 
ging hij werken bij het KASKI, (Ka-
tholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut). 

Martien heeft daar tot aan zijn pen-
sionering gewerkt. Al die jaren heeft 
hij een vriendschappelijke band ge-
had met zijn plaatsgenoot Jos van 
Zeelst. Martien en Jos trokken er in 
hun kampeervakanties vaak samen 
op uit. Na zijn pensionering kwam 
Martien terug naar Brabant. Tegen-
woordig woont hij in het huis van de 
Franciscanen in Nijmegen. 

Daar zal op zondag 3 april een speci-
ale dankdienst worden gehouden in 
verband met het feit dat Martien 60 
jaar geleden priester werd gewijd. 
In Ammerzoden willen we dat graag 
ook gedenken. Daarom zal er op 
zondag 24 april om 11.00 uur een 
speciale dankdienst worden gehou-
den in onze Ammerzodense Willi-
brorduskerk. In deze viering zullen 
voorgaan pastoor Roland Putman en 
pater Martien van Hemert. De Mis 
zal worden opgeluisterd met zang 
van ons parochieel kerkkoor.
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In het vorige parochieblad stond een 
stukje over een glas-in-loodraam in 
de Ammerzodense doopkapel. Ook 
deze keer plaatsen we weer een 
foto van een van de drie ramen in 
die ruimte. Deze keer gaat het over 
de ‘Verrezen Christus met kruisstaf’. 
De afbeelding in dit raam past pre-
cies bij het thema van dit parochie-
blad: ‘een nieuw begin’.

Ook dit raam is gemaakt door pa-
ter Lando van den Berg. U kunt 
over hem lezen in het vorige paro-
chieblad. Zijn gebrandschilderde 
glas-in-loodramen en zijn andere 
kunstwerken vallen op door hun gro-
te gedetailleerdheid.

In het algemeen kan over het werk 
van Lando gezegd worden dat de be-
weging van de figuren gesuggereerd 
wordt door armgebaren en de stand 
van het hoofd. De omlijsting van de 
figuurgroepen zijn zeer kleurrijk. 
Door hun details zijn de ramen van 
grote afstand niet goed te begrijpen. 
Ze zijn het beste te bekijken op oog-
hoogte op niet al te grote afstand.

Deze kenmerken zijn ook van toe-
passing op het raam van de ‘Ver-
rezen Christus’ in onze doopkapel. 
Christus is opgestaan uit zijn graf. 
Hij heeft het kruis als een staf in 
zijn rechterhand. Op de achter-
grond zijn veel kleurrijke stukken te 
bewonderen. 

De verrezen Christus, symbool van het nieuwe begin
Lando van den Berg maakte de 
glas-in-loodramen op verzoek van 
pastoor Veldman in de vijftiger ja-
ren van de twintigste eeuw In die 
periode was hij ook al actief als res-
tauratieschilder. Hij was lid van de 
Algemene Katholieke Kunstenaars-
vereniging.

Van den Berg overleed op 56-jarige 
leeftijd.
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Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
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

Overleden
Overledenen Kerkdriel vanaf 22 november 2021

 22 november Wim van Namen (91)
 24 november Martien de Bruijn (92)
 27 november Wilhelmina Coset-Verhoeven (86)

 3 december Truus van Vonderen (86)
 4 december  Anneke Vissers (66)
 5 december Gilia van Alphen-van de Laar (73)
 15 december Gerard Kooijman (64)
 22 december Pieter Bakker (80)
 26 december Door van Boekel-van Rooij (90)
 27 december Mien van Kuijk-van Herwijnen (71)

 8 januari Petronella van Uitert-van de Pol (94)
 11 januari Cor de Leeuw-van Boxtel (90)
 14 januari Mien van Malsen-van As (85)  
 20 januari Ad de Cocq van Delwijnen (82)
 27 januari Willy Broekmeulen-Hooijmans (85)
 27 januari Anneke Pardoel-Verhoeven (86)
 28 januari Jan Bogers (86)

 9 februari Zus de Haas-Hooijmans (91) 
 16 februari Marietje Verhoeven-Wiegmans (84)

Mariakapel
Dit rustpuntje voor velen, opent vanaf 15 april 2022 weer haar deuren. 
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, is het iedere dag van 10.00-18.00 
uur, mogelijk om een kaarsje op te steken en tot Maria te bidden of een 
moment stil te zijn.

†
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Bezorgers parochieblad 
gevraagd
Op dit moment zijn er twee wij-
ken in Kerkdriel waar we geen be-
zorgers hebben. We zijn daarom op 
zoek naar nieuwe bezorgers voor de 
wijken ‘Kapelhof en Molenhof’ en 
‘Johannahof, Katarijnehof en Marie 
de Gierstraat’. Het bezorgen kost u 
hooguit een half uurtje per keer en 
dat vijf keer per jaar.

Als u ons wilt helpen, stuur dan een 
e-mail naar info@martinusparochie.nl, 
doe een briefje in de brievenbus bij 
het parochiecentrum aan de Hertog 
Arnoldstraat 57B in Kerkdriel of bel 
op donderdagmiddag naar telefoon-
nummer 0418-631215. Alvast heel 
hartelijk dank voor uw reactie!

Woensdagmorgen koffie
Elke woensdagmorgen van 10.00-
11.00 uur organiseert de contract-
groep een koffiemoment in het pa-
rochiecentrum. U bent van harte 
welkom om elkaar daar te ontmoe-
ten onder het genot van een bakje 
koffie of thee.

Een mandje vol symboliek
Pasen is het feest van het leven dat 
de dood overwint. We denken dan 
allereerst aan Christus die verrezen 
is uit de dood, maar het Paasfeest 
zit vol symbolen die verwijzen naar 
de lente, naar nieuw leven. Een 

overbekend symbool is het paasei.
Ook in Polen bestaat al eeuwenlang 
de traditie om paaseieren te versie-
ren en die zijn dan met name be-
stemd voor het paasontbijt. 

Vanaf de veertiende eeuw kwamen 
Poolse priesters naar de huizen van 
parochianen om daar de rijkversier-
de ontbijttafel te zegenen, maar 
dat bleek erg onpraktisch en zo 
ontstond de gewoonte dat Polen op 
Paaszaterdag met een rijkversierd 
paasmandje naar de kerk gingen, 
om het daar door de pastor te la-
ten zegenen. In het mandje lagen 
uiteraard gekleurde eieren, maar 
ook brood en zout, een paaslam van 
boter of suikergoed, en vaak worst 
of vleeswaar. 

Pasen zonder een gezegend paas-
mandje is voor de Polen ondenk-
baar. Met een gezegend paasmandje 
zal ook zegen rusten op degenen die 
het voedsel in het mandje nuttigen. 
Ook in ons land houden de Polen aan 
deze traditie vast. Op Paaszaterdag, 
dit jaar op 16 april, komen op een 
nog vast te stellen uur, Polen – kin-
deren en volwassenen - met hun 
paasmandjes naar de St. Martinus-
kerk in Kerkdriel en plaatsen bij het 
altaar. Na een korte gebedsdienst 
worden die dan gezegend door een 
Poolse pastor die speciaal daarvoor 
naar Kerkdriel komt. Het is heel ver-
rassend om deze kleurrijke gelegen-
heid te mogen meemaken.
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Missie, Ontwikkeling en 
Vrede (MOV)
Vastenactie 2022
Ieder jaar wordt er in de tijd voor Pa-
sen aandacht gevraagd voor de nood 
van mensen elders in de wereld. De 
naam ‘Vastenactie’ verwijst naar de 
tijd voor Pasen, de veertigdagen of 
vastentijd genoemd. Ook in onze 
parochie wordt in deze periode aan-
dacht en een bijdrage gevraagd. Dit 
jaar wordt het project ‘Je land is je 
leven’ gesteund.

In het Paasnummer van het pa-
rochieblad bevindt zich het vas-
tenzakje met alle informatie. Het 
vastenzakje met ingevulde machti-
gingskaart of uw cash bijdrage, kunt 
u in de kerk in de hiervoor bestem-
de bussen doen, welke tot en met 
de Paasdagen blijven staan. Ook is 
het mogelijk om het vastenzakje 
in de brievenbus van het parochie-
centrum aan de Hertog Arnoldstraat 
57B in Kerkdriel te doen. Zelf opstu-
ren in het hiervoor bestemde vas-
tenzakje kan ook.

Wilt u liever geld overmaken? Ook dat 
is een optie. Maak uw bijdrage over 
op het volgende rekeningnummer: 
NL83 RABO 0179 9793 45 ten name 
van de Parochie H. Franciscus onder 
vermelding van Vastenactie 2022.

Wij hopen dat u ‘De Vastenactie’ 
wederom wilt steunen en zeggen u 
daarvoor onze hartelijke dank!

Kledinginzameling
Ook dit jaar kunt u weer uw over-
tollige kleding aanbieden voor ‘Men-
sen in Nood’. Het is een organisatie 
die veel goed werk doet met wat u 
niet meer gebruikt. De organisatie 
ondersteunt projecten met de op-
brengst van uw kleding en voorziet 
in gratis kleiding.

Ga daarom op zoek in uw kasten. 
U kunt inleveren: schone kleding, 
bruikbare schoenen en sokken per 
paar bijeen, huishoudtextiel, tassen 
en riemen.

• Woensdag 20 april 2022 
van 19.00 tot 21.00 uur

• Donderdag 21 april 2022 
van 10.00 tot 12.00 uur

In het parochiecentrum aan de Her-
tog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel. 
Heeft u vragen, neem dan contact 
op met Maria de Groot, telefoon: 
0418-631678.

Beterschap voor Riet Corten
Riet Corten, redactielid van ons pa-
rochieblad uit Kerkdriel, heeft in 
het ziekenhuis gelegen. De redactie 
wenst haar van harte beterschap en 
een goed herstel!
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4 mei en 5 mei
Op 4 en 5 mei staan we stil bij de 
vrijheid, door op 4 mei alle slacht-
offers te herdenken en op 5 mei stil 
te staan bij de bevrijding in 1945. 
Maar ook dat we sindsdien in vrij-
heid leven. Dat vrijheid niet van-
zelfsprekend is, daar herinneren ons 
onder andere oorlogsmonumenten 
en -graven aan.

Aan de zijkant van onze St. Martinus-
kerk bevinden zich twee oorlogsmo-
numenten. Een monument herdenkt 
de in het voormalig Nederlands-In-
dië gesneuvelde militairen uit de 
voormalige gemeente Maasdriel. 
Het andere monument is opgericht 
ter nagedachtenis aan de 26 gealli-
eerde soldaten die tussen mei 1942 
en april 1945 om het leven kwamen 
in Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en 
Velddriel. Opdat wij niet vergeten.

Byzantijnse 
Eucharistieviering 
Op 12 juni 2022 om 11.00 uur zal in de 
St. Martinuskerk in Kerkdriel, de By-
zantijnse Eucharistieviering met het 
Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) plaats-
vinden. U bent van harte welkom!

In 1944 werd dit koor opgericht door 
de paters Kapucijnen in Tilburg. De 
Kapucijnen hadden zich in opdracht 
van het Vaticaan in de Slavisch By-
zantijnse liturgie verdiept om jonge 
priesters op te leiden, die mogelijk 

na de val van het communisme in 
Rusland zouden gaan missioneren. 
De geschiedenis liep anders, maar de 
opgedane kennis ging niet verloren.

Na de Tweede Wereldoorlog vestig-
den zich in Zuid-Nederland Oekra-
iense en Russische immigranten. Zij 
waren tijdens de oorlog veelal in 
Duitse kampen tewerkgesteld. Na 
de oorlog konden zij niet terugke-
ren naar hun land door het ‘IJzeren 
Gordijn’.

Deze immigranten hadden behoefte 
aan een regelmatige liturgieviering 
volgens hun eigen ritus. De paters 
Kapucijnen zorgden hiervoor. 

Vandaag de dag bestaat het koor 
nog steeds. Het verzorgt liturgie-
vieringen volgens de Slavisch Byzan-
tijnse ritus en ondersteunt bij ‘wes-
terse’ en oecumenische diensten en 
concerten. Het TBK is een gemengd 
koor van 22 zangers en geniet ook 
internationale bekendheid.

Velen zoeken naar zingeving en een 
vorm van spirituele invulling. Deze 
muziek leent zich daar uitstekend 
voor. Het TBK blijft nieuwe wegen 
zoeken voor haar muzikale erfgoed: 
het vertolken van deze prachtige 
en de tot de verbeelding spreken-
de Slavisch Byzantijnse muziek, in 
de nieuwe tijd te plaatsen en uit te 
dragen op nieuwe podia.



Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

bladzijde 39Franciscus tussen de Rivieren 2022 jaargang 11 nummer 1

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

Tiny van Steenbergen
Na een intensieve periode van zorg 
voor haar man, Henk die op 13 fe-
bruari jl. is overleden, is Tiny kort 
daarna met een ernstige longont-
steking opgenomen in het zieken-
huis. Gelukkig gaat het inmiddels 
langzaam beter met haar. Laten we 
hopen dat ze spoedig thuis kan aan-
sterken. Wij gaan ervan uit dat Tiny 
nog wel enige tijd rustig aan moet 
doen om te herstellen van deze 
moeilijke periode. Wij wensen Tiny 
van harte een goed herstel.

Door de plotselinge afwezigheid van 
Tiny zullen we moeten improvise-
ren om haar activiteiten voor onze 
geloofsgemeenschap in Zaltbommel 
op te vangen. Daardoor kan het zijn 
dat het niet gaat zoals u gewend 
bent. Eén van die voorbeelden is het 
aanleveren van copy aan de redac-
tie van het parochieblad. We wer-
ken eraan om alles zo goed mogelijk 
op te vangen. Mocht u suggesties 
hebben om ons daarbij te helpen 
dan vernemen wij dat graag.

Namens de contactgroep
Sint Martinuskerk Zaltbommel

Marcel Hamers

Stormschade pastorie
Bij de zware storm van vrijdag 18 
februari jl. zijn er pannen van het 
dak van de pastorie gewaaid. Enkele 
pannen kwamen vlak bij de auto van 
pastor Bertus Bus op de grond te-
recht. Gelukkig had hij geen schade.

De schade aan het dak is gemeld bij 
Donatus verzekeringen. Vanwege 
alle stormschade heeft Vébé Bouw 
donderdag 3 maart deze schade her-
steld. Door het hoge dak en door de 
gebouwen aan weerszijde van de 
pastorie was de schade moeilijk be-
reikbaar. Middels abseilen konden de 
medewerkers van Vébé Bouw het dak 
herstellen. Ook Hans Zonneveld nam 
een kijkje bij de schade (zie foto). 

Piet de Lange

Hans Zonneveld op het dak



2022 jaargang 11 nummer 1 bladzijde 40 Franciscus tussen de Rivieren

Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Zaltbommel

Pastor Bus 70 jaar
Pastor Bus is op 1 februari jl. 70 jaar 
geworden. Een leeftijd om bij stil te 
staan.

Op die leeftijd zijn de meeste men-
sen met pensioen. Niet pastor Ber-
tus Bus, hij is gelukkig nog volop 
actief voor onze parochie. Dus alle 
reden voor een feestelijke viering 
uit dankbaarheid.

Op 6 februari ging hij voor samen 
met collega pastoor Roland Putman 
met zang van het koor Lavande in 
aanwezigheid van familie, vrienden 
en parochianen. Ondanks de co-
ronabeperkingen was er een flinke 
belangstelling. Vandaar een gezellig 
samenzijn met koffie en bonbons na 
de viering in de kerk.

Ton van Balken sprak namens het 
parochiebestuur en ging in op zijn 
soms eigenzinnige opstelling en 
zijn oprechte belangstelling voor 
de mens. Dat maakt hem bij ve-
len geliefd. Dominee Trijnie Bouw 
sprak warme woorden namens de 
Protestante Gemeente Zaltbommel. 
Voormalig prins carnaval Harry van 
Kessel sprak pastor Bus toe als “bis-
schop van Mispelgat”. We kunnen 
terugkijken op een sfeervolle vie-
ring en een gemoedelijk samenzijn.

Piet de Lange
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Zaltbommel

Overleden
† 9 december 2021: R. (Rob) Vers-
feld, echtgenoot van Trien Versfeld 
– Heesbeen. Geboren op 10 novem-
ber 1963. Zijn afscheidsdienst was 
op 16 december 2021 in de in de 
Sint Martinuskerk te Zaltbommel.

† 19 december 2021: Weduwe A. 
(Jaan) Verkerk – van der Kammen. 
Geboren op 5 maart 1925. Haar af-
scheidsdienst was op 28 december 
in de Sint Martinuskerk te Zaltbom-
mel.

† 4 januari 2022: Weduwe A.J. 
(Sjaan) Muller – van Malsen. Gebo-
ren op 12 juli 1932. Haar afscheids-
dienst was op 11 januari 2022 in het 
crematorium Maaslanden te Vlij-
men. 

† 6 februari 2022: T.G.J. (Thom) 
Ruisbroek, echtgenoot van Ria Ruis-
broek – Hol. Geboren op 2 april 
1944. Zijn afscheidsdienst was op 
11 februari 2022 in de Sint Martinus-
kerk te Zaltbommel. Thom is begra-
ven op de Algemene Begraafplaats 
in Waardenburg. 

† 13 februari 2022: H.J. (Henk) 
van Steenbergen, echtgenoot van 
Tiny van Steenbergen. Geboren op 
20 september 1943. Zijn afscheids-
dienst was op 19 februari 2022 in 
het crematorium te Rosmalen. 

Rectificatie
Onderstand overlijdensbericht is 
door een misverstand niet eerder 
vermeld in het parochieblad.

† 10 november 2020: C.A. (Christ) 
van der Linden, echtgenoot van 
W.M. van der Linden – van Oorsouw.  
Geboren op 23 juli, 1931. Op 14 no-
vember 2020 is in besloten kring af-
scheid genomen van Christ.

Seniorenvieringen
De seniorenvieringen zijn elke vier-
de dinsdag van de maand om 14.30 
uur in de Wielewaal.

Eerste H. Communie
De Eerste H. Communicantenviering 
staat gepland op zondag 19 juni.
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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

Pasen 2022
Al twee jaar wordt ons dagelijks le-
ven voornamelijk bepaald door ‘co-
rona’. Af en toe een stapje vooruit 
en dan, soms ineens toch weer te-
rug. Is er nog uitzicht? Het lijkt er 
momenteel op dat de vieringen van 
de Goede Week en Pasen gelukkig 
weer door kunnen gaan. We hebben 
immers ook al die tijd geen Kerstmis 
meer kunnen vieren, of een verjaar-
dag, of zomaar een feestje; of op 
een heel laag pitje.

Heel wat mensen zijn er wat moede-
loos onder geworden. Ze verlangen 
naar meer contact en gezelligheid; 
maar dat kan nu nog niet, mag nu 
nog niet of slechts in heel beperkte 
mate. Het is nu 10 februari 2022 en 
de angst voor besmetting speelt ook 
bij velen nog een grote rol. Zich al-
leen en in de steek gelaten voelen 
komt vaker voor als we denken.

Pasen is het feest van het nieuwe 
leven, - van leven na de dood, - van 
weer opnieuw kunnen beginnen, 
- van wat geweest is, is geweest, - 
van opstaan en opnieuw aan de slag 
gaan. Dat is allemaal heel mooi ge-
zegd; maar zou dat ook echt kunnen 
gebeuren in de wereld van vandaag? 

Ja, nieuw leven kan er komen: we 
zien het in een nieuw mensenkind 
onder ons geboren, we zien het in 
de natuur om ons heen, we ervaren 
het in de nieuwe mogelijkheden die 
ieder van ons geschonken worden, 
in onverwachte en wonderlijke ge-
beurtenissen in ons eigen leven.

Misschien dat Pasen 2022 zo’n won-
derlijk gebeuren kan zijn. Maar 
weet wel dat dat niet zomaar ge-
beurt; daar moet je wat voor doen, 
daar moet je je op voorbereiden. 
Opstaan en opnieuw aan de slag 
gaan, vraagt een positieve instelling 
van je, vertrouwen in de toekomst 
en vertrouwen in elkaar. Dan zullen 
we samen alles kunnen overwinnen; 
zelfs de grootste duisternis.

Pasen is OPSTAAN en verder gaan; 
ZALIG PASEN!!

Ben van Bronkhorst
minderbroeder-franciscaan
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Hedel

Overleden
† Op 2 december overleed te Am-
merzoden Hek van Zeelst. Hij werd 
geboren op 26 februari 1933 te Am-
merzoden. Hek was weduwnaar van 
Annie Goesten. Uit hun huwelijk 
werden geboren Hans, Jolanda en 
Anja. Hek was jarenlang lid van het 
koor ‘Sursum Corda’, het parochieel 
koor van Hedel. Op 8 december was 
voor hem de uitvaartdienst en daar-
na werd hij begraven op het kerkhof 
in Ammerzoden. Hek werd 88 jaar.

† Op 4 december overleed in Het 
Zonnelied te Ammerzoden Kees 
Bok. Hij werd geboren op 13 novem-
ber 1928 te Hedel. Kees was sinds 
2001 weduwnaar van Tiny Somers. 
Hun kinderen zijn Bart, Miryam en 
Theo. Kees was jarenlang een vas-
te bezoeker ven de Ouderenviering. 
De begrafenis was op 9 december 
op het R.K. kerkhof te Hedel. Kees 
werd 93 jaar.

Ouderenvieringen
In de komende maanden zijn de vie-
ringen in De Munt op:

21 april Bertus Bus
12 mei Roland Putman
9 juni Ben van Bronkhorst

Steeds op donderdag om 15.00 uur.

Nu de regelingen rond ‘corona’ flink 
versoepeld zijn, spreken we de hoop 
uit dat velen van u weer gaan deel-
nemen aan deze viering. Het is fijn 
dat we als geloofsgemeenschap op 
deze wijze bij elkaar kunnen komen 
voor een moment van bezinning en 
ook voor een stukje ‘gezelligheid’. 
We hebben elkaar al zo lang niet 
meer gezien.

En… hebt u iets te vragen over de 
viering of over vervoer, bel gerust:

• Bets de Goeij 06-27175309
• Ben van Bronkhorst 06-21403571

foto: Andrea Piacquadio
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NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus - 
H. Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk
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

Aanvragen H.Missen
H. Missen kunt U aanvragen bij Ger 
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418 - 
662063). De kosten van een misin-
tentie zijn € 12,50

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)

• Rekeningnummer Kerkbalans: 
NL19 RABO 0131 7018 51

Overleden
† Nick de Leeuw
Op 10 december 2021 is Nick de 
Leeuw overleden, in de bloei van 
zijn leven. Nick is 24 jaar oud ge-
worden.

Mag hij ruste in vrede.

De nabestaanden wensen we veel 
kracht en steun toe.

Waar komt Pasen 
vandaan?
Het woord ‘Pasen’ is afgeleid van 
het Griekse ‘Pascha’ dat is de weer-
gave van het Hebreeuwse ‘Pesach’, 
wat betekent: voorbijgaan.

We denken dan aan de Israëlieten 
die het bloed van een Paasoffer aan 
de deurposten smeerden, als be-
scherming voor het 
oordeel van God: 
“…en als ik het 
bloed zie, zal ik u 
voorbijgaan”. De 
Joden herdenken 
op het Pesachfeest 
het vertrek uit het 
land Egypte.
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Alem

Daarmee kwam er een eind aan 
de slavernij. Hierbij hoort ook het 
slachten van een lam, symbool van 
leven, omdat een lam vlees, melk 
en wol geeft.

De prehistorische volken vierden 
jaarlijks het begin van de lente. De 
lente werd gevierd met dansen en 
zingen en er werd geofferd aan de 
goden voor een rijke oogst.

Het christendom biedt de belang-
rijkste oorsprong voor het paasge-
bruik van de westerse culturen. De 
opstanding van Jezus Christus wordt 
tijdens Pasen gevierd.

In de 19de eeuw werd de paashaas 
pas populair, met de opkomst van de 
chocolade-industrie. De haas werd 
altijd al gezien als symbool van 
vruchtbaarheid en past bij Pasen als 
feest van het nieuwe leven.

Het paasei heeft historisch gezien 
iets te maken met de vastentijd.

In deze tijd mocht geen vlees en ei-
eren gegeten worden. Om de eieren 
langer houdbaar te houden werden 
ze hard gekookt en gekleurd. Aan de 
kleur kon men zien hoe oud de eie-
ren waren.

Er valt nog veel meer over de ge-
schiedenis van Pasen te vertellen, 
dat is misschien voor later.

Bronnen:
• Quest.nl
• Scientias.nl
• Publicaties in AMEN 
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Paasverhaal
Maria van Magdala is een vriendin 
van Jezus. Ze kent hem al een tijd. 
Altijd als ze het moeilijk heeft of 
als ze verdrietig is, kan ze bij Jezus 
aankloppen. Dan vertelt ze waar-
om ze verdrietig of bang is. En dan 
kan Jezus haar helpen.

Maar nu?
Maria heeft het nog nooit zo moei-
lijk gehad als vandaag. Ze is nog 
nooit zo verdrietig geweest. Maar 
toch kan ze niet bij Jezus aankloppen. Dat is juist waarom ze zo verdrietig 
is: Jezus is dood. Boze mensen hebben hem dood gemaakt en in een graf 
gelegd. Wat moet Maria nu doen? Je kunt niet aankloppen bij een graf. 
Iemand die dood is kun je niet om hulp vragen. Stilletjes loopt Maria naar 
het graf. Ook al kan Jezus niets meer voor haar doen, ze wil toch dicht bij 
hem zijn. Daar, aan het eind van het paadje, ligt hij begraven. Achter die 
grote steen. 

Maar wat is dat?
Maria blijft staan en slaat haar hand voor haar mond. De steen voor het graf 
is weg! Maria kijkt om zich heen. Ze ziet de tuinman. “Wat is er gebeurd?” 
vraag ze. “Waar is het lichaam van Jezus gebleven?”
  

De tuinman geeft geen antwoord. Hij zegt: “Maria!”. Ineens weet Maria 
het, ze weet het heel zeker. Dat is geen tuinman, dat is Jezus! Jezus leeft!
“Je kunt mijn hand niet blijven vasthouden,” zegt Jezus. “Ik ga naar God 
in de hemel. Hij is mijn Vader en hij is ook jouw Vader.”
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Kijk ook op onze parochiewebsite:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

Pasen is fijn
Pasen is een feest!

Het wordt warmer buiten.
We zoeken eitjes in de tuin.

De vogeltjes fluiten
en we worden al een beetje bruin.

Maar het allerbelangrijkste met Pasen is
deze belangrijke gebeurtenis:

Jezus die zich helemaal aan ons geeft,
Jezus is niet dood: Hij leeft!




