Colofon

Redactie

Parochie
Franciscus
Bommelerwaard
FranciscusH.tussen
de Rivieren
is het Voorstraat

parochieblad van de Parochie Heilige
Franciscus in de Bommelerwaard.

102
5334 JV Velddriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

Jaargang 11, nummer 2
juni 2022

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

Verschijnt: vier keer per jaar
Oplage: 7.400 exemplaren
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg
Opmaak: iMoose Zaltbommel
Algemeen secretariaat
Voorstraat 102
5334 JW Velddriel

Ammerzoden:
Bart van Helvoort
bvhelvoort@gmail.com

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

Hedel:
Ben van Bronkhorst (06-21403571)
bjjvbronkhorst@gmail.com
+ Hans van Bemmel
hvbemmel@hotmail.com
Kerkdriel:
Riet Corten
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
Guus Larsen, Heidi van Houten

E-mail:
info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!
Voor afspraken rond doop, huwelijk,
jubileum, ziekenzalving, ziekencommunie 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 aanleveren van kopij voor het volgende nummer is 22 augustus. Het zal worden
bezorgd rond 17 september 2022.
Website:
www.katholiekbommelerwaard.nl
2022 jaargang 11 nummer 2

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

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

bladzijde 2

Franciscus tussen de Rivieren

Vooraf
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Voorwoord
Van een van onze redactieleden
kreeg ik de bijdrage voor onze kinderpagina toegestuurd. U vindt deze
achter in dit blad. Ik moest er even
over nadenken. Waarom deze herder met zijn schapen? Maar snel kon
ik de bedoeling duiden.
Dit nummer zal aandacht besteden
aan het zilveren priesterjubileum
van onze twee pastores Roland Putman en Bertus Bus. Maar zult u zeggen de tijd dat wij als schapen worden gezien, hebben wij toch achter
ons gelaten? En als ik het aan onze
pastores zou vragen, is het maar de
vraag of zij zichzelf in de herderfiguur kunnen herkennen. Schapen en
een herder het klinkt niet zo hip.
Toch zijn de herder met zijn schapen heel Bijbelse voorstellingen. In
de Heilige schrift wordt Jezus enkele malen voorgesteld als de goede
herder. De schapen die hun herder
volgen en de herder die zoekt naar
het verloren schaap. In alles gedreven door liefde.
Als ik zie hoe liefdevol onze priesters structuur willen geven aan het
vaak zoekende geloof van gelovigen
en parochianen, kom ik toch snel
weer bij een herder terecht. En ach
ja dan zijn wij maar even de schapen die blij zijn met hun herder.
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Onze priesters zijn bij uitstek de
mensen die ons naar Jezus doen wijzen. En dat is echt niet alleen op de
zondag. Voortdurend bekommeren
zij zich in onze mooie parochie om
mensen die dat extra nodig hebben,
zijn zij creatief hoe het geloof in
onze tijd vorm te geven en uit te leggen aan kinderen en maken zij van
iedere uitvaart een respectvol en
eerbiedig afscheid. Goed te realiseren dat waar vroeger er een handvol
pastores en dito kapelaans waren,
zij dit nu nog met zijn tweeën doen.
Vrijwilligers op allerlei terrein zijn
dan ook nu en in de toekomst heel
hard nodig om het Koninkrijk van
God dichter bij de mensen te brengen, zoals dat plechtig heet.
Pastoor Roland Putman en pastor Bertus Bus willen hun jubileum
graag met u vieren. U bent daar op
zondag 18 september van harte voor
uitgenodigd. De uitnodiging vindt u
elders in dit blad.
Uiteraard wenst het parochiebladteam u een heel mooie vakantieperiode toe.
Mirjam Duijts-As

bladzijde 3

2022 jaargang 11 nummer 2

Pastoor
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

De teugels laten vieren
Binnenkort mogen pater Bertus Bus
en ik beide ons 25-jarig priesterfeest vieren. Natuurlijk zullen dat
geen privé feestjes zijn, want het
priesterschap is iets van de gemeenschap. Samen mogen we voor de wereld en elkaar bidden, zorg dragen,
leren en groeien in verbondenheid.
Het is goed om dan als gemeenschap
de teugels even te laten vieren, en
in dankbaarheid naar God en elkaar
om te zien!

Een zomers begin
De zomer is bij uitstek een tijd om
elkaar te ontmoeten. De langere
avonden, nodigen uit om er op uit
te gaan, dan wel elkaar op te zoeken. Hopelijk ligt de coronatijd echt
achter ons, want we merken hoe gevaarlijk het is als je in je eigen bubbel of groepje blijft hangen. Juist
het ontmoeten van anderen, helpt
ons om meer te zien, te begrijpen
en te waarderen met wie we in onze
streek, dorp of stad samen leven.

Samenkomen
Juist ook in de parochie merken
we hoe belangrijk het is elkaar te
ontmoeten en samen te komen.
We kunnen als parochie niet leven,
zonder dat we God en elkaar leren
kennen. Op momenten van vreugde maar juist ook in momenten van
pijn en verdriet, is het zo belangrijk
2022 jaargang 11 nummer 2

dat we dat met elkaar delen en weten wat een ander bezig houdt!

Kerksluiting
Vijf jaar geleden is door het bisdom
gezegd, dat er vijf jaar geen kerken
worden gesloten. Vijf jaar konden
we werken aan de vitalisering van
de kerkplekken. Er is had gewerkt,
maar we moeten concluderen dat
bijna alle kerken voor 1000 tot 2000
kerkgangers per weekend zijn gebouwd. Die waren er 60 jaar geleden. Nu zijn het er nog hooguit vijf
procent hiervan!!! Net als andere
parochies, maar ook net als alle grote kerkgenootschappen ontkomen
we niet aan kerksluitingen.

Parochieavonden
Het is belangrijk om samen te komen
en hierover te praten. Het parochiebestuur samen met de contactgroepen op de diverse kerkplekken, kunnen en willen niet zonder uw hulp
en bijdragen. Als u zorg heeft voor
uw kerkgemeenschap dat is nú het
moment om contact op te nemen!.
Vanzelfsprekend mogen alle parochianen zich in elke kerk welkom
voelen. Een kerk van de toekomst,
zal daarom ook aangepast moeten
worden met elementen uit andere
kerken, en zuiniger en multifunctioneler moeten zijn.
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De uitnodiging voor de parochieavonden zijn onderweg en zullen
ook op onze website te vinden zijn.

Laten we opnieuw beginnen...
Sint Franciscus zei aan het eind van
zijn leven tegen zijn broeders: “Laten we opnieuw beginnen, want we
hebben nog niets gedaan!”. Natuurlijk klopt dat niet helemaal, want er
is echt heel veel gedaan, maar we
moeten elke keer wél weer opnieuw

kijken: wat is belangrijk, hoe wil
ik leven, hoe willen we elkaar ontmoeten, samen vieren en delen? Bij
familiepastoraat merken we al hoe
fijn het is om samen te werken en
zien we dat ook buiten de kerk veel
gedeeld kan worden. Laten we met
geloof in de toekomst met elkaar
onderweg gaan. Op die weg wens ik
ons allen van harte...
Vrede en alle goeds,
Pastoor Roland Putman ofm

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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Bestuur
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Van de bestuurstafel
De oorlog in Oekraine is inmiddels
alweer meer dan 100 dagen oud. En
nog steeds lijkt er geen einde aan
deze verschrikkelijke oorlog te komen. Ook als parochie hebben we
gemeend iets bij te moeten dragen
aan de opvang van vluchtelingen
uit dit oorlogsgebied. Want natuurlijk wil je helpen als je de beelden
ziet van mensen die alles verloren
hebben, van mensen op de vlucht
en van het geweld in de steden.
Als parochiebestuur hadden we al
snel besloten dat we twee ruimtes
over hadden die geschikt gemaakt
konden worden voor de opvang van
vluchtelingen. Immers, in zowel de
pastorie in Ammerzoden als in Zaltbommel stonden apartementen leeg
waar met enige aanpassingen vluchtelingen gehuisvest kunnen worden.
Maar dan slaat de realiteit ook meteen weer toe. Er zijn regels van het
bisdom waaraan voldaan moet worden voordat vluchtelingen gehuisvest kunnen worden. Er zijn regels
van de gemeente waaraan voldaan
moet worden. En de apartementen
moesten, natuurlijk, aan alle veiligheidseisen voldoen. En wat begint als een daad van naastenliefde
wordt dan toch snel ook weer heel
praktisch: Hoe ziet het contract er
uit? Welke aannemer is beschikbaar?
Is de verzekering wel geregeld? Gelukkig kan de parochie altijd weer
2022 jaargang 11 nummer 2

rekenen op de hulp van de contactgroepen in de verschillende kernen
en een grote groep vrijwilligers.
Binnen enkele weken waren de twee
apartementen opgeknapt en ingericht om vluchtelingen te ontvangen. In Zaltbommel is inmiddels een
gezin gehuisvest en hopelijk kan de
gemeente Maasdriel ook snel helpen
met het huisvesten van een gezin
in Ammerzoden. Het is mooi om te
zien hoe onze geloofsgemeenschap
de handen uit de mouwen steekt om
mensen te helpen en om dit praktisch mogelijk te maken!
Naast het regelen van de opvang
voor de vluchtelingen uit Oekraine
zijn we als bestuur ook hard bezig
met het toekomstplan voor onze
parochie. Inmiddels ligt er een plan
dat we bespreken met het bisdom
en met de verschillende contactgroepen binnen de parochie. Maar
we vinden het ook belangrijk dat
we zoveel mogelijk parochianen betrekken bij dit proces. Het plan is
daarom om in het najaar open parochieavonden te organiseren waar
we met onze mede-parochianen in
gesprek gaan over het toekomstplan. In het volgende parochieblad
zult u hier meer over kunnen lezen.
Alle activiteiten rondom de Oekraiense vluchtelingen laten zien dat
onze parochie leeft. Misschien zitten de kerken niet altijd vol, maar
het is mooi dat mensen zich in wil-
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len zetten en actief willen zijn. Dat
is precies wat we met ons toekomstplan als parochie naartoe willen:
een actieve en verwelkomende geloofsgemeenschap in de Bommelerwaard. Over dat plan gaan we graag
met u in gesprek. Wij kijken er al
naar uit u te ontmoeten!

het wassen van de gordijnen. De inrichting is voor een groot deel door
particulieren geschonken en met de
hulp van een aantal sterke mannen
naar boven gebracht. Voor de keuken is een nieuwe koelkast aangeschaft. Momenteel wordt aan de finishing touch gewerkt.

Theo Queis

Het appartement is aangemeld bij
de gemeente voor de opvang van
Oekraïense vluchtelingen. Wanneer
het zover is, staan er mensen klaar
om hen te ondersteunen en te begeleiden. Dit in samenspraak met de
gemeente.

Appartement
Pastorie Zaltbommel
Het parochiebestuur heeft samen
met de contactgroep besloten om
het leegstaande appartement in de
pastorie in te richten voor vluchtelingen uit Oekraïne. De afgelopen
twee maanden is er hard gewerkt
door vrijwilligers. De wanden zijn
gesausd, de elektriciteit up-to-date gemaakt en de sanitaire voorzieningen zijn opgeknapt. Ook is er
grondig schoongemaakt, inclusief
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Het is prachtig te ervaren dat met
inzet van vrijwilligers en met beperkte middelen zoveel is bereikt.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, heel hartelijk bedankt.
namens parochiebestuur & contactgroep,
Ton van Balken en Piet de Lange
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Jubileum
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Roland Putman vijf en twintig jaar priester
Geroepen om te delen
In de parochie van mijn jeugd hadden we een misdienaarsvereniging
die van alles organiseerde voor de
jeugd. Wat ik mij daarvan herinner
is dat iedereen meetelde, Veel kinderen kwamen uit gebroken gezinnen of je merkte dat er thuis spanningen waren. Wat mij raakte was,
hoe tijdens bijeenkomsten, kinderen ontspanden en iedereen erbij
werd gehouden. Ik verbond dat met
Jezus’ aanwezigheid, die het geluk
van alle mensen wil.

Eucharistie
Wat mij vooral bijbleef, was als de
pastoor het Brood brak tijdens de Eucharistie. Ik vond het een mysterie:
Hoe kan iemand zichzelf helemaal
voor ons geven? Jezelf verliezen
in God? Tegelijk kreeg ik een warm
gevoel als ik zag, hoe mensen rust
vonden en opleefden door de zorg en
aandacht in de parochie. Je verheugen in het geluk van de ander. Was
dat waarvoor Jezus alles over had?

Lourdes
Het leven in een gemeenschap
waarin we Gods liefde mogen delen en vieren was mijn droom. In
de Eucharistie komt dat voor mij
samen. In het bijzonder in Lourdes
heb ik dat mogen ervaren. Er wordt
zoveel met elkaar gedeeld. Niet ge2022 jaargang 11 nummer 2

zondheid, rijkdom of succes, maar
je gekend voelen, daar voelde ik
de gemeenschap met God en elkaar
het sterkst. Voor mij horen zorg om
elkaar, zorg voor de wereld in het
gebed van de Eucharistie, bij elkaar.

Sacrament van verzoening
Ik ervaar die verbondenheid ook op
andere momenten. Bijzonder vind
ik de Biecht of het Sacrament van
verzoening. Heel bijzonder herinner
ik mij, hoe een man opzag tegen de
dood. Hij had zijn vrouw in de steek
gelaten, hij heeft het nooit goed gemaakt met haar. Ik herinner me nog,
hoe we samen de Bijbel lazen over
Petrus, die Jezus in de steek gelaten
had. God praat het niet goed, maar
wie oprecht berouw heeft, zal net
als Petrus aan de hemelpoort, bij
God nooit tevergeefs aankloppen.

Geen einde
Toen ik tiener was, heb ik gezien hoe
de kerk waar ik gedoopt en gevormd
was, werd gesloopt. Ik heb gezien hoe
er ruzie gemaakt werd over het geld
en waar een nieuwe kerk moest komen Ondertussen gingen we naar een
ander gebouw (geen kerk) om samen
te vieren. In de verschillende parochies waar ik later mocht werken,
heb ik gezien, dat kerksluiting niet
het einde is. Ook dat de kerk niet
meer zichtbaar is verontrust mij niet.
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Doortocht
Ik denk terug aan hoe ik opgroeide
en hoe de Kerk voelbaar was daar
waar we elkaar opzochten, en de
liefde en zorg van God deelden.
De wereld heeft gemeenschappen
nodig, waarin mensen zich gekend
voelen en waar ze de liefde van God
voelen in de verhalen en in het delen van Jezus’ leven.
In Utrecht waar ik opgroeide zijn
vele kerken gesloten, Mijn ouders
wonen er nog en kerken nu in een
multi-functioneel gebouw. Ik mocht
daar op 30 januari dit jaar, vieren
dat ik 25 jaar diaken was. De gemeenschap is kleiner, maar jonger
en nog even divers: Ja, God gaat
met ons verder, daarom geloof ik vol
vertrouwen in de toekomst!
Pastoor Roland Putman

(de foto is van de installatie van pastoor Putman op 11 maart 2018 in de
H. Willibrorduskerk te Ammerzoden)
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Pastor Bertus Bus vijfentwintig jaar priester
‘Ik ervaar gedragen te
worden door Gods liefde’
Wie van de huidige leeftijd van pastor Bertus vijfentwintig jaar aftrekt,
kan snel berekenen dat hij niet als
jongeling maar als volwassen en rijpere man de keuze voor het priesterschap heeft gemaakt. Dat maakt
nieuwsgierig, zeker in een tijd dat
een priesterroeping niet meer vanzelfsprekend is.
Gemakkelijk en heel open wil pastor
Bus hierover praten. “Eigenlijk had
ik al rond mijn zestiende gevoelens
die je nu kunt duiden als een roeping”. “Het thuismilieu was echter
anders. Na een betrekkelijk korte
studieperiode was het gewoon jong
te gaan werken.” Maar ondanks zijn
beperkte vooropleiding, kreeg hij
binnen het bedrijfsleven kansen.
“Meermalen in mijn leven mocht ik
ervaren dat mij de hand werd gereikt”. Woonachtig in Huizen, in het
Gooi, kwam hij in aanraking met
diverse protestante kerkgemeenschappen. Zijn liefde voor de oecumene en interkerkelijke bewegingen
heeft hier, tot op de dag van vandaag, zijn oorsprong. Het verlangen
iets met zijn religieuze gevoelens
te gaan doen, groeide langzaam. De
priesteropleiding in Bovendonk, niet
ver van Breda, een opleiding voor
mannen die naast hun werk deze
2022 jaargang 11 nummer 2

stap willen onderzoeken en/of gaan
maken, gaf hem wederom kansen.
Een goede motivatie en echt heel
hard studeren, brachten hem tot het
moment dat hij keuzes moest maken. Bertus wilde monnik worden.
Een zoektocht volgde, Franciscus
was zijn grote voorbeeld waardoor
hij uiteindelijk bij de paters kapucijnen terecht kwam en enkele jaren
later de priesterwijding volgde.
Zijn Amsterdamse tijd, zowel tijdens
zijn stage als na zijn wijding, waren
mooie jaren waarin hij veel gezien
en geleerd heeft. Klaarstaan voor de
medemens, compassie met de kansarmen, aardappelen schillen bij de
zusters van moeder Theresa waarin
stilte en regelmaat, hulp en saamhorigheid samengingen. Er kwam
een einde aan toen zijn congregatie
hem vroeg naar het klooster te gaan
in ’s-Hertogenbosch. Ze hadden daar
een jonge broeder nodig.
Het pastoraat in de Bommelerwaard was even wennen. “Ik weet
nog goed toen ik met pastor Ben
van Bronkhorst voor het eerst in De
Bommelerwaard de zeven parochiekernen bezocht. Hoe moest ik die
ooit allemaal terug kunnen vinden?”
Bertus vertelt graag. Het is een
mensenleven in een notendop. Maar
meer nog spreekt hij met bezieling
over zijn contacten met mensen,
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waarin de liefde steevast zijn uitgangspunt is. “Ik ervaar gedragen
te worden door Gods liefde en word
zo steeds geïnspireerd mijn werk te
doen. Ik probeer de werkelijkheid
die ik ervaar te leggen op het Woord
van de Heilige Schrift.”
Al het pastoraal werk in de parochie doet Bertus even graag. “Als
het mij lukt mensen te bemoedigen
geeft dat een heel voldaan gevoel.
Dat kan een bediening zijn, een uitvaart, maar ook een gezinsviering
voor b.v. Eerste Communicanten.”
Jammer vindt hij het dat zeker na
coronatijd het kerkbezoek flink terug loopt. “Want het geloof geeft
moed en troost, en dat gun je iedereen. Zorgen maak ik mij over het
leed dat mensen elkaar kunnen aandoen, van de oorlog in Oekraïne kan
ik echt wakker liggen”.
In Zaltbommel heeft Bertus Bus in
relatief korte tijd een bijzondere reputatie opgebouwd. Mogelijk mede
door zijn talent als toneelspeler
bij de Bommelrevue. Als niet-Bommelaar van geboorte, kun je hem
terugvinden in het boek ’Markante
Bommelaars’.
Wat de toekomst hem brengt valt
slecht te voorspellen. Eén ding is zeker: als broeder Kapucijn blijft hij
altijd jong.
Mirjam Duijts-As
Franciscus tussen de Rivieren

(Pater Bertus Bus na afloop van de
viering bij gelegenheid van zijn 70ste
verjaardag op 6 februari 2022)
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Puzzelen
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Woordzoeker
De woorden kunnen van links naar rechts, of van rechts
naar links geplaatst zijn. Dit kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal. Dezelfde letters kunnen meerdere
keren gebruikt worden. De overgebleven letters vormen
een woord. Dit is de oplossing!

BARBARA
BERTUS
BIECHT
EUCHARISTIE
FRANCISCUS
GEBEDSDIENST
HUWELIJK
KAARSEN
KERK
KOOR
KOSTER
LICHT
LITURGIE
MARTINUS
MISBOEKJE
PAROCHIEBLAD

oplossing:

PASTOOR
PASTOR
PASTORIE
ROLAND
VORMSEL
WERKGROEP
WILLIBRORDUS
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Werkgroep Gebedsvieringen
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Op zoek naar nieuwe leden
Voor het vieren van de zeventigste
verjaardag van pastor Bus zijn wij op
1 februari met velen samengekomen
in Zaltbommel. Het was heel gezellig,
maar intussen dacht menigeen: hij is
al ver boven de pensioengerechtigde
leeftijd, hoe lang hebben we pastor
Bus nog in ons midden? Vooral omdat
hij er inmiddels ook nog een aantal
taken in het Kapucijnenklooster in
Tilburg heeft bijgekregen. Maar ook
voor pastoor Putman geldt dat hij
naast zijn werk in de Bommelerwaard
taken heeft te vervullen in zijn klooster in Den Bosch.
Zo ontdekken we steeds meer hoe
moeilijk het is om het liturgisch
rooster soepel in te vullen. Er zijn
natuurlijk op dit moment nog twee
emeriti beschikbare, maar ook die
hebben hun grenzen.
In de afgelopen jaren hebben in verschillende kerken van de Bommelerwaard Woord- en Gebedsvieringen

Franciscus tussen de Rivieren

hun eigen plaats in de zondagse liturgie gekregen. Daarvoor is indertijd een Werkgroep Gebedsvieringen
ingesteld. Inmiddels is die groep helaas uitgedund; enkele leden moesten hun medewerking stoppen. Anderen konden door ziekte (tijdelijk)
niet meer functioneren.
De werkgroep is daarom momenteel
op zoek naar enkele mensen die de
werkgroep zouden willen komen
versterken. Het is steeds de bedoeling dat in tweetallen wordt voorgegaan, dus je krijgt de tijd om te
ontdekken of het iets voor je is. Er
wordt voorgegaan volgens een op te
stellen rooster, wat vooraf duidelijkheid geeft.
Wil je meer weten, neem dan eens
contact op met het parochiesecretariaat, tel: 0418-632504, met pastoor
Putman of met pastoraal werker Jos
Vriesema, die de werkzaamheden
van de groep coördineert.
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Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Aanbod familiepastoraat
Van jong tot oud, moet ieder zich thuis voelen in de parochie, daarom willen we meer tijd, energie en menskracht besteden om de relatie met God
en elkaar te versterken in de parochie.
We noemen dit familiepastoraat, omdat de parochie eigenlijk ook een familie is. We hebben daarom ook de 1e H. Communie- en de Vormselvoorbereiding opgenomen in een groter geheel: franciscus2puntnul. Hierdoor hebben we afgelopen jaar, ook kinderen tot 7 jaar, en tussen 8 en 11 kunnen
betrekken, maar ook de ouders in een gespreksgroep. Maandelijks kwamen
ze bij elkaar.
Voor het komende jaar willen we ook weer de tienergroep opstarten, zodat
de Vormelingen door kunnen stromen. Daarnaast zal naast de maandelijkse
Bijbelgroep op donderdag, ook de Alpha cursus beginnen. In september op
de maandagavonden.

1e H. Communie- en Vormselvoorbereiding en nog veel meer
De 1e H. Communie- en de Vormselvoorbereiding begint in september, en
wel op dinsdag 20 september om 20.00 uur online, en op woensdag 21 september om 20.00 uur in het kerkgebouw van Velddriel. Aanmelden kan via
info@franciscus2puntnul.nl
In totaal zijn er acht familieochtenden waarin wij allerlei leuke dingen gaan
doen. In de regel is er elke tweede zondag van de maand een familieochtend.
Het begint om 9.00 uur en wordt na een korte pauze om 11.00 uur afgesloten met een viering. De eerste bijeenkomst is op zondag 9 oktober 2022.
De familieochtenden bestaat uit drie elementen:
1. Samen ontdekken: iedere leeftijdsgroep ontdekt op een interactieve
manier over het geloof en over het leven
2. Samen ontmoeten: elkaar leren kennen en samen eten
3. Samen vieren: we leren hoe de kerk viert en wat dat voor ons kan betekenen
Voor wie bieden
•
3-7 jaar:
•
7-8 jaar:
•
8-11 jaar:
• 10-12 Jaar:
•
20–60 jaar:

wij nog meer aan programma’s aan ?
Peuter- & Kleutergroep (groep 0,1,2,3)
Communiegroep (groep 4)
Jeugdgroep (groep 5,6,7)
Vormselgroep (groep 8)
Volwassen/ouders Gespreksgroep

2022 jaargang 11 nummer 2
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NB. Voor de tieners: na het Vormel is er een extra programma. We kijken
er naar uit om samen met jullie op weg te gaan. Hebben jullie nog vragen?
Dan kunnen jullie altijd mailen naar info@franciscus2puntnul.nl

Alphacursus 2022
Hartelijk welkom op de Alphacursus. Een cursus over de basics van het
Christelijke geloof. Wil je weten wat het christelijke geloof inhoud of je
geloofskennis weer opfrissen? Kom op onze introductieavond op 5 september om 19.00 uur om de sfeer te proeven!
Opgeven bij Lenny van den Berg via alphacursus.zaltbommel@gmail.com
of Roland Putman pastoor@katholiekbommelerwaard.nl De cursus wordt
twaalf weken achtereen gegeven op maandagavond, inclusief een weekendje weg. Meer lezen op alphacursuszaltbommel.nl

Bijbelgesprek Bijbelgespreksavond
In de Bijbel horen we niet alleen verhalen over God, maar God spreekt in
de Bijbel ook tot ons. Op de Bijbelavonden willen we daarom het Evangelie
met extra aandacht lezen, als een persoonlijk woord van God aan ons. Voor
wie de Alpha-cursus gevolgd heeft zal deze leeswijze bekend voorkomen.
We beginnen altijd met een gebed tot de Heilige Geest, en meditatief
Bijbels lied/muziek. Aansluitend lezen we de Evangelietekst van de eerstvolgende zondag, waarbij we onze persoonlijke vragen en opmerkingen
mogen plaatsen. Hierna lezen we de tekst gezamenlijk door om in gesprek
met elkaar, helder te krijgen wat de Boodschap voor ons dagelijks leven
zou kunnen zijn. Hierbij worden we elke op eigen wijze persoonlijk aangesproken. We sluiten de avond ook weer af met gebed, met de intentie dat
het Woord van God in ons leven verder helder en zichtbaar mag worden.
De Bijbelavonden zijn op donderdag van 19.15 tot 21.00 uur in het parochiecentrum (Voorstraat 102, Velddriel). In het komende kwartaal is dat op
de donderdagen 28 juli, 25 augustus, 22 september en 27 oktober. U kunt
zich opgeven via pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

Wandelingen, bedevaart
Van wandelingen, The Passion tot familiebedevaart, komend jaar zal er
nog veel meer worden georganiseerd, maar daarover zult u tijdig worden
geïnformeerd door parochieblad, website en de mededelingen na de H.Mis.
Franciscus tussen de Rivieren
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Vrijwilliger in het zonnetje
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Wat is een parochie zonder vrijwilligers: Alem
Ger van Boxtel, manusje van alles voor de H. Hubertuskerk in Alem
Gerry van Boxtel – Hooijmans, in
Alem beter bekend als Ger van Boxtel, is een vrijwilligster die als één
van de niet zo grote groep vrijwilligers een belangrijke bijdrage levert
aan de Alemse katholieke geloofsgemeenschap en in het bijzonder de
H. Hubertuskerk.

In 1988 werd ze lid van het Alems
parochiebestuur tot 2013. Van 2013
tot heden is Ger lid van de contactgroep Alem. Ger heeft ook enkele
jaren deelgenomen in de pastoraatsgroep. In de tijd dat we nog misdie-

In de jaren ’70 is Ger haar ‘loopbaan’ begonnen als lid van de
schoonmaakploeg. Dit doet ze overigens nog steeds. Al is intussen, jammer genoeg, de schoonmaakploeg
tot twee gereduceerd. Ger is een
pietje-precies en neemt geen genoegen met half werk: de kerk moet
er spic en span uitzien. Ze doet de
was, koopt de kaarsen in, poetst al
het koperwerk en zelfs op het kerkplein krabde ze het onkruid tussen
de tegels uit. Jaarlijks helpt ze mee
met het opzetten van de kerststal
en zorgt voor kerstbomen en bloemen in de kerk.
Marinus Steenbekkers, de toenmalige
voorzitter van het parochiebestuur
van de H. Hubertus kerk vraagt haar
kort daarop om lid te worden van de
kostersgroep. Momenteel is Ger alleen nog koster voor speciale gelegenheden zoals doop-, huwelijks- en
uitvaartdiensten. In 1984 nam ze als
opvolger van An de Veer haar eerste
uitvaartviering voor haar rekening.
2022 jaargang 11 nummer 2
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naars hadden in Alem verzorgde ze
mede het jaarlijkse uitje.
Sinds 2017 verzorgt Ger de vastenactie en vindt het maar niets dat
momenteel de vastenzakjes niet
meer opgehaald hoeven te worden.
Ze blijft ze nog steeds ophalen in
de haar toegewezen straten en met
succes. Het rondbrengen van het
parochieblad doet ze samen met
haar man Piet.
Voor misintenties moet je bij Ger
zijn. Heeft iemand een vast terugkerende intentie vergeten, Ger gaat
er achteraan, wat in een dorp als
Alem nog kan. Ze laat de intenties
vermelden in het twee-maandelijkse Alems kerkblaadje. Dit trekt toch
weer familieleden naar de kerk. En
of dat alles nog niet genoeg is: ze
houdt nauwkeurig in de gaten of er
met de feestdagen geen diensten
worden vergeten en trekt zo nodig
aan de bel bij de pastoor.
Als je zo haar enorme staat van
dienst ziet, is ze van onschatbare
waarde voor de H. Hubertuskerk van
Alem. Ze is eigenzinnig maar heeft
het hart op de goede plaats. We hopen daarom dat ze dit nog jaren zal
volhouden. Ger bedankt.
Johan Toonen
namens de contactgroep Alem.

Franciscus tussen de Rivieren

Koorproject jubilea
Betreft: Het projectkoor op 18 september 2022 in de Sint Martinuskerk
te Kerkdriel. Voor deze feestelijke
eucharistieviering ter ere van het
25-jarig priesterjubileum van pastoor
Roland Putman en van pater Bertus
Bus is gekozen voor een projectkoor
onder leiding van Jos Lampert.
Alle ervaren zangers en koorleden
onder de leden van de Parochie
Heilige Franciscus in de Bommelerwaard worden voor dit speciale
feest uitgenodigd om mee te zingen
in de Sint Martinuskerk te Kerkdriel.
We hebben voor delen uit de Deutsche Messe van Schubert gekozen en
voor meerstemmige acclamaties uit
Taizé. Als u bekend bent met dit repertoire, grijp dan uw kans om mee
te gaan zingen.
We houden drie repetities vooraf
in de Sint Martinuskerk te Kerkdriel
op vrijdagavond van 19.30 tot 21.15
uur op 2, 9 en 16 september 2022.
Let op: als u zich opgeeft voor dit
projectkoor, dan is deelname aan
deze repetities verplicht.
U wordt van harte uitgenodigd om
mee te komen zingen en u kunt zich
hiervoor telefonisch vanaf heden opgeven bij het algemeen secretariaat
0418-632504 of stuur een email naar
info@katholiekbommelerwaard.nl
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Caritas
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Vastenactie 2022
De Vastenactie in de Bommelerwaard ligt weer achter ons. Dit jaar
hadden we veel aandacht voor het
beschermen van landrechten van
inheemse volken. Hun recht op land
raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu
en klimaat. Mooi dat we daar aandacht aan hebben kunnen geven via
de Vastenactie.
Op een aantal scholen in de Bommelerwaard is dit heel goed gelukt.
Naast bewustwording van de leerlingen, is ook geld ingezameld door
de scholen. Zo heeft de school “ de
Schakel” in Ammerzoden het mooie
bedrag van € 644,60 de school in
Velddriel, € 333, de Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel zelfs € 4035 voor
de Vastenactie opgehaald. Dit is des
te opmerkelijker omdat in de vastentijd ook veel inzamelingen waren
voor het vreselijke geweld in Oekraïne. Zo heeft de Zwijsenschool ruim
€ 2000 weten over te maken voor
hulp aan Oekraine en ook nog eens
ruim € 2000 voor de Drielse missionarissen.
Naast diverse rechtstreekse overmakingen werd er in de kerken contant
geld gegeven, zoals in Kerkdriel €
348,25, in Ammerzoden € 64,50, in
Velddriel € 404, in Hedel € 216 en in
Rossum € 75. Voor een project in Malawi is vanuit Zaltbommel een mooi
bedrag overgemaakt.
2022 jaargang 11 nummer 2

De media geeft terecht veel aandacht aan het geweld in Oekraïne.
Hierdoor komen de problemen in de
derde wereld misschien minder in
beeld, maar we mogen onze medemensen daar niet uit het oog verliezen.
De MOV groep Bommelerwaard is u
allen dan ook heel dankbaar voor uw
steun aan de Vastenactie.

Theo Lentjes overleden
Op 12 mei is Theo Lentjes op 94-jarige leeftijd overleden. Theo heeft
zich bijna 50 jaar ingezet voor de
MOV-groep en de Vastenactie in het
bijzonder. Hij was vanaf de oprichting van de toenmalige Bisschoppelijke Vastenactie in 1961 al actief als
vrijwilliger. In zijn laatste jaren bij
de MOV-groep is Theo penningmeester en voorzitter geweest. In mei
2009 is Theo gestopt met zijn werkzaamheden voor de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede. Hij heeft
dit altijd met veel passie en plezier
gedaan.
Op 21 mei werd afscheid van hem genomen. Wij wensen zijn familie veel
kracht en sterkte toe.
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Wereldkerk
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Paus Franciscus en de ouderdom
Wie met een zekere regelmaat de algemene audiënties van de paus beluistert of naleest, valt het op dat hij
nog al eens de ouderdom van de mens
heel specifiek aan de kaak stelt.
Niet zo vreemd voor een mens die
zelf de ouderdom aan lijf en lede
kan ervaren. Maar zeker ook als een
bemoediging aan al die ouderen die
in een tijd leven waarin zoals hij
zegt een dominante cultuur is van
jong volwassenen, waarbij self made
en eeuwige jeugd centraal staan en
er een zekere neerbuigendheid en
zelfs minachting bestaat naar de
oudere doorleefde mens.
“Als we praten over de zin van het leven, juist in de zogenaamde ontwikkelde culturen, hebben we het nauwelijks over de ouderdom. Omdat de
ouderdom wordt beschouwd als een
fase die niets speciaals te bieden
heeft terwijl deze periode soms wel
een derde mensenleven bestrijkt.
Voor hen zijn er te weinig projecten
om ten volle het leven te beleven en
te weinig kansen om aan te kunnen
haken bij de samenleving.”

schiedenis. En de geschiedenis kan
niet beter verteld worden dan door
hen die het hebben meegemaakt.
Wat betreft de geloofsoverdracht
binnen een familie ziet de paus een
heel belangrijke rol voor ouderen
weggelegd. Het rechtstreeks vertellen van verhalen is een vorm van
communiceren. Persoonlijk vertellen over je geloof met al zijn ups en
downs is onvervangbaar en kan bijdragen aan de geloofsvorming van
jongeren en kan dat beter doen dan
een filmpje of een boek.
“Aan de jongeren zou ik willen zeggen, duw ouderen alstublieft niet
weg. Ouderen zijn de eer van onze
beschaving. Zij zijn als de wortels
van een boom, zij dragen de geschiedenis. Als het sap niet uit de
wortels komt, zullen bloemen en
vruchten nooit bloeien.” Ik wil dit
graag belichten aldus de paus zodat
ouderen niet beschouwd worden als
afval maar als een zegen voor de samenleving.
Mirjam Duijts-As

Hij raadt jongeren aan met ouderen te praten en de ouderen met de
jongeren. Er kan een brug ontstaan,
een overdracht van kennis en wijsheid. Ouderen zijn het nog levende
geheugen van een tijd en een volk.
Zij hebben vormgegeven aan de geFranciscus tussen de Rivieren
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zaterdag 18 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

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

werkgroep
RPutman
werkgroep
BBus

zaterdag 25 juni
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zondag 26 juni
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Alem
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Euch 1eHC
Euch 1eHC

zaterdag 2 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

BBus
RPutman
BBus
RPutman

zaterdag 23 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

zondag 24 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Alem
11.00 Kerkdriel

Eucharistie
Eucharistie
Gebed
Eucharistie

zaterdag 30 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie BBus

BBus
RPutman
werkgroep
BBus

zondag 31 juli
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel
Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
zaterdag 6 augustus
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman

zondag 3 juli
9.30 Ammerzoden Eucharistie MWegman
11.00 Kerkdriel
WoCo
JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie MWegman

zondag 7 augustus
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

zaterdag 9 juli
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zaterdag 13 augustus
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 10 juli
9.30 Alem
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel
16.00 Velddriel

Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus
Franciscus 2.0

zondag 14 augustus
9.30 Alem
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

zaterdag 16 juli
17.30 Leyenstein
19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie RPutman

zaterdag 20 augustus
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 17 juli
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

Eucharistie
Gebed
Eucharistie
Gebed

zondag 21 augustus
9.30 Ammerzoden
9.30 Rossum
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
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BBus
werkgroep
BBus
werkgroep
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Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie
Gebed
Eucharistie
Eucharistie

MWegman
RPutman
MWegman
RPutman

RPutman
BBus
BBus
RPutman

RPutman
werkgroep
RPutman
BBus
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Vieringen
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

zaterdag 27 augustus
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
zondag 28 augustus
9.30 Ammerzoden
9.30 Velddriel
11.00 Alem
11.00 Kerkdriel
11.00 Zaltbommel

WoCo
Eucharistie
Gebed
WoCo
Eucharistie

Gedoopt

CvLoon
BBus
werkgroep
CvLoon
BBus

zaterdag 3 september
17.30 Leyenstein
WoCo
19.00 Velddriel
WoCo

JVriesema
JVriesema

zondag 4 september
9.30 Alem
Eucharistie
9.30 Ammerzoden Gebed
11.00 Kerkdriel
WoCo
11.00 Zaltbommel Eucharistie

RPutman
werkgroep
JVriesema
RPutman

zaterdag 10 september
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman
zondag 11 september
11.00 Velddriel
Franciscus 2.0

In onze Heilige Franciscusparochie
zijn door het Sacrament van het
Doopsel opgenomen:
6 mrt Brett Coppens
3
3
10
24
24

apr
apr
apr
apr
apr

Julia Biernacka
Maja Biernacka
Brechtje Verhoeckx
Louise van den Bogaard
Lou van den Oord

8 mei Kyan van der Meijden
8 mei Milan van der Meijden
22 mei Isabel van der Sloot
Alle ouders van harte gefeliciteerd.

zaterdag 17 september
17.30 Leyenstein
Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel
Eucharistie RPutman
zondag 18 september
11.00 Kerkdriel
Zilveren jubileum
zaterdag 24 september
17.30 Leyenstein
Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
zondag 25 september
9.30 Ammerzoden Eucharistie
9.30 Velddriel
Eucharistie
10.00 Maasdijkkerk Oecum
11.00 Alem
Gebed
11.00 Kerkdriel
Eucharistie

BBus
RPutman
LDav+JVri
werkgroep
BBus

Check altijd onze website!

www.katholiekbommelerwaard.nl
Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 21

2022 jaargang 11 nummer 2

Ammerzoden

H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

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

Intenties: achterin de kerk liggen
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 zaterdagmorgen.

Overledenen

† Op 9 april 2022 stierf in Het Zon-

Parochie
H. Franciscus Bommelerwaardinvulformulieren.
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

nelied Giel Verlouw. Giel werd gebo-

† Op 7 april 2022 stierf in Schaijk ren in Ammerzoden op 24 november
Mia van den Bosch – van den Oord.
Mia was op 2 juni 1934 geboren in
Ammerzoden. Volgens de tekst op
het bidprentje dat werd uitgereikt
tijdens de afscheidsdienst in onze
Willibrorduskerk had Mia vele fijne
eigenschappen. Bij het kopje ‘godsdienstig’ staat geschreven: ‘Veelvuldig bezocht ze de kerkdiensten
en had velen op haar intentielijstje
staan waar ze voor moest bidden.’

† Op 7 april 2022 stierf in Ammerzoden Wiek van Doornmalen. Wiek
was geboren op 18 december 1927
in Ammerzoden. Wiek deed voor de
kerk veel vrijwilligerswerk. Hij werd
daarvoor door de Paus onderscheiden met de orde ‘Pro Ecclesia et
Pontifice.’ Op zijn bidprentje staat
een omschrijving van Wiek die hij
zelf in 1979 geschreven had:
‘Kijkend in een spiegel zie ik me,
middelbaar en op het kalend kopje
de sliertjes grijzend haar, de ogen
blauw, wat toegeknepen, zien naar de
mond, die mij vertelt: de overmoed
en branie is er uit weggesneld…’
2022 jaargang 11 nummer 2

1928. Giel was de medegrondlegger
van een loonbedrijf dat later de
naam ‘Gebroeders Verlouw’ kreeg.
Giel was een sociaal mens, ging graag
op vakantie, maar werkte ook vele
uren in zijn moestuin. Samen met
zijn vrouw Coby heeft hij nog 2½ jaar
in Het Zonnelied kunnen wonen.

† Op 25 mei 2022 stierf Wies van

Doornmalen. Wies was geboren op
14 februari 1947 in Ammerzoden. Ongeveer een jaar na zijn geboorte werd
ontdekt dat Wies doof was. Op zesjarige leeftijd ging hij naar het Doveninstituut in Sint Michielsgestel. In zijn jeugd
was hij alleen in de weekenden en de
vakanties thuis. Wies was in zijn vrije
tijd heel dikwijls bezig met het zoeken
naar gegevens over zijn voorouders. Op
vakanties bezocht hij graag culturele
tentoonstellingen. Carnaval trok hem
ook erg aan. Hij zette zich erg in voor
de dovengemeenschap. Dat deed hij
onder andere door zijn voorzitterschap van Effatha, een organisatie
die zich inzet voor het verbeteren
van de positie van doven en mensen
met een communicatieve beperking.
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Ammerzoden
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

Feest
Op 24 april werd in de Ammerzodense Willibrorduskerk het feit herdacht
dat pater Martin van Hemert 60 jaar
geleden door Mgr. Bekkers tot priester werd gewijd. Pastoor Putman en
een speciaal bij elkaar gezocht koor
zorgden voor de plechtige viering.
Martien van Hemert schreef na afloop zijn gedachten op:
Op 1 april 1962 werd ik met 10 andere Franciscanen priester gewijd.
Twee weken er na, op eerste Paasdag, mocht ik in Ammerzoden voorgaan in mijn eerste heilige mis.
Groots feest, volle kerk, de hele
dag vol in de aandacht gestaan. Mijn
vader en moeder waren trots. De
dag er na, tweede Paasdag, was het
nogmaals groot feest: het was nu de
beurt aan mijn dorps- en klasgenoot
en vriend Jos van Zeelst, met wie ik
jarenlang op vakantie ben geweest.
Van de groep die toen gewijd werd,
ben ik alleen nog over.

Franciscus tussen de Rivieren

Dit jaar mocht ik terugkijken op de
60 voorbije jaren. Dit keer was er
tweemaal groot feest. Eerst thuis in
ons klooster in Nijmegen. De kapel
zat vol, mijn broers en zussen, buren
en mijn huisgenoten, en een uitgebreid buffet. En de tweede keer op
24 april in Ammerzoden. Mijn broers
en zussen, hun kinderen en kleinkinderen, kinderen van mijn vaders- en
moederskant. Ik wist niet dat mijn
familie zo groot was. En er was een
nieuw koor geformeerd. Geweldig.
Mijn medebroeder pastoor Putman
en enkele aanwezigen assisteerden
mij. Gelukkig, want ik sta niet meer
zo vast op mijn benen. En ik weet dat
op de achtergrond meerdere mensen
zich ingespannen hebben om het geheel goed te doen verlopen. Ik wil iedereen die aan dit feest heeft meegewerkt, daarvoor hartelijk bedanken.
Met enkele foto’s geven wij u een
beeld van wat er op die dag allemaal gebeurd is.
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Willibrorduskerk
Op dinsdag 25 maart 1952 vond in
Hotel de Roode Leeuw de inschrijving plaats voor de bouw van de
nieuwe Willibrordkerk in Ammerzoden. Architect mocht acht inschrijfbiljetten open maken. Die kwamen
van bedrijven uit Kerkdriel, Ammerzoden, Tilburg, Venray, Arnhem,
Nieuwkuijk, Boxtel en Best. De Ammerzodense bevolking hoopte dat
het bedrijf van Damie van Vianen
de laagste inschrijver zou zijn. Dar
bleek niet het geval. Het bedrijf van
de gebroeders Van Heeswijk uit Best
had de kosten ongeveer 3000 gulden
lager begroot en was uitgekomen op
fl 378.250,-. Als dit bedrag omgerekend wordt naar de huidige waarde
dan was dat € 1.543.929 geweest.

Om half drie begon de stoet te trekken. Door enkele straten trok men
naar het bouwterrein. Daar aangekomen sprak pastoor Veldman het
openingswoord. Hij sprak over de
offers die al de parochianen zich tot
nu toe hadden getroost om tot de
bouw van dit nieuwe Godshuis bij te
dragen. Met weidse gebaren wees
hij de aanwezigen op de in aanbouw
zijnde kerk waarvan de contouren
al duidelijk zichtbaar waren. Hij
vergeleek de parochianen met deze
kerk. Zij waren de ‘levende stenen’
in de grote apostolische kerk.
Met hulp van misdienaars ging de
plechtigheid vervolgens verder. De

Zondag 6 juni 1952 was een stralende dag. Even na twee uur was de entree en de gymzaal van de nieuwe
kleuterschool tjokvol mensen die
verwachtingsvol uitzagen naar de
dingen die zouden komen. Er werd
een stoet geformeerd. De groepen
die later op de dag het ‘Spel van de
Eerste Steen’ ten tonele zouden voeren, liepen groepsgewijs bij elkaar.
In het midden van deze stoet reed
een vierwielig ponywagentje. Voor
deze gelegenheid was er een prachtig kleed over de wagen gelegd.
Onder het kleed lagen een tweetal
steunbalken. Daarop werd de grote
zogenaamde eerste steen geplaatst.
2022 jaargang 11 nummer 2
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pastoor wijdde eerst de plaats waar
hij op de voorbije avond het kruis
had geplaatst. Het koor zong een
toepasselijke hymne en de pastoor
ging voor in gebed. Daarna wijdde
hij de plechtig aangevoerde steen
en grifte er drie kruisjes in. Na een
kort intermezzo van het herenkoor
vervolgde de pastoor met het gezamenlijk bidden van de litanie van
Alle Heiligen. Op de steen stond gebeiteld:
DEZE STEEN DOOR VREEMDEN
VERWORPEN, 11 NOVEMBER 1944
IS THANS DE HOEKSTEEN VAN
DIT NIEUWE GODSHUIS

Deze tekst verwees naar de verwoesting van de vorige kerk op 11
november 1944.
Wij gedenken de aanvang van de
bouw op zondag 19 juni na de mis
Er zullen foto’s e.d. over de bouw
ten toon worden gesteld. In dit parochieblad geven we u daar alvast
een voorproefje van.
De bron van de foto’s is in het bezit
van het RAR uit Tiel.

Franciscus tussen de Rivieren
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Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Inloopuurtje pastorie

MOV werkgroep Velddriel

Na de Eucharistieviering van 9.30
uur op zondag 10 juli en 28 augustus
is er een inloopuurtje en is er gelegenheid om samen koffie te drinken.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

Vastenactie 2022

Heilig Doopsel

Er is tijdens de vastenactie geld ingezameld voor dit mooie project in
de kerk maar ook op de Deken Wehmeijerschool. Het totale bedrag wat
is opgehaald € 757,- waarvan € 343,op school en € 414,- in kerk en vastenzakjes pastorie.

Zondag 10 april 2022 is Brechtje
Verhoeckx gedoopt en opgenomen
in onze parochie.

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

Van harte gefeliciteerd!

Voor uw bijdrage zeggen wij, iedereen die heeft meegeholpen, hartelijk dank namens de medemensen in
Guatemala.

De komende data waarop het doopsel plaatsvindt (onder voorbehoud):
•
•
•

zondag 7 augustus 2022
zondag 9 oktober 2022
zondag 11 december 2022

Voorafgaand aan de viering vindt
een doopgesprek plaats met alle
doopouders. Deze gezamenlijke
avonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Velddriel of
Zaltbommel en beginnen telkens om
20.00 uur. De eerstvolgende data:
•
•
•

De Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen heeft € 86,70 opgebracht. Ook hiervoor onze hartelijk dank.
Werkgroep MOV Velddriel
Annie van Kuijk &
Gertrude Hooijmans

maandag 18 juli 2022
dinsdag 20 september 2022
dinsdag 15 november 2022

2022 jaargang 11 nummer 2
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Overleden

Familievieringen
Met Martinus Kids

†

Marietje Knobbout Merkx, 89 jaar.
Geboren 7 juni 1933 en 18 april
2022 overleden. Na uitvaart viering
in onze St. Martinus kerk hebben we
haar begraven bij haar man op begraafplaats naast de kerk.

†

Mathildus (Tis) van den Biggelaar, 90
jaar. Geboren 14 maart 1932 en 29
mei 2022 overleden. Na uitvaart viering in onze St. Martinus kerk hebben we hem begraven op begraafplaats naast de kerk.
Namens de parochie veel kracht en
sterkte toegewenst aan de nabestaanden.

De familievieringen zijn in samenwerking met familiepastoraat waarbij na activiteit in de Velddrielse St.
Martinuskerk aansluitend de eucharistieviering plaatsvindt. Let vooral
op de tijden want die kunnen afwijkend zijn. De eerstvolgende familievieringen waarbij Martinus kids
zingen zijn:
Eerste H. Communievieringen
zo 12 juni 11.00 uur Velddriel
zo 19 juni 11.00 uur Ammerzoden
zo 26 juni 11.00 uur Kerkdriel
Dankviering
zo 10 juli 16.00 uur Velddriel

Gouden Jubileum
dirigent Bart van de Wiel
Zaterdag 4 juni 2022 werd tijdens de zaterdagavondviering om 17.00 uur in Maren-Kessel het
50-jarig jubileum gevierd van Bart van de Wiel als
dirigent. Hij is dirigent van het koor in Maren-Kessel, het gemengd koor van Velddriel en het koor
van Alem/Rossum. Tijdens deze feestelijke viering
zongen de gezamenlijke koren samen, gedirigeerd
door Bart van de Wiel zelf. Ton Nagel was de organist bij deze viering. Pastoor René Aarden en concelebrant pastor Bertus Bus gingen voor in deze
feestelijke viering.
Na afloop was er een gezellige receptie in verenigingsgebouw van het Gilde Sint Lambertus in Maren-Kessel.
Franciscus tussen de Rivieren
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Z.E.H. Leendert Spijkers
51 Jaar priester in het bisdom van ’s-Hertogenbosch
Na zijn wijding was hij kapelaan in Tilburg, Geffen en Vinkel en daarna
pastoor in Oirschot waar hij nu bijna 23 jaar werkzaam is.
Pastoor Leendert Spijkers is geboren in de Tweede Wereldoorlog op 13 februari 1945 in Culemborg toen zijn ouders, Johan Spijkers en Marie Verhoeven, moesten evacueren uit Hoenzadriel waar het jonge paar toen woonden na hun huwelijk. Op het eind van de oorlog kwamen ze terug maar was
hun woning helemaal kapot geschoten. Ze zijn toen in een noodwoning in
Velddriel opgevangen.
Na de eerste Communie mocht hij misdienaar worden bij deken Wehmeijer
en zag hij de nieuwe kerk van Velddriel opbouwen. Op het eind van de lagere school zei het schoolhoofd tegen zijn ouders dat een priesteropleiding
wel iets voor Leendert kon zijn. Hij kon namelijk goed leren en Leendert
was erg ijverig en godsdienstig. Op Klein Seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel werd hij aangenomen en begon zijn studie. In de tussentijd
gingen zijn ouders verhuizen naar Roosendaal, Hij had daar een fijne tijd
en was o.a. zeer betrokken bij de hockey en voetbal en mocht hij voor de
schoolkrant de voetbalverslagen schrijven.
22 mei 1952. Eerste Communie in Velddriel. Achteraan links staat Leendert

2022 jaargang 11 nummer 2
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Geloven is een manier om naar de werkelijkheid te kijken.

Van de 120 studenten die in 1957 aan de priesteropleiding begonnen, zijn
er slechts drie priester geworden en daarvan zijn er nog twee over. “Het
loopt in de kerk heel hard terug”, zegt Leendert met enige weemoed in
zijn stem. “Geloven is een manier om naar de werkelijkheid te kijken. Van
jongs af aan is mij voorgehouden dat je er voor anderen moet zijn. We zijn
er ook om dat aan elkaar door te geven. Het gaat mij niet zozeer om de
leer van het instituut kerk. Iedereen telt mee en hoort erbij. We moeten
een goed verhaal vertellen en vreugde en verdriet met elkaar delen. De
kerk kan een prachtig medium zijn om daarin iets te betekenen voor de
mensen. Daarom vind ik het jammer dat de plek van de kerk in de samenleving steeds kleiner wordt. De kerk moet faciliteren om de boodschap van
liefde uit te stralen. De kerk moet juist het vriendelijke gezicht van God
laten zien en er voor iedereen zijn. Het positieve zien in mensen die je niet
zo liggen, valt niet mee, maar juist daar gaat het om.”
En met deze mooie woorden geeft Leendert aan hoe hij zijn taak en zijn
leven als priester ziet.
Tijdens een feestelijke viering werd op 29 mei j.l. in Oirschot zijn 51ste
priester jubileum gevierd. De vijf Gildes uit Oirschot en omgeving maakten
de viering extra feestelijk.

Franciscus tussen de Rivieren
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Vieringen
Zondag 19 juni 9.30 uur
Vrijdag
1 juli 10.45 uur
Maandag 11 juli 14.00 uur
				
Zondag 17 juli 9.30 uur

Gebedsdienst werkgroep
Eucharistieviering Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
Gebedsviering werkgroep

Vrijdag
5 aug 10.45 uur
Zondag
7 aug 9.30 uur
Maandag 8 aug 14.00 uur
				
Zondag 21 aug 9.30 uur

Eucharistieviering Vaste Burcht
Eucharistieviering P. Putman
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samenzijn
WoCo viering J.Vriezema

Vrijdag
2 sep 10.45 uur
Maandag 12 sep 14.00 uur
				
Zondag 18 sep 9.30 uur
Zondag 25 sep 10.00 uur
				

Eucharistieviering Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
WoCo viering C. van Loon
Oecumenische dienst i.v.m. de
Vredesweek in de protestantse kerk

Vieringen in de Vaste Burcht
LET OP ANDERE TIJD VAN VIERINGEN: 10.45 UUR
De eerste vrijdag van de maand om 10.45 uur is er een Eucharistieviering
in de grote zaal. Na een moeilijke start willen we toch verder blijven gaan
met de vieringen. Wij hopen dat u daarbij aanwezig wilt zijn, anders zijn
wij genoodzaakt om hiermee te stoppen.

Vieringen in de Beuk
De vieringen in de Beuk gaan in de vakantietijd, in juli en augustus, gewoon door. Ook de gezellige ouderenvieringen op de tweede maandag van
de maand willen we voor u juist door laten gaan. Wij hopen dat we ook
bij deze vieringen weer wat nieuwe mensen kunnen verwelkomen. U bent
altijd welkom!
2022 jaargang 11 nummer 2
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Kapelletje

Overleden

Het gaat goed met ons kapelletje,
er komen veel bezoekers. Daarom
willen wij dat het er netjes en verzorgt uitziet. Wij zoeken iemand die
b.v. éénmaal per maand het onkruid
rond het kapelletje wil verwijderen.

Wij bieden ons excuses aan voor de
late plaatsing van dit overlijdensbericht.

Voelt U zich daartoe geroepen?
Meld u dan aan bij Bertha van Doorn
tel: 06 - 144 54 168
Graag tot dan.

Openluchtviering !!!
Na het grote succes van vorig jaar
willen we de viering van zondag 21
augustus weer in de buitenlucht
houden bij het kapelletje (als de
weergoden meewerken). Wij willen
er een mooie Mariaviering van maken. Jos Vriesema zal in deze viering voorgaan. U hoort er nog over.

Kerkhoven
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die mee willen helpen met het
onderhoud van onze kerkhoven. In
overleg een aantal keren in de zomer voor het snoeien van de heggen
etc.

† Gilia van Alphen
Geboren: 18 nov. 1948 te Hurwenen
Overleden: 5 dec. 2021 te Rossum.
Gilia groeide op in een gezin van
zes kinderen. In 1974 trouwde zij
met Gerard van Alphen, samen kregen zij drie kinderen, Zij woonde
en werkte samen op een gemengd
boerenbedrijf. Ze was heel gelukkig
met haar vier klein-kinderen. Het
geloof speelde een grote rol in hun
leven ze waren trouwe bezoekers
van de kerk. Daar vond zij steun.
Gilia was heel zorgzaam en gastvrij.
Haar gezondheid ging langzaam achteruit waardoor ze moest verhuizen
naar De Eigenwaard, alswaar zij
daar ook is overleden. De uitvaart
heeft plaatsgevonden in de H. Martinuskerk te Kerkdriel, waar we haar
hebben begeleid naar het R.K. kerkhof in Kerkdriel.
Moge zij rusten in vrede.

Wilt u ons daarbij helpen?
Neem dan contact op met:
Piet Kooijman: 06 - 27283684 of
Bertha 06 - 14454168

Franciscus tussen de Rivieren
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† Door Ketels – van Boxtel
Geboren: 23 augustus 1930 te Alem
Overleden: 13 maart 2022 te ’s-Hertogenbosch
Door is in Alem opgegroeid en
heeft er gewoond. Zij was gehuwd
met Jan Ketels waarmee ze samen
drie kinderen kregen. Ze verhuisde
met haar man Jan naar de “Vaste Burcht”. Waar ze achttien jaar
heeft gewoond. Toen haar man was
overleden ging ze dapper verder. Ze
hield zich o.a. bezig met het verzorgen van het koffieuurtje. Door was
een gezellige en actieve vrouw altijd in voor een praatje. Na een kort
ziekbed is zij overleden. De uitvaart
heeft plaatsgevonden in de H. Hubertus kerk te Alem.
Moge zij rusten in vrede.

† Martha Piels – Verharen
Geboren: 24 april 1930 te Rossum
Overleden: 22 maart 2022 te Rossum

laatste vier jaar op de Eigenwaard.
Na een kort ziekbed is zij rustig ingeslapen. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden in het Crematorium te Tiel.
Moge zij rusten in vrede.

† Jan van den Dungen
Geboren: 18 februari 1938 te Rossum
Overleden: 29 april 2022 te Rossum
Jan is opgegroeid in een gezin van
vijf kinderen. Heel zijn leven heeft
hij gewoond en gewerkt op de boerderij aan de Middelweg. Na het
overlijden van zijn ouders is hij altijd alleen gebleven. Jan was een
man die niet veel nodig had, maar
kon genieten van de bezoekjes aan
het leugenbankje aan de dijk. Na
een kort ziekbed is hij toch nog
plotseling overleden. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
in het crematorium te Vlijmen.
Moge hij rusten in vrede.

Martha heeft heel haar leven in
Rossum gewoond en gewerkt. Zij
trouwde in 1953 met Jan Piels en
kregen samen zeven dochters. Later
kwamen er nog vele kleinkinderen.
Martha was een gezellige vrouw die
graag mensen om haar heen had,
daar kon zij van genieten. Toen haar
gezondheid achteruit ging verhuisde
ze naar de Vaste Burcht, waarvan de
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Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Overleden

brandende kaars naar Maria onder
de toren. Op deze manier werd de
Overleden vanaf 17 februari 2022
Mariakapel weer officieel toegewijd
Johanna van der Veeken-van Aaken (66) aan Maria. De kapel zal tot 2 november 2022 dagelijks tussen 10.00Frits Maas (64)
18.00 uur geopend zijn.
Adriaan van Oers (89)
Johanna Tunders-Weeterings (89)
Op de dinsdagavonden in de maanHuub de Leeuw-van Keulen (89)
den mei en oktober zal wekelijks om
Truus Broekmeulen-van Oers (81)
19.00 uur de Rozenkrans gebeden
Clara van Namen-van Kessel (80)
worden, daarna wordt de kapel afgeHans van Boxtel (84)
sloten. In de maanden juni, juli, auAgnes van Alem-van der Kammen (93)
gustus en september vindt het RozenDaat Ackermans-Hooijmans (83)
kransgebed op de eerste dinsdag van
Marietje Knobbout-Merkx (88)
de maand plaats, ook om 19.00 uur.
Maria Wolf-Wijts (77)
Alie van der Kammen-Floor (94)
Het dagelijks geopend hebben van
Mari Grandia (90)
de Mariakapel, betekent dat er
Toos Nelissen-van den Hurk (86)
mensen zijn die daarvoor zorgen.
Gerry Peters-Grandia (78)
Daarbij passen woorden van dank
Wilhelmus van Kessel (86)
aan alle trouwe leden, die dit mogelijk maken. Een speciaal woord
van dank aan de dames Molenaars,
Maria onder de toren
Op zondag 1 mei werd de Mariaka- Van Eeuwijk en IJsveld, die wegens
pel officieel geopend en gezegend omstandigheden moeten stoppen.
door pastor Ronald Putman. Dit in En een woord van welkom aan de
aanwezigheid van parochianen en nieuwe leden, de dames Stehmann,
Van Alphen en Verhagen.
leden van de werkgroep.
Na een inspirerende viering, opgeluisterd met Marialiederen door het
koor, gingen de aanwezigen met een
Franciscus tussen de Rivieren

Ook is een woord van dank aan Diny
en Rob van Haag op zijn plaats. Zij
maakten het mogelijk dat de kapel
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al open kon vanaf Goede Vrijdag.
Zeker in deze moeilijke en onzekere
tijd vanwege de oorlog in Oekraïne
ondersteunde de vervroegde opening eenieder die bij een gebed een
kaarsje wilde ontsteken.
Tot slot wensen wij alle leden succes
met de zorg voor de Mariakapel, daarnaast hopen we vele gasten te mogen
verwelkomen in de Mariakapel.
Naschrift: Op maandagmiddag 16
mei werd gelukkig op tijd door een
parochianen een beginnend brandje
in de Mariakapel ontdekt. Zij nam
een kijkje nadat ze twee jongens
snel weg zag rennen uit de kapel.
Met een kordate handeling wist zij
het vuur te doven en een drama te
voorkomen. De kapel kon daardoor
snel weer open voor het ontsteken
van een kaarsje en gebed.

2022 jaargang 11 nummer 2

Missie Ontwikkeling & Vrede
Vastenaktie 2022
‘Je land is je leven’
Dit jaar stond de Vastenactie in
het teken van het beschermen van
landrechten van inheemse volken.
Een belangrijk onderwerp dat grote
invloed heeft op mensen, natuur en
milieu. Zeker omdat economische
belangen van overheden en grote bedrijven vaak zwaarder wegen dan de
mensenrechten van lokale gemeenschappen. Met de opbrengst van de
Vastenactie 2022 steunt onze lokale
partner drie Maya-gemeenschappen
die in Guatemala opkomen voor hun
rechten en het behoud van hun eeuwenoude geboortegronden.
De actie is in Kerkdriel mede door
de inzet van de kinderen van de Mgr.
Zwijsenschool een groot succes geworden! Zij brachten voor de Vastenactie het mooie bedrag van € 4035,bijeen. Via de parochiekerk kwam
er een contant bedrag van € 348,25
binnen. Wat er via machtigingen is
overgemaakt is nog niet bekend. De
voorlopige totaalopbrengst van de
gehele parochie vindt u voor in dit
parochieblad. Na de zomer wordt
bekend wat er via de machtigingen
is binnengekomen. Mocht u de actie gemist hebben, dan kunt u nog
steeds uw bijdrage overmaken op
het volgende bankrekeningnummer:
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name
van de Vastenactie Den Haag.
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Hartelijk dank aan eenieder die
heeft bijgedragen, in het bijzonder
het team en de leerlingen van de
Mgr. Zwijsenschool in Kerkdriel.

spraak hielden. Vervolgens vond bij
beide monumenten onder andere de
krans- en bloemlegging plaats.

Kledinginzamelingsactie

Informatieverzoek

De actie vond op 20 en 21 april 2022
in het parochiecentrum in Kerkdriel
plaats. Er is maar liefst 885 kilo ingezameld. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat onder andere naar de noodhulpprojecten van
Cordaid en het Armoedefonds.

Op het oorlogsmonument voor geallieerde militairen dat aan de muur
van de Sint Martinus Kerk in Kerkdriel is bevestigd, staan de namen
van 26 mannen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden in de
dorpen van de voormalige gemeente
Maasdriel.

Wij willen eenieder bedanken die
deze actie tot een succes heeft gemaakt. In oktober 2022 is er weer
een kledinginzameling.

4 en 5 mei 2022
Op 4 en 5 mei 2022 is stilgestaan
bij het thema ‘Vrijheid in verbondenheid’. Na de Covid-19 periode
gelukkig weer in aanwezigheid van
publiek. Zo ook op 4 mei bij de twee
oorlogsmonumenten die zich bevinden aan de zijkant van de Sint
Martinus Kerk aan de Kerkstraat in
Kerkdriel. Bij deze plechtigheden
waren dit jaar zelfs nabestaanden
uit Engeland aanwezig.
Voorafgaand aan de herdenkingsceremonies bij de oorlogsmonumenten vond in de raadzaal van het gemeentehuis een bijeenkomst plaats,
waar wethouder Jan-Hein de Vreede
en pastor Ronald Putman een toeFranciscus tussen de Rivieren

Drie Canadese militairen van het
Lake Superior Regiment wiens namen op dit monument staan, sneuvelden in januari en februari 1945.
Zij waren tijdelijk begraven op de
RK Begraafplaats in Kerkdriel. Op 2
augustus 1946 zijn deze militairen
herbegraven op het Canadese oorlogskerkhof in Holten.
In verband met historisch onderzoek
is men op zoek naar mensen die zelf
of uit overlevering weten waar de
drie gesneuvelde militairen op de
begraafplaats in Kerkdriel tijdelijk
begraven lagen. Mocht u ons kunnen
helpen, stuur dan een email naar
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
of doe een briefje in de brievenbus
bij het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57B in Kerkdriel.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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Aankondiging
Het Driels Museum is druk bezig met
de voorbereidingen van een expositie komend najaar over Mgr. Zwijsen
en het voormalige klooster van de
Zusters van Liefde in Kerkdriel. De
zestigplussers onder ons, hebben
hier nog volop herinneringen aan.
Ze hebben er op school gezeten,
of hebben er als misdienaar het lof
gediend en sommigen zijn er zelfs
geboren.
Het museum is op zoek naar foto’s
en verhalen over het klooster en de
zusters. Kunt u ons helpen, neem
dan contact op met het Driels museum via info@drielsmuseum.nl
Of loop even binnen in het museum
op zondagmiddag tussen 14.00 en
17.00 uur of op maandagavond na
19.30 uur.
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Zaltbommel

H. Martinuskerk

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
Parochie
H. Franciscus
Bommelerwaard
Secretariaat
& intenties:
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
Tiny van Steenbergen
NL07 INGB 0004 4572 38
Johan de Wittstraat 68
t.n.v. parochie H. Franciscus - H. 5301 GR Zaltbommel
Martinuskerk Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Overleden

Koffie-uurtje

† 27 april 2022: Ali Floor weduwe Iedere eerste dinsdagmorgen van

van Mares van de Kammen. Geboren
24 december 1927 te ’s-Hertogenbosch. Haar crematie was op 3 mei
in Rosmalen.

Ouderenviering
Elke vierde dinsdagmiddag van de
maand is er om 14.30 uur een Eucharistieviering in de Wielewaal.
Niet alleen de bewoners zijn daar
van harte welkom, maar ook de
mensen uit het Schootsveld en de
Nije Hof worden daar van harte voor
uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie en
een praatje.

Weeksluiting
Iedere vrijdagavond is er in de Wielewaal een weeksluiting door de gezamenlijke kerken, om 19.00 uur.
Ook hierbij zijn de mensen uit het
Schootveld en de Nije Hof van harte uitgenodigd. Na deze viering is er
ook altijd koffie en een praatje.

de maand is er van 10.00 tot 11.30
uur koffie in het parochiecentrum.
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd, neem gerust iemand mee.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Kerk-openstelling
Zaterdagmiddag 14.00 tot 15.30 uur
Zeker met de vakantiemaanden willen wij onze kerk weer openstellen
op zaterdagmiddag. Daar zijn vrijwilligers voor nodig om vragen te
beantwoorden en toezicht te houden. We maken dan een rooster.
Hoe meer mensen mee werken hoe
minder u aan de beurt komt. Als u
tijd heb en bereid bent om u 1½ uur
in te zetten, meld u dan even aan
bij Tiny van Steenbergen.

Op Adem komen
Op de vierde zondag van de maand
is er om 11.00 uur een meditatieviering.
Franciscus tussen de Rivieren
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Dank aan onze vrijwilligers

Terugblik en dankwoord

Door de afwezigheid van Tiny van
Steenbergen zaten we toch wel een
beetje met onze handen in het haar.
Hoe vangen we al het werk van Tiny
op? Dankzij de inzet van velen lukt
dat.

Wat een hectische tijd hebben wij
achter de rug.

Dat geldt voor het beheer van de pastorie, het initiëren van kerkschoonmaken, het zorgen voor bloemen in
de kerk, het verzorgen van koffie na
een viering, het verdelen van de parochiebladen over de bezorgwijken
tot het verspreiden van lezingen en
voorbeden, het kiezen van liederen
of het koster zijn bij vieringen. Voor
het merendeel gaat het goed en
draagt het bij aan de saamhorigheid
in onze geloofsgemeenschap.
Tiny is gelukkig herstellende en vanuit huis denkt ze met ons mee. Samen met haar bekijken we wat wel
en niet haalbaar is. Vooralsnog gaan
we ervan uit dat ze langzaam weer
een aantal dingen oppakt. Mogelijk
dat een aantal taken haar fysiek
zwaar zullen vallen, waarop we die
structureel anders dienen te gaan
regelen.
Al deze vrijwilligers zijn we heel dankbaar voor hun bereidheid om te helpen in de afgelopen maanden en de
toezeggingen voor de komende tijd.
Namens de contactgroep,
Marcel Hamers
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Eerst de ziekte en het overlijden
van Henk en de crematie, daar kijken we met een dankbaar gevoel op
terug. Het is onvoorstelbaar hoeveel
reacties wij hebben mogen ontvangen in de vorm van handdrukken
condoleances en telefoontjes. Dat
geeft het gevoel van er niet alleen
voor te staan. Daarvoor zijn wij iedereen heel dankbaar voor.
En dan binnen een week kan ik zelf
helemaal niets meer en wordt naar
het ziekenhuis gebracht met een
longontsteking, longembolie en
zuurstof te kort. Later komt en nog
bloedvergiftiging bij door een bacterie in mijn knie. Ik heb drie weken
op het IC gelegen in Den Bosch en
daarna zes weken moeten revalideren in het Zonnelied in Ammerzoden, waar ik weer moest leren
lopen, iets wat nog steeds niet zo
goed gaat.
Maar ik wil alles weer veel te snel en
alles moet rustig aan. Ik werd ook
nog 75 jaar in het ziekenhuis, en dat
is door heel veel mensen niet vergeten. Er kwamen zoveel kaarten
met van harte beterschap en gefeliciteerd naar het ziekenhuis en het
Zonnelied dat ik er stil van werd,
geweldig was dat echt een teken
van waardering.
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Op 27 april mocht ik weer naar mijn
eigen huis, iets wat niet meeviel.
Het overlijden van Henk had ik nog
helemaal niet kunnen verwerken.
Maar ik heb geweldig veel steun gehad van mijn kinderen, kleinkinderen en vele parochianen door een
bezoekje of telefoontje.
En dan mijn werk in de kerk dat
werd opgevangen door veel parochianen, al met al een reden om heel
dankbaar te zijn dat ik er nog ben,
al duurt het nog even voordat ik het
werk in de kerk weer kan oppakken.
Geweldig bedankt allemaal voor alle
steun en medeleven ik hoop u spoedig allemaal weer te zien.
Groetjes ook namens Remco & Suzanne, Ben & Brigitte en de kleinkinderen.
Tiny van Steenbergen

Franciscus tussen de Rivieren
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Een vertelling
De pastoor, de jongens van de catechismus en de miskleding
De voordeurbel klinkt hard door de grote gang van de pastorie. De oude
pastoorsmeid sloft al naar de voordeur. Blijf maar zegt de pastoor, ik ga
wel opendoen het zijn immers de jongens van de catechismus. De mannekes stormen naar binnen en groeten mijnheer pastoor zoals het hoort. De
pastoor is blij dat de vrolijke vlegels weer gekomen zijn, hij neemt ze mee
naar de sacristie waar hij deze keer de catechismusles wil geven.
Kom de gij eens hier zegt de pastoor tegen Pieter de Wit en zet het manneke voor de grote sacristiekast. Meteen opent hij alle deuren. Ik zal jullie vandaag eens leren over de misgewaden. En meteen hangt hij Pieter
de amict over zijn schouders, een witte schouderdoek die herinnert aan
de doek die de beulen Christus omhingen. Dan pakt de pastoor de albe,
het lange witte geplooide kleed en doet het Pieter aan, Pieter verzuipt er
bijna in. Dat witte kleed is het spotkleed dat Koning Herodes Christus om
liet hangen. Dat kleed is veels te groot zeiden de jongens, nee zei meneer
pastoor, Pieterke is te klein.
De pastoor bindt Pieterke de cingel om zodat z’n voeten weer te zien zijn.
Dit koord herinnert ons aan het koord waarmee Christus vastgebonden
werd aan de geselkolom. Pieterke krijgt ook nog een stola om de schouders, symbool van het kruis dat op de schouders van Jezus werd gelegd. Nu
nog het kazuifel zegt de pastoor dat is de spotmantel die de beulen Jezus
omgehangen hebben als koning der joden. Aan de voorkant van het kazuifel
staat een rechte kolom afgebeeld als aandenken aan de geselpaal. En op
de rug van het kazuifel een groot kruis, dat doet ons denken aan het kruis
dat Jezus naar Golgotha droeg.
De andere jongens helpen Pieter bij het uitkleden. De kleding wordt voorzichtig in de
grote kasten weggelegd. Vinden jullie het
een mooie catechismusles vraagt meneer
pastoor belangstellend. De jongens knikken
timide. Vandaag hoefden ze in ieder geval
niets uit het hoofd te leren. Wie wil er misdienaar worden, probeert de pastoor voorzichtig. Nee geen antwoord. Daar moeten de
jongens toch nog wel even over nadenken.
2022 jaargang 11 nummer 2
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Secretariaat:
idem Bommelerwaard
Parochie
H. Franciscus

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

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

Zicht op de aarde

zuster is met wie wij het bestaan
delen, en als een mooie moeder die
ons in haar armen neemt: ‘Wees
geprezen, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en
verscheidene vruchten voortbrengt
met kleurrijke bloemen en kruiden.’

Het is 11 mei 2022, 17.20 uur, en de
temperatuur buiten is 23 graden Celsius. Het lijkt wel zomer en alle omstandigheden zetten mijn gedachten
op ‘vakantie’. Ze doen me dromen
van lekker niks doen, van bezoek aan
verre en bijzondere bestemmingen,
van veel van de wereld zien, van vrij
zijn van die dagelijkse beslommeringen die je het hele jaar dwingen
bepaalde dingen te doen of juist niet
te doen of van je eigen weg kiezen
en nu eens doen wat je al zo lang
heel graag wilde meemaken.
Die dromen hoeven niet onvervuld
te blijven; ze kunnen bewaarheid
worden, zelfs heel dicht bij huis.
Het gaat er alleen maar om hoe je
wilt kijken, luisteren, voelen of ervaren; het gaat erom of je dat allemaal durft of wilt doen vanuit een
andere gezichtshoek of instelling.
En dan denk ik aan de woorden van
paus Franciscus aan het begin van
zijn encycliek ‘Laudato Si’ uit 2015.
Hij opent als volgt:
‘Laudato Si’, ‘Wees geprezen, mijn
Heer’, zong de heilige Franciscus
van Assisi. In dit mooie loflied herinnerde hij ons eraan dat ons gemeenschappelijke huis als het ware een
Franciscus tussen de Rivieren

En de paus besluit zijn encycliek
met ‘een gebed voor onze aarde’:
Almachtige God, die aanwezig zijt
in het onmetelijke heelal en in het
kleinste van uw schepselen, Gij die
met uw tederheid al het bestaande omgeeft, stort over ons uit de
kracht van uw liefde, opdat wij zorgen voor het leven en zijn schoonheid behoeden. Overspoel ons met
vrede, opdat wij als broeders en
zusters leven, zonder iemand te
benadelen. God van de armen, help
ons de verlaten en vergeten mensen
van deze wereld die zo waardevol
zijn in uw ogen, te redden. Maak
ons leven weer gezond, opdat wij
de wereld beschermen en haar niet
plunderen, opdat wij schoonheid
zaaien en geen vervuiling en verwoesting. Raak de harten van allen
die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de
aarde. Leer ons de waarde van alle
dingen te ontdekken, met verbazing

bladzijde 41

2022 jaargang 11 nummer 2

Hedel
Parochie H. Franciscus Bommelerwaard

te kijken, en te erkennen dat wij
ten diepste verbonden zijn met alle
schepselen op onze weg naar uw oneindig licht. Dank dat Gij alle dagen
met ons zijt. Bemoedig ons, alstublieft, in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.
Als wij ons doen en laten, ons vrij
zijn en vakantie vieren vanuit deze
visie kunnen bezien, dan kunnen
wellicht ook onze dromen waarheid
worden.
Een fijne vakantie voor u allen!!!
Ben van Bronkhorst
minderbroederfranciscaan

Ouderenvieringen
Ook in het najaar worden weer
Ouderenvieringen gehouden in De
Munt. De planning daarvoor Is helaas
nog niet rond. De bij ons bekende
deelnemers ontvangen in de maand
augustus het schema voor de vieringen van de komende maanden.
Nu alles weer een beetje ‘normaal’
is, spreken we de hoop uit dat velen van u weer gaan deelnemen aan
deze vieringen. Het is fijn dat we als
2022 jaargang 11 nummer 2

geloofsgemeenschap op deze wijze
bij elkaar kunnen komen voor een
moment van bezinning en ook voor
een stukje ‘gezelligheid’. We hebben het nodig om elkaar van tijd tot
tijd te kunnen ontmoeten.
En… hebt u iets te vragen over de
viering of over vervoer, bel gerust:
Bets de Goeij: 06-27175309
Ben van Bronkhorst: 06-21403571

Kerkhof Hedel
Inmiddels mag wel als bekend verondersteld worden dat een aantal
vrijwilligers elke woensdag van 9
tot 12 uur aan het werk zijn op het
kerkhof. Om het aanzicht van die
rustplaats voor onze overledenen
steeds een goede uitstraling te geven maaien ze regelmatig het gras,
houden de grafkanten en de paden
schoon en zorgen ervoor dat de heggen op tijd worden gesnoeid.
Maar… het aantal vrijwilligers is
nogal klein, hun leeftijd wordt allengs hoger, en dat zorgt voor problemen als er eens iemand uitvalt
of op vakantie is. Daarom hierbij
een verzoek om hulp. Denkt u dat
het misschien wel iets voor u is,
neem dan a.u.b. contact op met
oud-pastor Ben van Bronkhorst (0621403571) of kom eens langs op een
woensdagmorgen tussen 9 en 12 uur.
Er heerst een zeer goede en prettige
werksfeer. Bovendien maken meer
handen lichter werk!!!
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Overleden
† Op 16 december 2021 overleed
Frans Jonkergouw. Hij werd geboren op 31 mei 1940 en was getrouwd
met Thea Jonkergouw – Janssen. De
uitvaart heeft op 23 december 2021
in besloten kring plaatsgevonden.
Frans werd 81 jaar.
† Op 9 april overleed te ’s-Herto-

genbosch Jo Ketelaars-Luites. Zij
werd geboren op 25 juni 1934 te
Hedel. Ze trouwde met Jo Ketelaars; uit hun huwelijk werd zoon
Antoine geboren. In 2001 overleed
haar man heel plotseling; ze moest
alleen verder met al haar zorgen en
kwaaltjes. Haar sterke geloof hield
haar op de been en vooral haar grote vertrouwen in de Maagd Maria.
Meerdere keren ging ze op bedevaart naar Lourdes. In mei en oktober was zij een vaste deelneemster
aan het rozenkransgebed. Haar wekelijkse kerkbezoek gaf haar sterkte
en kracht en, na sluiting van de kerk
in Hedel, ging zij vaak mee naar de
kapel van Mariënkroon. Op 14 april
was voor haar de afscheidsdienst in
de kapel van Het Zonnelied te Ammerzoden en daarna werd zij begraven bij haar man op het kerkhof in
Hedel. Jo werd 88 jaar.
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† Op 12 mei overleed in De Wiele-

waal te Zaltbommel Theo Lentjes.
Hij werd geboren op 8 januari 1928
in Ubbergen. Theo was getrouwd
met Bets van Engelen. Samen namen zij de zorg op zich voor dochter
Irminia. Jarenlang werkte Theo op
het belastingkantoor in Zaltbommel. Daarnaast zette hij zich in voor
de parochie van Hedel; hij verzorgde vanuit de dekenale werkgroep
‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’ gedurende lange tijd de organisatie
van de dekenale vastenactie. Ook
verzette hij karrenvrachten werk
ten dienste van het Hedels Historisch Museum. Nadat Bets plotseling
gestorven was, vond hij de kracht
zelf weer zin aan zijn leven te geven. Met het klimmen der jaren
liet zijn gezondheid vaak te wensen
over. Gelaten gaf hij nu zijn leven
terug aan zijn Schepper. Op 21 mei
werd afscheid van hem genomen en
daarna volgde zijn crematie Theo
werd 94 jaar oud.
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H. Hubertuskerk

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem

alem@katholiekbommelerwaard.nl

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

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

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

Aanvragen Heilige Missen

Overleden

Voor het aanvragen van een misintentie H. Missen kunt u contact
opnemen met Ger van Boxtel (‘t
Buske 25, tel. 0418 - 662063). Wilt
U de intenties in het parochieblad
van augustus en september vermeld
hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 15 juli op het bovenstaande adres.

† Johannes (Hans) van Boxtel

Parochie
Franciscus
BommelerwaardMeerenstraat
(06) 57 34H.71
29

Mocht U vergeten zijn een attentie
aan te vragen (€ 12,50) dan kan dit
nog na deze datum, maar er kan dan
geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad. Wel wordt
de intentie afgelezen in de kerk.

Hans, of wel in de volksmond Hannes genoemd, geboren op 27 december 1937 te Alem, Maren en Kessel is overleden op 27 maart 2022
in de leeftijd van 84 jaar.Hans was
een rustige, tevreden en belangstellende man die vooral van tuinieren
hield in zijn moestuin. De uitvaartdienst was op zaterdag 2 april in de
H. Hubertuskerk te Alem, waarna hij
is begraven op de begraafplaats van
Alem.

† Wim van Kessel is op 15 mei op
86-jarige leeftijd overleden.

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

Wat is bidden?
Je kunt op veel manieren met mensen praten. Door de telefoon, een
e-mail sturen of een brief schrijven.
Je kunt zelfs een vliegtuig huren
met een boodschap eraan. Maar als
je met ‘God’ wil praten noemen wij
het bidden.
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Je kunt op veel verschillende manieren bidden. Ogen open, ogen gesloten, hoofd omhoog, hoofd omlaag.
Handen samen, handen in de lucht,
handen uitgestrekt. Sommige mensen hebben nog andere manieren bij
het bidden. Het gebed kan over alles
gaan. Het gaat over hoe jij je voelt;
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het goede en het slechte. Het lijkt
op een echt eerlijk gesprek hebben…
maar dan met ‘God’.
Maar het is als een gesprek hebben,
je hoeft dus geen speciale woorden
te gebruiken of naar een speciale
plaats te gaan, want je kan overal
bidden. Zoals op de bank, het park,
het kantoor, de kerk, de supermarkt,
de wandeling, in bed, op het strand,
alleen, in een groep of als je op een
andere manier bezig bent. Je kan op
ieder moment bidden.
Het is als een gesprek hebben: hoe
beter je ‘Hem’/’God’ leert kennen,
hoe beter het gaat. Het mooiste is:
‘God’ praat terug. Soms op manieren waarop we het niet verwachten.
Soms met antwoorden die we niet
altijd begrijpen. Maar als je denkt
dat ‘Hij’ je niet heeft gehoord, zal
je verrast zijn bij wat Hij hoort, je
zult verrast zijn bij wat Hij weet…
Dus je kunt zeggen dat het bidden,
praten met ‘God’ is.
Bidden heeft een heilzaam effect.
We worden vrij gelaten met onze
gedachten, we worden niet gecontroleerd. We mogen onze eigen
woorden en zinnen gebruiken. Het
bidden is een geheim tussen ‘God’
en de mens die bidt. Anderen hebben er niets mee te maken; hoe je
het doet, wat je doet en waar je het
doet. De enige die telt is degene tot
wie jij je gedachten hebt gericht.
Franciscus tussen de Rivieren

Bidden, of hoe je het noemen wilt
geeft in je hoofd rust. Mensen die
geleerd hebben met een rozenkrans
te bidden, ervaren dit als zeer heilzaam. Het is een soort mantra; het
herhalen van woorden, zinnen en
gebeden. Het nieuwe bidden zou je
mediteren kunnen noemen. Tegenwoordig gaan mensen mediteren,
naar allerlei vormen van yoga. Yoga
brengt balans, rust en evenwicht in
je lichaam en geest. Dit heeft te
maken met spiritualiteit.
Laatst hoorde ik iemand zeggen:
“Ik kan niet meer bidden”. Diegene bedoelde: “Ik kan me niet meer
zo goed concentreren”. Na de dood
van haar man bad ze elke dag alleen
het rozenhoedje. Niet meer samen
met haar man. “Het geeft mij steun
en kracht in het leven. Ik kan niet
zonder het gebed en de kerk.
Iedereen zou moeten bidden, dan
zou de wereld veel beter zijn. Elke
dag een kruisteken zou al goed
zijn”, hoorde ik haar vaak zeggen.
En nu door ouderdom gaat het bidden niet zo goed meer. Maar toch…
de rozenkrans heeft ze altijd binnen
handbereik.
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De Goede Herder
Jezus zorgt voor ons zoals een herder voor zijn schapen. In de
bijbel wordt Jezus heel vaak voorgesteld als een herder. Een
herder die goed voor zijn schapen zorgt.

Jezus is de Goede Herder
Weet je wat een herder doet hij past op de schapen. Een goede
herder houdt veel van zijn schapen. Hij zorgt ervoor dat ze genoeg te eten en te drinken krijgen. Hij zorgt er ook voor dat de
wilde dieren niet dichtbij komen. Hij beschermt zijn schapen.
Een goede herder laat zijn schapen nooit in de steek. Ook niet,
als er een boze wolf aan komt. Hij roept de schapen bij hun
naam. De schapen kennen zijn stem. Ze voelen zich veilig, als
de Herder in de buurt is.
Jezus vertelde de mensen over de goede herder. Dat deed hij,
zodat ze goed konden onthouden, dat Jezus eigenlijk ook een
goede herder was. De mensen waren net als de schapen. Jezus
zorgde voor hen, en beschermde hen.
Jezus is ook voor jou een goede herder. En jij bent net als zijn
lammetje. Hij houdt heel veel van jou en past goed op jou. Hij
zorgt ervoor dat je genoeg te eten en te drinken hebt. Hij beschermt jou. Hij kent jou bij je naam. Wat fijn hè dat de goede
herder jou kent!
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Kijk ook op onze parochiewebsite:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
Franciscus tussen de Rivieren
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