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Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl
Ammerzoden:
Henny Lieshout (06-40613605)
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl
Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com
Kerkdriel:
Riet Corten
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings
Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl
Zaltbommel:
Tiny van Steenbergen (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
Han van der Waal

bladzijde 2

Franciscus tussen de Rivieren

Vooraf
Beste Lezer,
Het lijkt met Kerstmis of alle daagse dingen, dingen waar wij normaal
zo snel aan voorbij gaan dieper tot
ons doordringen. De rust van het
winterseizoen, de feestelijkheden
van het kerstfeest, het is als of we
even moeten stilstaan. Onafwendbaar is in deze periode ook het gemis, meer dan anders voelbaar. Het
missen van één of meerdere dierbaren. Toch hopen wij dat u zelf
het initiatief kunt nemen er fijne
dagen van te maken. Dat hoeft niet
groots en meeslepend te zijn. Geniet van vriendschap en van samenzijn. Onze parochie wil een warme
en vriendschappelijke parochie
zijn. Op alle locaties brandt het
licht en willen wij de komst van
Christus op aarde met elkaar vieren. Als parochiebladteam hopen
wij u dan ook te ontmoeten. Een
mooie Kerstmis en met elkaar een
heel goed Nieuwjaar gewenst.

Telefoon pastores
Pastoor Roland Putman
tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:
pastoor@katholiekbommelerwaard.nl
Notabene:
Roland is op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus
tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:
bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl

Danny Hakvoort
Coördinator familiepastoraat
tel.: 06 – 300 30888 of e-mail:
familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl

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

Redactie parochieblad
Henny Lieshout - van de Griendt
Mirjam Duijts-As
Wim Koopman
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Pastoor
Geloof in beweging

Oriënteren

Als ik terugkijk op het afgelopen
jaar, valt mij op dat geloof in beweging is. Op weg naar Pasen voeren we vanuit de Bommelerwaard
met een boot naar The Passion. The
Nashville–verklaring zorgde voor beroering en inhoudelijke avonden
over christelijke meditatie en ook
de Alpha (Geloofs) -gesprekscursus
trok tientallen mensen. Voor jongeren was er de ‘Nacht zonder dak’ in
Well en er was een interreligieuze
bijeenkomst in de moskee. Op burendag, waren veel moslims, protestanten en katholieken aan het
buurten in onze pastorie in Zaltbommel. In november was het Martinus-pelgrimspad langs zes kerken
een groot succes, maar ook het
Martinusfestival in Velddriel trok
tientallen gezinnen.

Wie zich niet van de wijs wil laten
brengen, moet zich oriënteren. We
horen dat al in het Kerstverhaal. De
wijzen volgden een ster maar lieten
hun weg uiteindelijk door het Kind
van Bethlehem: Jezus bepalen. Hij
kijkt ons aan en laat ons voelen dat
wij bij God thuiskomen. Tijdens de
Franciscusviering werden we uitgenodigd dat ook naar de parochie te
vertalen. Wanneer voel jij je thuis?
Wat heb jij nodig om je in de parochie thuis te voelen? Wat kun jij
daaraan bijdragen. Het is een vraag
waar wij komend jaar mee aan de
slag willen gaan. Alleen een parochie waar je je welkom voelt, is
een vitale parochie, een plek waar
God ons kan bezielen en die ervoor
zorgt dat wij leven voor wat en wie
wij écht belangrijk vinden.

Onderweg

Het nieuwe jaar tegemoet

Het onderweg zijn met elkaar
spreekt mensen duidelijk aan. Het
gaat daarbij niet alleen om het bewegen, maar ook het in gesprek
zijn over het geloof in het leven.
Ook in het komende jaar willen we
het aantrekkelijker en makkelijker
maken om met het eigen geloof bezig te zijn. Geloven is immers niet
alleen een zaak van de pastores,
maar van alle parochianen. Wat
bezielt ons en waar willen we
heen? Het zijn voor iedereen belangrijke vragen, wil je niet als een
stuurloos schip stranden op een
plek waar jij niet wilt zijn.

Wij gaan het nieuwe jaar tegemoet, waarin we onze eigen keuzes
moeten maken. God legt ons niets
op maar nodigt ons uit om vanuit
ons hart te leven. Moge het Kind
van Bethlehem dat geloof op onze
levensweg versterken. Op die eigen
wijze weg, wens ik ons allen van
harte: ‘Vrede en alle goeds’.
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Parochie
De Communie vieren
Met de Eucharistie en in de Communie vieren we door Jezus onze
verbondenheid met God en elkaar.
Kort na de oorlog waren er elke
zondag zoveel mensen, dat in de
Bommelerwaard meerdere grote
kerken zijn gebouwd, die drie keer
per weekend vol zaten.
Niet alleen in de katholieke kerken,
maar in praktisch alle kerken is het
aantal kerkgangers zo teruggelopen
dat de kerken veel te groot zijn
geworden. In Nederland gaan elk
jaar ruim 100 kerken dicht. Bij de
Eucharistieviering in het weekend
zijn er te vaak maar een aantal
kerkgangers (rond de 40) terwijl
bijna al onze kerken 300 tot soms
600 zitplaatsen hebben. Vanwege
de halvering van het aantal priesters in 2018 is besloten dat als
mensen niet naar een andere kerk
willen om de Eucharistie te vieren,
of als mensen niet op een ander
tijdstip in het weekend de Eucharistie willen vieren, er gebedsvieringen gehouden kunnen worden.
Waar mensen niet naar een kerk
kunnen, zoals in bejaarden- en verzorgingshuizen, worden regelmatig
Eucharistievieringen gehouden, omdat hier duidelijk een pastorale
noodzaak is.

samen vieren met andere van de
grotere geloofsgemeenschap / parochie. Jos Vriesema, die als pastoraal
werker in de Franciscusparochie
heeft gewerkt, zal in het bijzonder
op feestdagen, als dat nodig is,
voorgaan in de Communievieringen.
De parochie is een gemeenschap
van gemeenschappen. Het is waardevol om een paar keer per jaar
ook als kleinere – of deelgemeenschap samen de Eucharistie te kunnen vieren. We willen daarom bijvoorbeeld ook een drietal zondagen
per jaar in Hedel de Eucharistie in
de r.k. basisschool vieren om daar
juist de drempel voor jonge gezinnen naar de grote parochie te verlagen en de geloofsgemeenschap in
Hedel te versterken.

Voedselbank
Tijdens de Advent zal in verschillende kerken voedsel worden ingezameld voor de voedselbank. Door
voedsel te doneren bent u solidair
met mensen, die het soms tijdelijk
wat minder goed hebben en afhankelijk zijn van de voedselbank.
Achterin de kerken staan hiertoe
manden waarin (houdbare) levensmiddelen kunnen worden gedoponeerd. Alvast hartelijk dank!

Waar geen kerk meer in gebruik is,
of minder in gebruik is, wordt een
evenwicht gezocht tussen het vieren als (deel)gemeenschap en het
Franciscus tussen de Rivieren
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Parochie
Doopschelpjes- of Hoofdjesviering
Het is alweer een kleine traditie om
op de middag van ‘Drie Koningen’,
zondag 5 januari een viering te houden waar het schelpje of ‘hoofdje’
van de gedoopte kinderen kan worden opgehaald. In een eenvoudige
gebedsdienst rond het verhaal van
de Driekoningen met kerstliederen,
is tot slot nog de mogelijkheid om
een foto van de pas gedoopte in/bij
de kerststal te maken.
Het is fijn om te weten hoeveel
doopouders (en familie) er komen,
Zou u aan info@katholiekbommelerwaard.nl kunnen doorgeven als u
komt (of als u verhinderd bent),
dan kunnen we hier rekening mee
houden.

Zondag 2 februari

Maria Lichtmis
Maria Lichtmis, Blasiuszegen en presentatieviering. Op Maria Lichtmis (2
februari) vieren we dat Maria Jezus
(het Licht de wereld) voor het eerst
naar de tempel brengt. Er is daarom
ook een lichtprocessie waarin wij
ons licht, onze kinderen en/of onze
intenties voor God brengen door Maria. Het een mooi moment dat de
kinderen die zich voorbereiden voor
hun eerste Communie dan gepresenteerd worden in de zondagsvieringen. Na afloop van de vieringen is er
ook de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.
2019 jaargang 8 nummer 4

• Voor ouders die hun kind in Ammerzoden hebben laten dopen is
de viering om 13.30 uur in de H.
Willibrorduskerk in Ammerzoden.
• Voor de ouders die in Kerkdriel
hun kind hebben laten dopen
begint de viering om 15.00 uur
in de H. Martinuskerk in Kerkdriel.
• Voor de ouders die hun kind in
Alem of Zaltbommel hebben laten dopen is de viering om 15.00
uur in de H. Martinuskerk in
Zaltbommel
• De ouders die hun kind in Velddriel lieten dopen zijn uitgenodigd voor de familieviering van
12 januari om 9.30 uur in Velddriel

Ik doop je
In de Naam van
Jezus Christus
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MOV / Bedevaart
Adventsactie 2019

Bedevaart naar Beauraing

Zorgen voor moeder
en kinderen

Beauraing is een bedevaartplaatsje
aan de rand van de Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria vanaf 29 november
1932 drieëndertig maal aan vijf kinderen. Maria, de moeder met het
Gouden Hart, vroeg om gebed en
beloofde aan zieken en bedroefden
hulp en troost. Beauraing is rust,
vrede en zorg voor elkaar.

Dit jaar heeft onze parochie gekozen voor een project in Peru. Meer
dan een half miljoen mensen is
vanuit Venezuela gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru.
Ze leven er onder moeilijke omstandigheden. Vooral de jongste kinderen (0-5) jaar hebben hieronder te
lijden. Ze zijn soms ondervoed,
hebben een ontwikkelingsachterstand en last van traumatische ervaringen. De katholieke organisatie
Warmi Huasi heeft een programma
opgezet om de problemen van deze
kinderen aan te pakken.
Deze organisatie werkt nauw samen
met de Columban Missionaries. De
ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Ook worden twee kindercentra opgezet,
waar getrainde vrijwilligers de kinderen specifieke opvang bieden. Dit
mooie project bevelen wij u dan
ook van harte aan.
Als u dit leest heeft er al collecte
in de kerken plaats gevonden. Voor
meer informatie over de projecten
van de adventsactie kijkt u op de
website: www.adventsactie.nl
Werkgroep
Missie, Ontwikkeling en Vrede
Bommelerwaard

Franciscus tussen de Rivieren

18 t/m 21 april 2020
De vierdaagse bedevaart van NBC
Pro Maria afdeling bisdom Den
Bosch is van 18 t/m 21 april 2020
met begeleiding van een priester.
Er is goede medische begeleiding
aanwezig. De bedevaart van 18 t/m
21 april 2020 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende
pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf
€ 290,- p.p.

Zondag 19 april 2020
De dagbedevaart is op zondag 19
april 2020 en heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk.
Programma: H. Mis, lof en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament. Reissom € 40,- p.p.
Info bij het pelgrimssecretariaat
van NBC Pro Maria: mevrouw R.
Senders, 0497-682296, websites:
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Overweging
Kerstmis
Misschien herkent u het? Het gevoel
dat alles verhardt, verkilt, dat er
een gure wind waait in de wereld.
Tegelijk besef ik dat in deze woorden ook het verlangen schuilt naar
een andere manier van leven. Minder boosheid en onrecht. Minder
ieder voor zich, met ieder z’n eigen
God. Zou God ook een God voor ons
allen kunnen zijn en hoe dan?
Om mij heen en in mijzelf ervaar ik
het verlangen naar een andere manier van leven. Hoe betekenis te
geven aan woorden als verbinding
en liefde? Een verlangen naar verbinding en liefde om het mooie dat
we in mensen ervaren. Daar heb ik
het graag over. Als we onze verhalen vertellen, komt er ruimte.
Kerstmis is het feest van warmte.
Helaas begon dat bij de donkerte
van kleinering en onmacht, die Maria en Jozef moesten ervaren hun in
een ruwe wereld aangedaan. Bij
Anita sloeg het noodlot ook toe in
haar leven, waarin zij zoveel moed
aan de dag legde. Telkens zoekend
naar het licht dat zij in haar ziekteproces ook wel eens kwijtraakte.
Maar middenin het donker voelde
ze het weer opnieuw. En kon ze het
naar anderen uitstralen.
Hoe mensen dat kunnen is een
raadsel maar dat wonderbaarlijke
gebeurt en het zijn díe verhalen,
waaruit we leven. Voelen dat het
kan: ook in het donker is leven te
2019 jaargang 8 nummer 4

vinden. Daarom is het goed dat we
elkaar onze verhalen vertellen.
Verhalen van hoop en waakzaamheid, van licht in de duisternis.
Helen, een alleenstaande moeder,
deed iets heel opmerkelijks. Die
durfde te handelen vanuit verbondenheid, vanuit licht. De ruiten van
haar auto werden keer op keer ingeslagen. Om moedeloos van te
worden. En heel boos. Op een dag
plaatste ze een briefje onder haar
ruitenwissers met de volgende
tekst: Als je honger hebt dan zal ik
je voeden. Als je het koud hebt dan
heb ik warme dekens. Als je vriendschap zoekt dan kan ik je vriend
zijn. Ze heeft geen reactie gehad
op haar schrijven maar er werd in
haar auto sindsdien niet meer ingebroken.
Tegen zoveel menselijkheid en
warmte was kennelijk geen hardheid meer opgewassen. Het licht
scheen in de duisternis en de duisternis kon het niet aan. Het was
alsof ik het kerstverhaal hoorde.
Helen was herder en herbergier inéén. Ze had zich als een herder laten leiden door een stralend licht.
En tegelijkertijd had ze aan dat
stralende licht antwoord gegeven.
Ongetwijfeld had deze alleenstaande moeder een hart vol zorgen. En
toch heeft ze als was ze een herbergierster haar hart geopend en
plaatsgemaakt.
Als je wilt leven vanuit een grotere
verbondenheid dan vraagt dat de
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Overweging
moed om met andere ogen te durven kijken naar een ander en naar
jezelf. Je weet ook niet altijd wat
je er voor terugkrijgt of waar een
situatie op uit zal lopen. Dat kan
spannend voelen, eng zelfs. Maar
toch zijn wij uitgenodigd om midden
in die verbondenheid met elkaar te
gaan staan. Om ons te verlaten op
een grotere bron van Liefde. Een
bron die God heet. Om te vertrouwen dat het anders kan. Dat er een
God is die er is voor ons allen.
Zo leefde Jezus wiens geboorte wij
met Kerstmis vieren uit één adem
met zijn bron, die hij zijn Vader
noemde. Vanuit die verbondenheid
kon hij zich openen voor zijn medemens. En als een deel van zichzelf voelde Hij de gewonde mens.
Dat kwam bij Hem uit het hart. Een
wezenlijk oerbesef. En vanuit dat
besef dat we deel uitmaken van
een groter verbond van leven mogen we ons ook toevertrouwen aan

Zalig
Kerstmis!

Franciscus tussen de Rivieren

die bron van Liefde. Dat besef kan
voor ons bevrijdend zijn en nieuwe
kracht geven. Het is het verhaal
van wij allemaal samen. In deze
grote gezamenlijkheid hebben wij
iets te vieren, zoals ons eigen licht
binnen het Grotere Licht van het
bestaan.
Met Kerstmis vieren wij de komst
van God die zich openbaart in een
mens. Een mens die geboren werd
in het donker. Een kind kwetsbaar
en puur, die niet welkom was in de
herberg. Een verhaal van alle tijden. Laat dit verhaal een uitnodiging zijn om de deuren van onze
gesloten herbergen te openen en
als ze al open zijn - ze open te
houden. Opdat de liefde op mag
gaan in ons hart. Van harte wens ik
u een mooi Kerstfeest
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Bestuurstafel
Van de bestuurstafel
Kleurrijk parochieblad
Zoals u waarschijnlijk al gezien
heeft, is van nu af aan ons parochieblad volledig in kleur. Het is
die kleur die moet horen bij onze
parochiegemeenschap: warm en
gastvrij. Een parochieblad is niet
alleen handig en informatief. Een
mooi blad maakt onze parochie
zichtbaar in de Bommelerwaard.
Als bestuur zien wij het blad dan
ook een beetje als reclame. Dus
geef het blad rustig weg of leg het
ergens neer waar meer mensen het
kunnen inzien.

nieuwe actie voor te bereiden. Dit
jaar zullen wat andere A5 folders
worden bezorgd, natuurlijk samen
met een brief. Het is altijd een hele klus waarbij veel vrijwilligers
helpen. Daarvoor onze oprechte
dank.

Koffie
Half januari gaat de actie kerkbalans van start. In het weekend van
25 en 26 januari zal er in onze kerken aandacht aan worden besteed
en zal na afloop van de vieringen
overal koffie worden geschonken.

Kerkbijdrage, Kerkbalans
Op het einde van het jaar is het
ook tijd om de financiële balans op
te maken en weer vooruit te kijken
naar het komende jaar. Voor zover
alle bijdragen van 2019 binnen zijn,
valt op te merken dat de inkomsten
uit alle kernen licht gedaald zijn.
Een positieve uitzondering is Zaltbommel, waar men met brieven op
naam kans heeft gezien de inkomsten nagenoeg op pijl te houden.
Petje af!
Momenteel is men binnen het bestuur, secretariaat en de contactgroepen alweer druk bezig de
2019 jaargang 8 nummer 4

Visie en
inspiratiebijeenkomst
Zoals u al in het vorige parochieblad heeft kunnen lezen, is het bestuur samen met de pastores en het
familiepastoraat druk zoekende
naar wegen die onze parochie kan
vitaliseren. Zij wil meer mensen,
zeker ook jongeren betrekken bij
de parochie en wellicht enthousiast
maken voor Jezus en zijn boodschap aan ons.
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Bestuurstafel / Squad4J6
Besloten is om een inspiratiebijeenkomst te houden op zaterdag 25
januari van 9.00 tot 13.30 uur in
het stadsklooster San Damiano in
Den Bosch. De inleiding zal worden
verzorgd door onze bisschop Mgr.
Gerard de Korte. Hiervoor zijn alle
contactgroepleden en bij de contactgroep betrokken parochianen
uitgenodigd. Hebt u geen uitnodiging gehad, maar wilt u graag meepraten en meedenken, meld u aan
bij onze secretaresse, zie colofon
voor in dit blad en u krijgt alsnog
een uitnodiging.

Vertrek bestuurslid
Enthousiast, origineel, voortvarend,
niet voor één gat te vangen; Ruim
drie jaar mochten wij Maroesjka
Versantvoort als bestuurslid van
onze parochie in ons midden hebben. Maar helaas bleek het onmogelijk nog langer haar drukke baan,
een groot gezin en werkzaamheden
voor de parochie met elkaar te
blijven combineren. Met ingang van
18 november heeft Maroesjka daarom haar werkzaamheden als bestuurslid en secretaris van onze parochie neergelegd. Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft zij
haar beslissing toegelicht. Wij danken Maroesjka van harte voor alle
inspanningen voor onze parochie en
hopen haar nog regelmatig te mogen begroeten.
Mirjam Duijts-As
Franciscus tussen de Rivieren

Squad4j6
Tiener en jongerengroep Squad4j6
staat onder de bezielende leiding
van Danny Hakvoort van het familiepastoraat. Ongeveer één keer
per maand is er wel een leuke of
leerzame activiteit.
Voor de komende periode zijn de
volgende activiteiten gepland:
• zaterdagmiddag 12 januari, bezoek aan de kerststal in de SintJanskathedraal in Den Bosch
• vrijdagavond 31 januari, bijeenkomst Alem
• vrijdagavond 14 februari, Valentijnsdag, bijeenkomst Kerkdriel
Wil jij ook graag meedoen. Geef je
op bij de Whatsapp-groep, beheerder Danny Hakvoort:
telefoon: 06 - 300 30 888
familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl
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Nieuwjaar
Een nieuwe begin
Oud en nieuw is voor velen het moment om slechte gewoontes op te
geven, en meer tijd en energie te
stoppen in gezonder of beter leven.
Met het nieuwe jaar willen velen
een nieuw begin maken. Het is een
goede traditie en een mooi streven
om telkens weer goede voornemens
te maken. Sommige voornemens zijn
zo populair, dat ze elk jaar weer
massaal terugkomen. Helaas komen
ze ook vaak terug omdat het vurige
van het voornemen, net als met
veel prachtig siervuurpijlen maar
van korte duur is.

Herleven
In de kerk kennen we ook het gebruik om bij tijden te beginnen met
een gezonder of beter leven. In tegenstelling tot nieuwjaar begint dat
niet met een knallend feest, maar
hooguit met wat opbrandende takjes. Het nieuwe leven of herleven,
begint eigenlijk al als we er naar
toeleven. De Advent en de veertigdagentijd zijn periodes waarin wij
toeleven naar het feest van het
nieuwe leven. Het begint met een
vergezicht waar we naar toe willen.

Vergezicht
Het ideaal of droombeeld inspireert
ons om op weg te gaan. We nemen
een tijd van voorbereiding waarin
we toewerken en toeleven naar het
nieuwe begin. In de Advent verheugen we ons op de geboorte van Je2019 jaargang 8 nummer 4

zus. In de veertigdagentijd zien we
uit naar de opstanding van Jezus
uit de dood en het nieuwe leven
dat God ons schenkt. Door er naar
toe te leven, en je er alvast op
voor te bereiden, beleef je het
steeds meer. Het meest duidelijk is
dat te zien als we richting Kerstmis
gaan.

Stel je voor…
Om goede voornemens te realiseren
helpt het om je voor te stellen hoe
het eruit zou zien, en hoe het zou
voelen als het zover is. Het helpt
ook om niet te grote eisen aan jezelf te stellen, maar te kijken wat
haalbaar is. Alle verandering vraagt
tijd en energie, en hoe langer je al
iets gewend bent, des te lastiger is
het om het te doorbreken. Soms
kost het al moeite om je voor te
stellen dat het anders kan.

Renovatie
Wat geldt voor verandering in ons
leven, geldt natuurlijk ook voor ons
geloofsleven. We zijn zo gewend dat
er steeds minder mensen naar de
kerk gaan en dat de gemiddelde
leeftijd steeds hoger wordt, dat we
ons niet meer voor kunnen stellen
dat het anders kan. Nog lastiger is
het om oude gewoontes te veranderen, omdat we ze zo vanzelfsprekend vinden, dat we ze als normaal
zijn gaan beschouwen. Neem bijvoorbeeld de houding waarmee we
naar de kerk gaan. Ik denk dat menige parochiaan op zal kijken als
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Nieuwjaar
mensen op een ‘normale’ zondag vol
enthousiasme naar de kerk komen
omdat ze ernaar uitzien om samen
Eucharistie te vieren.

We mogen weer naar de kerk!
Hoe zou het zijn, als wijzelf al enthousiast worden van het idee, dat
we zondag naar de kerk mogen.
Wat zou ervoor nodig zijn dat de
kerk zo een thuis wordt dat wij er
graag naar toe gaan en dat we erbij
willen horen. Met onze bisschop
zijn we op weg gezet om bezig te
gaan met die vraag. We hebben als
pastores die vraag ook aan de pastoraatsgroep voorgelegd, en willen
dat ook met de contactgroepen en
geïnteresseerden uitwerken om
concrete stappen te kunnen zetten.

We hebben een boodschap
Als we Kerstmis vieren horen we
van de Blijde Boodschap. Jezus was
de Blijde Boodschap, want door
Hem gingen en gaan veel mensen
weer geloven in het leven. Hij had
een boodschap aan de mensen, die
hen aansprak en waardoor ze van
Hem wilde leren en Zijn Leven wilde delen. Ze voelde dat ze bij Hem
welkom zijn, dat Hij geïnteresseerd
is in wat zij meemaakten en dat
God niet ver weg was, maar dichtbij, bijna tastbaar, toen Hij het
Brood brak en zij ook zijn Woord
deelden met elkaar.

Franciscus tussen de Rivieren

Een begin maken
‘Voel je thuis’ is het jaarthema. We
hebben daar bewust voor gekozen,
omdat het ook aangeeft waar we
als parochie naar toe willen. Hoe
kunnen we de boodschap van Jezus
uitdragen, dat we bij God welkom
zijn. Hoe zouden wij dat zichtbaar
en voelbaar kunnen maken in de
manier waarop we als gemeenschap
samenkomen, vieren en delen met
elkaar? Het begint misschien al
waar we letterlijk aangesproken
worden op een uitnodigende manier. Er is niets zo vervelend, als
mensen niets tegen je zeggen, je
niet laten voelen dat je welkom
bent, of zelfs aangeven dat je in de
weg (of op hun plek) zit. Tegelijk is
het net zo makkelijk om iemand
welkom te heten, even kennis te
maken en te laten weten dat in
Godshuis plaats is voor velen.
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Speciale vieringen
Vormsel
Vooravond van Pinksteren
Dit jaar zal de voorbereiding van
het H. Vormsel op verschillende
plaatsen maar binnen één groep
plaatsvinden. De jongeren gaan
dinsdag 10 december naar de pastorie in Ammerzoden, woensdag 8
januari naar Alem, donderdag 13
februari naar de pastorie in Zaltbommel. Aanvangstijd is telkens
19.00 uur.
Wat verder weg in 2020 staat de
jongeren nog een kamp in Helvoirt,
en andere leuke activiteiten te
wachten. Daarnaast worden de
vormelingen ook uitgenodigd deel
te nemen aan de jongerengroep
Squad4J6. De jongeren zullen op de
zaterdag voor Pinksteren, 30 mei,
in de kerk van Zaltbommel worden
gevormd.
Heb je je nog niet aangemeld en
wil je dit jaar toch gevormd worden? Neem contact op met Danny
Hakvoort, coördinator familiepastoraat.
tel: 06 – 300 30888 of e-mail:
familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl

info@katholiekbommelerwaard.nl
Er is een speciale kinderwoorddienst en de voorbereidingsgroep is
al enthousiast bezig. De Kerststallen staan er dan nog, dus ik zou
maar zeggen: voel je thuis!

Kersttaxi Nachtmis Alem
Dinsdag 24 december
Het werd de afgelopen jaren erg
gewaardeerd. Hedelse parochianen
willen met elkaar in het intieme
kerkje van Alem de nachtmis bijwonen. Ook dit jaar maakt de parochie dit mogelijk door een gratis
busje te laten rijden vanaf de parkeerplaats bij de Jumbo.
• Vertrek: 18.30 uur
vanaf de Jumbo Hedel
• Retour: 21.15 uur
vanaf de Alemse kerk

Nieuwjaarsviering
Zondag 5 januari 10.00 uur
Tijdens alle Kerstvieringen willen
we in ieder geval mensen de boodschap uitdragen dat mensen uitge2019 jaargang 8 nummer 4

nodigd zijn om het pasgeboren Kind
te leren kennen. Het nieuwe jaar
beginnen we met een gezamenlijke
viering en nieuwjaarsreceptie in de
Willibrorduskerk in Ammerzoden.
De viering begint om 10.00 uur. Wie
met het gelegenheidskoor mee wil
zingen (welkom!), dan graag om
09.15 uur aanwezig zijn. Voor de
liederen en de aanmelding kunt u
mailen naar het secretariaat:

Meld u even aan zodat er genoeg
plaatsen zijn bij: Mirjam Duijts tel:
06 – 3611 5739
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Alphacursus Bommelerwaard 2020
Zijn de volgende vragen wel eens
bij u opgekomen?
• Wie of wat is God?
• Zou God ook in mijn leven een
rol kunnen spelen?
• Heb ik weleens tijd vrij gemaakt
om hierover te denken, en wil ik
dat misschien wel proberen?
• Wil ik hier weleens op een heel
voorzichtige manier met anderen over praten?
• De H. Geest, wie is Hij?
• Is God ook nog in onze tijd aanwezig?
• En…
Het is opvallend hoeveel mensen
via een Alphacursus meer zicht op
geloven hebben gekregen en hoe
voor sommigen God daadwerkelijk
betekenis heeft gekregen in hun
persoonlijk leven.
Na een geweldig inspirerende cursus waarbij ruim dertig mensen met
elkaar in gesprek gingen, start in
januari nu op de dinsdagavond opnieuw de Alphacursus in de pastorie van de H. Martinuskerk aan de
Oliestraat te Zaltbommel. Volgens
een heel beproefd recept gaan protestanten en katholieken op zoek
naar antwoorden op eenvoudige
vragen, met soms lastige antwoorFranciscus tussen de Rivieren

den; zoals wie is God, hoe kan ik
bidden, en wat staat er in de Bijbel, kan de Bijbel en de traditie
mij houvast geven in het leven?
De avonden zullen op dinsdag zijn
van 19.00 uur tot 21.30 uur. De
eerste voorlichtingsavond is op 14
januari, de laatste cursusavond
staat gepland op 7 april. In de voorjaarsvakantie zijn geen bijeenkomsten. De avonden beginnen met een
gezamenlijke warme maaltijd in
ontspannen sfeer. Vervolgens is er
een korte inleiding. Daarna is er de
mogelijkheid om in kleine groepjes
van gedachte te wisselen. De avonden zijn gratis. Een groep enthousiaste mensen uit de Bommelerwaard waaronder pastoor Putman
gaan de avonden leiden.
Lijkt u dit wat? Aarzel niet en kom
op 14 januari langs op de voorlichtingsavond.
Meer inlichtingen of aanmelden kan
bij het secretariaat van de parochie
tel 0418 - 632504 of bij pastoor
Putman tel: 06 - 54290774. Meer
over Alpha kun je vinden op:
www.alpha-cursus.nl
www.rk-alphacentrum.nl
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Vieringen
zaterdag 4 januari

zaterdag 21 december
17.30 Leyenstein

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

Eucharistie BBus

19.00 Kerkdriel Prot Less&Carols BBus

zondag 5 januari - Driekoningen

19.00 Zaltbommel

10.00 Ammerzoden Eucharistie team

Kerstzang

RPutman

13.30 Ammerzoden Schelpjesv RPutman

zondag 22 december

15.00 Kerkdriel

Schelpjesv RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

15.00 Zaltbommel

Schelpjesv BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie BBus

zaterdag 11 januari

11.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

17.30 Leyenstein

14.30 Zaltbommel

Euch senior BBus

18.00 Kerkdriel

Euch Pools KObiedz.

dinsdag 24 december – Kerstavond

19.00 Zonnelied

Eucharistie RPutman

17.30 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

zondag 12 januari

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

9.30 Alem

Eucharistie BBus

18.30 Zaltbommel

Oec Kinderkerstviering

9.30 Velddriel

Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel

WoCo

9.30 Alem

Gebed

werkgroep

Eucharistie RPutman

JVriesema

11.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman
Eucharistie BBus

BBus

11.00 Zaltbommel

19.30 Ammerzoden Nachtmis

RPutman

zaterdag 18 januari

22.00 Kerkdriel

Nachtmis

RPutman

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

22.00 Zaltbommel

Nachtmis

BBus

19.00 Velddriel

Eucharistie BBus

19.30 Alem

Nachtmis

e

zondag 19 januari

woensdag 25 december – 1 Kerstdag
9.30 Alem

WoCo Gezin JVriesema

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

10.00 Maasdijkkerk Gebed

9.30 Velddriel

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus
Gebed

Eucharistie RPutman

JVriesema

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel

11.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman

zaterdag 25 januari

14.00 Velddriel

Kindwiegen

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus

donderdag 26 december – 2e Kerstdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Beuk WoCo

JVriesema

werkgroep

zondag 26 januari
9.30 Alem

Gebed

werkgroep

zaterdag 28 december

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

17.30 Leyenstein

9.30 Velddriel

Eucharistie BBus

Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

zondag 29 december

Eucharistie RPutman

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

zaterdag 1 februari

9.30 Velddriel

Eucharistie RPutman

17.30 Leyenstein

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

zondag 2 februari

11.00 Zaltbommel

Eucharistie RPutman

woensdag 1 januari - Nieuwjaar
11.00 Zaltbommel

Euch Olieb
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Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel
11.00 Kerkdriel
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Eucharistie BBus
Eucharistie RPutman
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Vieringen
11.00 Zaltbommel

WoCo

JVriesema

zaterdag 8 februari
17.30 Leyenstein

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel

WoCo

JVriesema

Eucharistie BBus

zaterdag 7 maart

18.00 Kerkdriel

Euch Pools KObiedz.

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

19.00 Zonnelied

Eucharistie BBus

18.00 Kerkdriel

Euch Pools KObiedz.

19.00 Zonnelied

Eucharistie BBus

9.30 Alem

Eucharistie BBus

zondag 8 maart

9.30 Velddriel

Eucharistie RPutman

zondag 9 februari

11.00 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

11.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus

9.30 Alem

Eucharistie BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie BvBronkh

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

zaterdag 15 februari

11.00 Zaltbommel

Eucharistie BvBronkh

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

zaterdag 14 maart

19.00 Velddriel

Eucharistie BBus

17.30 Leyenstein

Eucharistie RPutman

19.00 Velddriel

Eucharistie RPutman

zondag 16 februari
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum

zondag 15 maart

Gebed

werkgroep

11.00 Kerkdriel

Gebed

werkgroep

11.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum

Gebed

werkgroep

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

woensdag 19 februari - Aswoensdag

11.00 Zaltbommel

Gebed

10.00 Zonnelied

zaterdag 21 maart

Gebed

werkgroep

werkgroep

zaterdag 22 februari - Carnaval

17.30 Leyenstein

Eucharistie BBus

17.30 Leyenstein

19.00 Zaltbommel

Eucharistie BBus

Eucharistie BBus

19.11 Ammerzoden Eucharistie BvBronkh

9.30 Alem

zondag 23 februari – Carnaval
9.30 Velddriel

zondag 22 maart

Eucharistie RPutman

11.11 Kerkdriel

Eucharistie RPutman

11.11 Zaltbommel

Eucharistie BBus

9.30 Velddriel

Eucharistie

17.30 Leyenstein

17.30 Kerkdriel

Eucharistie

zondag 29 maart

Eucharistie
Eucharistie

Eucharistie RPutman

zaterdag 28 maart

10.30 Zonnelied

19.00 Zaltbommel

werkgroep

Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel

woensdag 26 februari

19.00 Velddriel

Gebed

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman

Eucharistie BBus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel

Eucharistie MWegman

zaterdag 29 februari

11.00 Kerkdriel

Eucharistie BBus

17.30 Leyenstein

11.00 Zaltbommel

Eucharistie MWegman

Eucharistie BBus

zondag 1 maart
9.30 Ammerzoden Gebed
9.30 Hedel

Eucharistie

9.30 Velddriel

WoCo

Franciscus tussen de Rivieren

werkgroep

Het vieringenoverzicht op de
website is altijd het meest actueel:

JVriesema

www.katholiekbommelerwaard.nl
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Alem
Misintenties
H. Hubertuskerk Alem

Misintenties kunt u opgeven bij Ger
van Boxtel (’t Buske 25, tel. 0418662063). De kosten van een misintentie (stipendium) zijn € 12,=

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 06 – 573 471 29
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

Mocht U vergeten zijn een intentie
op te geven voor het verschijnen
van het volgende blad rond carnaval, dan kan dit, maar er kan geen
vermelding meer worden opgenomen in ons kerkblad. De intentie
wordt wel afgelezen in de kerk.

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52
intenties mevr. G. van Boxtel Hooijmans, ’t Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Mededelingen

Overleden in 2019

• Website Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl

(Alem-Rossum-Hurwenen)

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

Dien van Boxtel- van Rooij
† 5 januari – 78 jaar

• Het rekeningnummer van de Actie
Kerkbalans is:
NL19 RABO 0131 7018 51
• Het nieuwe rooster en alle wijzingen zijn ook terug te vinden
op de website van de H. Franciscusparochie:
www.katholiekbommelerwaard.nl
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Daatje Steenbekkers-van Herwijnen
† 3 januari - 95 jaar

Joke Kooijman- de Keizer
† 12 januari - 84 jaar
Mien Vervoort- Kooijmans
† 11 maart - 84 jaar
Marinus Vervoort
† 18 maart - 96 jaar
Adri Gremmee
† 30 april - 90 jaar
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Terugblik Kerstmis 2018

Kerstconcert in de Alemse H. Hubertuskerk

Op zaterdag 22 en zondag 23 december 2018 hebben Fanfare Alem
en smartlappenkoor Gère Weg uit
Kerkdriel in de H. Hubertuskerk van
Alem een kerstconcert verzorgd.

Op straat vóór de kerk stonden
kraampjes waar de bezoekers in de
pauze konden genieten van koffie,
thee, chocolademelk en de welbekende Glühwein.

De voorbereidingen van dit concert
waren al in november 2017 gestart.
Beide verenigingen hebben veel tijd
en energie gestoken in het voorbereiden en verwezenlijken van dit
concert.

We kunnen terugblikken op een
geweldig concert.

De kerk was prachtig versierd in
een kerstsfeer en de verlichting
was spectaculair.
De toren van de kerk was verlicht
zoals al een aantal jaren met kerst
het geval is. Je kon de toren al in
de verre omgeving zien.
Franciscus tussen de Rivieren

bladzijde 19

2019 jaargang 8 nummer 4

Alem
Komend Kerstfeest
De leden van Fanfare Alem zullen
de Nachtmis muzikaal opluisteren.
Pater Bertus Bus is celebrant en de
viering begint dinsdag 24 december
om 18.30 uur.

Op Eerste Kerstdag om 9.30 uur is
er een gezinsviering met medewerking van de schoolkinderen, die een
kerstverhaal voordragen. Het is een
Woord- en Communieviering met
Jos Vriesema.

Jingle Bells
In opa’s oude schuur
daar staat een arreslee
En als het ’s winters sneeuwt,
gaan wij weer met hem mee

Jingle bells, jingle bells
Niets is er zo fijn
Dan als het sneeuwt met opa
In de arreslee te zijn

We glijden door de sneeuw
Het paard loopt in galop
Wij knusjes achterin
En opa zit voorop

Het weer is koud en guur
’t is glad, dus opgepast
M’n sjaal waait in de wind
en ik hou me stevig vast

Jingle bells, jingle bells
In de arreslee
Je hoort de belletjes van ver
En wij zingen mee

Zo’n ritje met de slee
Dat Is toch veel te kort…

2019 jaargang 8 nummer 4
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Alem
Kerstconcert Belcanto
Op maandagavond 16 december zal
KZM Belcanto een gratis kerstconcert uitvoeren in de Sint Hubertuskerk te Alem. Het concert begint
om 20.00 uur en iedereen is van
harte welkom!
Het Koninklijk Zaltbommels Mannenkoor Belcanto is een gemengd
koor met een vierstemmig klassiek
repertoire. De koorleden komen uit
de hele Bommelerwaard.

Franciscus tussen de Rivieren
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Ammerzoden
Doopvieringen
H. Willibrorduskerk

Zondag 26 januari is de volgende
doopzondag. Er zal gedoopt worden
in de middaguren. Pater R. Putman
zal de doop verzorgen. Hij zal ook
het voorbereidende gesprek leiden.
De volgende doop zal worden gehouden op zondag 22 maart.

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
Telefoon: 073 - 599 12 15
e-mail:
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden
intenties: achterin de kerk liggen
invulformulieren. Deze kunnen in
de brievenbus van de pastorie gedeponeerd worden. Telefonisch
kunnen intenties worden opgegeven bij Henny Lieshout:
073-5992230 of 06-40613605

Zonnelied / Lindenboom
Tweede vrijdag: Oecumenische viering
Vierde vrijdag: Eucharistieviering.
Namens de parochie is er een Eucharistieviering op de tweede zaterdag van elke maand in Het Zonnelied om 19.00 uur.
Op vrijdag 27 december, 24 januari
en 28 februari is er om 14.30 uur in
Het Zonnelied en om 16.00 uur in De
Lindenboom een Eucharistieviering.

Gerarduskalender
Elke dag de Heilige van de dag, en
elke dag een mooie spreuk.
De Gerarduskalender 2020 is weer
te koop voor € 7,40. Henny Lieshout, De Haar 18. Tel 073 – 5992230
2019 jaargang 8 nummer 4

Een kind is ons geboren:
De Messias de Beloofde.
Mogen de dagen van Kerstmis en
rond de jaarwisseling ons vernieuwen in liefde en vrede.
Zalig Kerstmis en een
heel gelukkig Nieuwjaar
Contactgroep Ammerzoden:
Bart van Helvoirt
Hans van Zeelst
Els van der Heijden
Riet Verlouw
Henny Lieshout
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50 jaar dameskoor Sancta Rosa
In 1969 werd het parochiële dameskoor ‘Sancta Rosa’ heropgericht. De dames Janske Dikmans,
Marie van Dulmen en Sjaan Deckers
waren de initiatiefnemers. Dirigent
Christ van Wordragen nam het koor
onder zijn hoede. Samen met het
herenkoor werd er flink geoefend.
Zodoende ontstond in feite het
‘Gemengd Koor’.

Franciscus tussen de Rivieren

Na Chris traden Mieke Morgenstern,
Maaike van den Oever en Bart van
de Wiel op als dirigent. Gemmy
Fraaije – Dekkers begeleidt al vele
jaren het koor op het orgel.
Op 10 november 2019 bestond het
koor vijftig jaar. Dat werd op zondag 17 november een speciale H.
Mis herdacht. Pastor Bertus Bus
ging voor. Het koor zorgde zelf voor
de prachtige gezangen.
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Ammerzoden
We hebben afscheid moeten nemen van…

†
Op 8 september overleed Dora de
Laat – van Keulen.
Op het bidprentje staat:
Lieve, zorgzame en voor ons de
beste mam en oma.
Een gewone bijzondere vrouw.
Daarna werd er een algemeen
dankwoord geplaatst:
Iedereen die er was
Iedereen die er is
En iedereen die er zal zijn
Hartelijk bedankt.

Allerzielen 2019

†
Op 25 september 2019 overleed
Toon Peters. Hij werd geboren op
29 augustus 1928 aan de Hoekgraaf
in Bergharen. Nog in de spannende
oorlogsjaren ging Toon aan het
werk. Hij werkte in de Ooijpolder
en het Land van Maas en Waal. In
de Betuwe leerde hij Mientje kennen, waarmee hij in 1956 in het
huwelijksbootje stapte. Samen gingen ze in het Utrechtse Langbroek
wonen. Daar werden ook de vijf
kinderen geboren. In de vrije tijd
bekwaamde Toon zich in deze jaren
met het rijden van tuigpaarden. Hij
won daar vele prijzen mee. In 1974
verhuisden Toon, Mientje en de
kinderen naar Gameren. Om gezondheidsredenen verhuisden Mientje en Toon naar Het Zonnelied.
2019 jaargang 8 nummer 4

Hij bracht er de krant rond, had er
zijn eigen tuintje, en maakte graag
met iedereen een praatje. In 2015
vierden Toon en Mien nog hun zestig jarig huwelijksfeest! In Het
Zonnelied is hij op 25 september
overleden. De uitvaart heeft
plaatsgevonden in de Ammerzodense Willibrorduskerk.

Dit jaar werden de vieringen rondom
deze gebeurtenis gehouden op zondag 3 november. Riet Verlouw en
Hans van Zeelst verzorgden de gebeden. Het koor zong mooie stemmige liederen. Nabestaanden werden daar warm en gevoelig van.
Op het einde van de viering werden
de kruisjes aan de familieleden
overhandigd. Daarna vertrokken we
naar het kerkhof. Alle aanwezigen
kregen een dennentak. Hans van
Zeelst had al tevoren gezorgd dat
er een paar emmers wijwater gereed stonden. Daarmee kon men
het graf van zijn dierbare besprenkelen. Er waren veel mensen ontroerd. Persoonlijk vond ik het geheel zeer waardig.
Dank aan al de mensen die op een
of andere manier deze plechtigheden tot hun recht hebben laten
komen.
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Ammerzoden
Honderd jaar geleden
Woningbouw langs de hogesteeg –
grote rol van de pastoor
Tijdens de jaren van de Eerste Wereldoorlog kwamen er vanuit het
buitenland amper grondstoffen in
ons land. Daardoor werd er nog
amper gebouwd. In 1918 werd
daarop de ‘Woningwet’ gemaakt.
De gemeenten werden verplicht gesteld om in de bestaande woningnood te voorzien. Samen met het
gemeentebestuur gaf daarop pastoor Trienekens de opdracht om
een woningbouw vereniging op te
richten. De pastoor nam geen zitting in het bestuur van die organisatie. Uit hoofde van zijn functie
mocht hij dat niet. De woningbouwvereniging kocht daarop een
weiland van een halve hectare van
de Zeer Eerwaarde Heer van Wagenberg, pastoor in Hulsel voor
ƒ 6500,00. Na overleg met Joannes
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F. Goesten Jz. Werd bouwtekeningen gemaakt. Op 3 juni 1919 was
de aanbesteding. De bouw werd
gegund aan de Gebrs. Struijcken uit
Leerdam voor een bedrag van
ƒ 52.127,00. Op 27 juni verleende
het gemeentebestuur een lening
van ƒ 63.200,00 aan de Woningbouwvereniging.
Op 5 november 1919 werd de eerste der 14 huizen door de huurder
Willem de Rouw – van Wordragen
betrokken. Op diezelfde 5e november werd besloten om nogmaals
acht woningen te bouwen. Daar
werd direct aan begonnen. Tegen
de zijgevel van het eerste huis
werd een gedenksteen aangebracht
met het volgende opschrift: “Woningbouw Ammerzoden. Gesticht
AD 1919 onder het bestuur van J.
Trienekens pastoor, J. Aben,
M.v.Doornmalen Lz, A.v.Hemert Jz,
S. Ivens, W. de Leeuw.”
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Ammerzoden
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Hedel

H. Willibrordusgemeenschap
e-mail:
hedel@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel
secretariaat idem
intenties:
telefonisch opgeven bij Bets de
Goeij 073 – 5993595

Data ouderenvieringen in De Munt
donderdag

19 december 2019

15.00 uur

Ben van Bronkhorst

De vieringen in 2020 zijn voorlopig steeds op de 3e donderdag van de maand!
donderdag

16 januari 2020

15.00 uur

Bertus Bus

donderdag

20 februari 2020

15.00 uur

Roland Putman

donderdag

19 maart 2020

15.00 uur

Ben van Bronkhorst

donderdag

16 april 2020

15.00 uur

Roland Putman

donderdag

14 mei 2020 *

15.00 uur

Bertus Bus

donderdag

18 juni 2020

15.00 uur

Ben van Bronkhorst

* tweede donderdag omdat de derde donderdag, 21 mei, Hemelvaartsdag is

Franciscus tussen de Rivieren
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Hedel
Kerst en Kerst
Kerstmis lang geleden. Bij mij thuis
is rond 1950 het zetten van de
kerststal een van de hoogtepunten
van de voorbereiding op Kerstmis.
De stal wordt tevoorschijn gehaald
en neergezet op een groot stuk
kerstpapier. Daarna komt het mos,
dat we al weken geleden in het bos
hebben verzameld, in en rond de
stal te liggen. Vervolgens komen de
beeldjes er in en tenslotte krijgt de
engel zijn/haar plaats aan de spijker boven aan de stal. En natuurlijk
komen er ook nog kandelaartjes en
Geboortekerk Bethlehem

kaarsjes bij. Die mogen met Kerst
maar even branden; als we er allemaal zijn en natuurlijk houden pa
en ma alles goed in de gaten. Dat
allemaal zorgt voor een pracht
Kerstfeest, de herdenking van de
geboorte van Jezus in Bethlehem.
Zalig Kerstfeest!
Het wordt 1977. Ik ben gevraagd
om als assistent-reisleider mee te
gaan op een reis naar het Heilig
Land. Voor de eerste keer naar Israël! Later zullen er nog negen reizen volgen.
Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen: hoe zal het zijn om in het
land van de Bijbel en op al die
plaatsen uit het Evangelie rond te
lopen en te rijden? Ik leer de Bijbel
met heel andere ogen lezen, een
wonderlijke wereld gaat voor me
open. Aparte ervaring om te zijn
waar Jezus ook was en te beleven
hoe het joodse volk door de woestijn trok en zich vestigde in het Beloofde Land.
Met een groep van 28 personen bezoeken we Nazareth, Kafarnaüm,
het Meer van Tiberias, Jericho, de
berg Thabor en ook Jerusalem. En
natuurlijk staat ook Bethlehem op
het programma. Op het plein bij de
Geboortekerk stappen we uit de
bus en kijken tegen de muren van
een kasteel of een fort; zo lijkt
het. Hoge, dikke muren en aan de
overkant van het plein een heel
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Hedel
kleine en lage ingang. Daar moet
iedereen door en als volwassene
moet je bukken. In roerige tijden
werd de grote ingang verwijderd
voor deze lage deur om aanvallen
door strijders te paard of op kamelen te verijdelen.
Eenmaal binnen zie je een imponerende kerkruimte met twee rijen
pilaren; de kerkzaal hangt vol lampen en iconen. Voor in de kerk ontdek je de trap die leidt naar de geboortegrot. Daarin is een grotwoning met stal en een uitgehakte
voerbak. Alles opgesierd met lampen, kaarsen, iconen, schilderijen
en marmerplaten. Op de plaats
waar Jezus geboren zou zijn vind je
en zilveren ster. In het midden is
een opening en je kunt er je hand
in steken om de vloer eronder eerbiedig aan te raken. Ik lees voor de
groep het verhaal van Jezus’ geboorte en terwijl ik dat doe komt
heel de Grieks-orthodoxe priesterschaar van Bethlehem zingend en
met wierookvaten zwaaiend de geboortegrot binnen. Alles en iedereen moet wijken. Zalig Kerstfeest!?

tot kapel en daar vieren we Kerstmis. Het hoofd gebogen, omdat
mijn lengte de hoogte van de grot
overschrijdt, en vol overgave bij de
gedachte dat God zijn Zoon naar
onze aarde stuurt. Kerstliederen
die klinken door het landschap en
een sfeer die ons allen het gevoel
geeft van ‘vrede op aarde’. Zalig
Kerstfeest!
Ook voor u allen een ‘Zalig Kerstfeest’!
Ben van Bronkhorst, franciscaan

Herder in het herdersveld

Met een ‘kater’ verlaat onze groep dit
heiligdom en stapt weer in de bus.
Gelukkig is er nog wat anders in
Bethlehem als deze geboortegrot
en de souvenirwinkels vol snijwerk
uit olijfhout. We rijden naar “Het
Herdersveld”; een zacht glooiend
landschap met akkers, weilanden,
dennenbomen, schapen en… grotten. Een van die grotten is gemaakt
Franciscus tussen de Rivieren
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Kerkdriel

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

Gedoopt

e-mail:
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

15 september: Amy van Doremaele
20 oktober: Donna en Saar Reuvers
en Isa van Boxtel
17 november: Abel Verhoeckx

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

Allerzielen 2019

secretariaat idem
intenties idem
spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdagochtend van 9.30 - 11.30 uur

Overleden
Vanaf 8 augustus:
Johanna Verhoeckx- Verharen (93)
Sjannie van Herwaarden-Leenders (66)
Johanna Millenaar- Wiegmans (76)
Toos de Goeij- van Hooft (76)
Mari Vissers (84)
Wilhelmina Kuijs-van den Heuvel (58)
Bep Vogel- Coset (87)
Grada van Heijningen-vd Bighelaar (88)
Huberdina van Delft (96)
Ari Pot (85)
Hans Hooijmans (70)
Jos van Alebeek (87)
Thea Hooijmans- Werkhoven (82)
An van Liempt- Hooijmans (88)
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Met een mooie gebedsviering op
zondag 3 november voorbereid door
de werkgroep avondwake en mede
voorgegaan door pastoor Ronald
Putman, werden door het noemen
van hun naam, de overleden van
het afgelopen jaar herdacht. Alle
nabestaanden werden voor deze
viering uitgenodigd ook voor wie er
geen kerkelijk afscheid plaats vond.
De familieleden kregen het gedachteniskruisje uitgereikt, ook voor
overledenen zonder kerkelijke uitvaart was er een kruisje. Aan het
einde van de viering werden de
eerder ontstoken kaarsjes aan de
nabestaanden meegegeven.
Het is jammer dat niet alle adressen bekend zijn. Met Kerstmis willen we alle nabestaanden een
bloemetje brengen, uiteraard aan
de ons bekende adressen.
Vele parochianen gingen in het Allerzielenweekend naar het graf van
hun dierbaren waardoor onze begraafplaats veranderde in een
bloemenzee.
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Kerkdriel
Ceciliafeest
En veertig jaar koorlid
Een heel jaar zingen tijdens vieringen en uitvaarten. De dames van het
Sint Martinuskoor doen het graag.
Een uitstapje één keer per jaar is
dan ook welverdiend. Op 1 december
gingen de dames met hun partners
maar ook de mannelijk en vrouwelijke gastzangers na de H.Mis brunchen
bij de Roskam in Hurwenen. Het
werd een bijzondere middag voor
koorlid Annie van Omloo- van Hoesel.
Zij vierde haar veertig jarig jubileum
en kreeg als dank de gouden speld
van de Sint Gregoriusvereniging opgespeld door voorzitter Tinie Molenaars. Annie, afkomstig uit een muzikale familie kwam veertig jaar geleden zingen onder de bezielende
leiding van Jos Wielakker. Met haar
mooie hoge sopraanstem heeft zij
menig solo kunnen vertolken. Annie,
bedankt voor al het goede wat je het
kerkkoor en de parochie geeft.
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Met kerstmis zal het Sint Martinuskoor met hulp van de gastzangers de
vast gezangen zingen uit de vierstemmige mis van Bruckner, en uiteraard de mooiste kerstliederen.

Vrijwilliger worden?
Wie heeft er een paar uurtjes tijd?
Wij zijn een levendige parochie en
dat betekent dat er altijd mensen
nodig zijn die zich hiervoor willen
inzetten. Een paar uurtjes in de
week of in de maand, bijvoorbeeld
als lector, het bezoeken van nabestaanden, werken aan de wereld in
MOV Missie Ontwikkeling Vrede,
kerkschoonmaak, intentiespreekuur
etc. Denk er eens over na en informeer op het parochiecentrum. Daar
kunt u zich ook opgeven.

Twaalfhonderd kilo
Eind oktober werd weer een kledinginzameling gehouden voor Mensen in Nood. Die was deze keer wel
heel succesvol. Ruim 1260 kilo kleding werd op het parochie centrum
aangeboden. De organisatie kan op
veel verschillende manieren hier
heel goed werk meedoen. Iedereen
die bijgedragen heeft aan dit succes heel hartelijk dank. Medio april
vindt weer een inzameling plaats.
Tegen die tijd wordt de juiste datum bekend gemaakt. Bewaar hiervoor alvast uw kleding.
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Kerkdriel
Eerste Communie

Adventsactie

De voorbereidingen voor de Eerste
Communie zijn weer begonnen.
Achttien kinderen gaan in Kerkdriel
hun eerste Communie doen op Hemelvaartsdag. We zijn van start gegaan met een gezamenlijke viering
in Velddriel, het Martinusfestival.
Nu volgen er ter voorbereiding nog
een aantal kinderbijeenkomsten,
waarin de kinderen wat meer leren
over het geloof en de eerste H.
Communie.

“Iedereen, overal ter wereld, een
waardig bestaan”. Dat is het thema
van de Adventsactie. Centraal staat
een groot aantal projecten; van het
verbeteren van geboortezorg in Somalië en El Salvador tot hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in
Peru. U kunt dit mooie werk ondersteunen en uw gift overmaken op rekening NL89 INGB 0653 1000 00. Tevens vindt u de collectebus gedurende de hele advent achter in de kerk.

Maria kalender

Jos Vriesema

De kalender met een mooi kunstzinnig schild is voorzien van veel
nuttige informatie. Belangrijk is dat
u hier ook nog het goede doel
steunt. Misschien zoekt u nog een
kerstcadeau. Nog te bestellen bij
Maria de Groot 0418 – 631 678 en
Riet Corten 0418 – 631 677.

Het zal velen van u niet ontgaan
zijn dat Jos zo nu en dan weer
voorgaat in de weekendvieringen.
Hij is een bekend gezicht in onze
Martinuskerk en het doet goed hem
hier weer te zien.

Inzameling Voedselbank

Vorig jaar heeft Theodoor van der
Scheur nadat Wilma en Toon gestopt waren, het Kindje Wiegen
met Kerstmis overgenomen. Helaas
is dit vanwege haar gezondheid dit
jaar niet mogelijk. Wij wensen
Theodoor van harte beterschap en
bedanken haar voor haar inzet vorig
jaar. Op het moment dat het parochieblad geschreven wordt, is het
helaas jammer genoeg nog niet gelukt hiervoor vervanging te vinden.
Mocht dit toch nog gebeuren dan
wordt dit tijdig in de kerk bekend
gemaakt.

De geschenken die de drie wijzen
meebrachten voor het kind in de
kribbe zijn voor de voedselbank
niet bruikbaar. Wel bruikbaar zijn
houdbare levensmiddelen evenals,
met het oog op de feestdagen, iets
lekkers. Achterin de kerk staan
hiervoor de manden. Wij hopen dat
deze straks goed gevuld opgehaald
kunnen worden.
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Kindje wiegen
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Rossum
Gedoopt
HH. Martinus en
Barbara gemeenschap
Rossum e.o.
Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
rossum@katholiekbommelerwaard.nl
IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus
HH. Martinus en Barbara Rossum
secretariaat idem
intenties idem

Op zondag 22 september 2019 is
tijdens een oecumenische viering in
de Protestantse Kerk gedoopt: Joep
Vernooij, zoon van Meggie en Kees
Vernooij- de Vries.

Overleden
Cees Poppelier, geboren op 26 oktober 1943 te Raamsdonk is overleden te Rossum op 30 oktober 2019.
Sinds 11 november 1967 gehuwd
met Fientje de Wit. De crematie
heeft plaatsgevonden in crematorium te Vlijmen.
Moge hij rusten in vrede.

Vieringen
Zondag 15 dec 09.30 uur
Maandag 16 dec 14.00 uur
Dondag 26 dec 09.30 uur

Woord en Communieviering J. Vriesema
Kerstviering voor ouderen
2e Kerstdag – Woord en Communieviering

Vrijdag 3 jan
Maandag 13 jan

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 19 jan

10.00 uur

Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
Oecumenische viering, kerk aan de dijk
in De Beuk geen viering

Vrijdag 7 feb
Maandag 10 feb

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 16 feb

09.30 uur

Vrijdag 6 mrt
Maandag 9 mrt

11.00 uur
14.30 uur

Zondag 15 mrt

09.30 uur
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Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
Gebedsdienst in de Beuk werkgroep
Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Eucharistieviering voor ouderen
waarna gezellig samen zijn
Gebedsviering Jos Vriesema
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Rossum
Kerstviering voor ouderen

Opgave communie

Evenals andere jaren is er ook dit
jaar weer, op maandag 16 december om 14.00 uur een gezellige
Kerstviering in de Beuk.

Op zondag 10 mei om 12.30 uur zullen de kinderen van Alem, Rossum
en Hurwenen hun eerste Heilige
Communie ontvangen. De presentatie viering is op 12 januari 2020 om
9.30 uur in Alem. Het is fijn als uw
kind hieraan meedoet. U kunt uw
kind hiervoor nog opgeven, maar
graag zo spoedig mogelijk.

Na de Eucharistieviering door Bertus Bus, drinken we een kopje koffie met wat lekkers; een gezellig
samenzijn onder het genot van een
drankje en een hapje.
Wilt u graag aanwezig zijn en heeft
u geen vervoer dan kunt u bellen
naar Marleen: 0418 – 662446
of Bertha: 0418 - 512340.

Bel naar:
Jeroen van Heel: 06 – 1729 2017 of
Marion Wisse: 0418 - 661171

Extra Kerstviering

H. Vormsel

Op donderdag 26 december zal Jos
Vriesema bij ons een Woord en
Communieviering houden, zodat de
mensen uit Rossum en Hurwenen
ook de gelegenheid krijgen om bij
ons Kerst te vieren.

Ook voor het vormsel kunt u uw
kind opgeven bij het algemeen secretariaat. 0418 – 632504.
Doe dit wel zo spoedig mogelijk!

Oecumenische viering:
Zondag 19 januari 2020 is er een
Oecumenisch viering in de Protestantse Kerk aan de Maasdijk. Voorgangers zijn Lia Davidse en Jos
Vriesema. Het koor van Alem en
Rossum luistert deze viering op.
Op zondag 19 januari is er geen
viering in De Beuk.
Franciscus tussen de Rivieren
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Rossum

Kapelletje
Na het sluiten van onze kerk hebben wij het Mariabeeld van onze
kerk bewaard in de hoop dat we dit
beeld binnen onze gemeenschap
een plaats kunnen geven. Hierdoor
is het plan geboren om een kapelletje te realiseren.
Na veel overleg en wikken en wegen, is er eindelijk een plan op tafel
gekomen. De gekozen locatie is op
het grasveld vóór de R.K. begraafplaats aan de H.C. de Jonghweg.
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Het kapelletje komt waarschijnlijk
links van het pad, vlakbij de H.C.
de Jongweg.
De tekeningen en de plannen zijn
goedgekeurd door ons kerkbestuur.
Nu nog wachten op goedkeuring van
het Bisdom en de gemeente.
Wij hopen dit in de mei-maand gerealiseerd te hebben. Uw financiële
bijdrage voor dit kapelletje is uiteraard welkom.
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Rossum
Actie Kerkbalans

Vrijwilligers

Omstreeks half januari 2020 krijgt u
weer een brief van onze parochie
met acceptgiro om mee te doen
met de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Wij vragen u uw bijdrage, om onze
vieringen en activiteiten in Rossum
te kunnen voortzetten. Uw bijdrage
wordt mede gebruikt voor het realiseren van het kapelletje.

We naderen weer het eind van het
jaar. Wij willen onze trouwe vrijwilligers bedanken voor hun inzet.
Ook de bezoekers van onze vieringen willen wij bedanken voor hun
trouwe komst. Het is fijn om te
zien dat onze vieringen zo goed bezocht worden. We hopen nog lang
zo door te kunnen gaan.

U kunt altijd ook contant schenken
door uw bijdrage aan Bertha te geven of bij haar in de bus te doen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank
voor uw bijdrage.

Allemaal heel hartelijk dank!

Contactgroep Rossum-Hurwenen
wenst u een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar!

Franciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
Doopsel
H. Martinuskerk

Opgenomen in onze parochie op 13
oktober:

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

Vik Smits, 12 maart 2019, Heesch
Cas Verhoeckx, 15 aug. 2019, Rossum

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

De dopelingen, ouders en familie:
van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor de toekomst!

secretariaat idem

Doopzondagen

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Zondag 9 februari – Pastoor Putman
Voorbereidingsavond: 27 januari
Zondag 19 april – Pater. B. Bus
Voorbereidingsavond: 23 maart

Familievieringen
Woensdag 25 december 9.30 uur
Kerstmis - Familieviering

Voorbereidingsavonden zijn om
20.00 uur in het parochiecentrum,
Hertog Arnoldstraat 57b, Kerkdriel.

Zondag 12 januari 9.30 uur
Familieviering waarin ook de doophandjes van de dopelingen van afgelopen jaar worden uitgereikt.
Zondag 2 februari 9.30 uur
Presentatie Communicanten uit Hedel
en Velddriel.
Zondag 23 februari 9.30 uur
Carnavalsviering met de Schumers
en de Veldraod.
Tijdens alle familievieringen is er
voor de kleine kinderen tot en met
vijf jaar een kinderwoorddienst en
zingen de Martinus kids. Graag zien
wij ook u en uw gezin, u bent van
harte uitgenodigd!
Werkgroep Familievieringen
Mientje, Maria, Marian en Carla
2019 jaargang 8 nummer 4

MOV werkgroep Velddriel
In oktober, Wereldmissiemaand, is
er in onze kerk een collecte geweest, voor vrouwen en meisjes in
noord-oost India welke door onze
steun een bewuster leven krijgen.
Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 80,- opgebracht, waarvoor wij u hartelijk danken namens
de mensen uit India.
Werkgroep
Missie, Ontwikkeling en Vrede
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk
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Velddriel
Overleden

†

Jo van Osch, 78 jaar
Overleden op 30 augustus 2019
Na de uitvaartviering in de St. Martinuskerk was er aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.

†

Marietje van Kessel- van den Biggelaar, 86 jaar
Overleden op 6 oktober 2019
Na de uitvaartviering in de St. Martinuskerk was aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof.

†

Peter Pardoel, 64 jaar
Overleden op 25 november 2019.
Avondwake en uitvaart in kerk en
aansluitend begraven op begraafplaats aldaar.

Inloopuurtje pastorie
Op de zondagen 29 december en 12
januari is er na de viering weer een
inloopuurtje in de pastorie. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.

schilderd. Ook de buitenkant is nagekeken op kapotte dakpannen met
een drone en zal spoedig worden
hersteld door VEBÉ bouw.
Door deze werkzaamheden is de
kerk wel elke keer stoffig en vies
maar een trouwe groep vrijwilligers
van 15 personen wordt de kerk elke
zaterdag opnieuw schoongemaakt
voor de erediensten die in het
weekend worden gehouden. Een
pluimpje voor al dit goede werk
aan de vrijwilligers.
Aangezien de kosten wat hoger uit
vallen dan verwacht zoeken we nog
sponsors. Er zijn al enkele sponsors
gevonden maar we kunnen elke
hulp gebruiken. Voor vragen kun je
terecht bij Hetti van Kessel en
hieronder zetten we ook het bankrekening nummer waarop je het
geld zou kunnen overmaken.
NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Franciscusparochie St. Martinus Velddriel o.v.v. gift schilderwerk Velddriel

Onderhoud St. Martinuskerk
Al enkele weken zijn de schilders van
Poulisse bezig om gaten te repareren
en te schilderen aan binnenkant van
de kerk. Zowel het plafond als de
zijkanten worden gerenoveerd en geFranciscus tussen de Rivieren
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Velddriel
Martinusfestival
Zaterdag 9 november kwamen rond
de vijftig kinderen, communicanten
en andere kinderen, samen met
hun ouders afkomstig uit de hele
Bommelerwaard bijeen, voor een
feestelijke start van het Communieproject.
Centraal stond de Heilige Martinus,
patroon van veel van onze kerken.
Een man met aandacht voor de armen. Dit hadden de kinderen goed
begrepen, zij hadden een bolderwagen vol met levensmiddelen
meegenomen.
In de aula van de Deken Wehmeijerschool begonnen om 16.00 uur de
kinderen met het knutselen van de
lampionnen. Terwijl zij druk bezig
waren, hadden de ouders de tijd
om met elkaar in gesprek te gaan
onder het genot van een kop koffie
Na het knutselen, vertelde Danny
Hakvoort samen met pastor Putman
de betekenis van het feest van Sint
Martinus. Dit werd ondersteund
door een mooi filmpje. Daarna was
er lekkere friet met een broodje
knakworst.
In processie vertrokken de kinderen
naar, hoe kan het anders, naar de
Sint Martinuskerk van Velddriel.
Het was een mooi gezicht, vrolijke
gezichtjes van kinderen die terecht
trots waren op de door hun gemaakte lampionnen.
Daar aangekomen was er een korte
viering met uiteraard het verhaal
2019 jaargang 8 nummer 4

van de Heilige Martinus. De viering
werd muzikaal ondersteund door de
Martinus kids.
Tot slot werd iedereen hartelijk
bedankt door een medewerker van
de voedselbank. Want er was flink
wat aan voedsel opgehaald.
Na afloop van de viering brandden
er buiten vuurkorven waar men
marshmallows kon roosteren en kon
genieten van heerlijke warme chocolademelk.
Het was een groot succes!

Fanfare La Harpe
Op zondag 15 december geeft Fanfare La Harpe haar jaarlijks kerstconcert in de Sint Martinuskerk in
Velddriel. Het thema is:
Christmas around the world!
Fanfare La Harpe gaat dit jaar
kerstliederen van over de gehele
wereld ten gehore brengen. Wij
zouden het leuk vinden als u komt
luisteren! Natuurlijk willen wij het
kerkbestuur met alle betrokkenen
bedanken voor het beschikbaar
stellen van de kerk en het hiermee
mede mogelijk maken van het
kerstconcert.
Hopelijk tot 15 december.
Merry Christmas to everyone!
Feliz Navidad!
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Velddriel
Naar de Efteling met het koor en de misdienaars
We vertrokken vanuit de kerk naar
de Efteling in groepjes per auto. Op
de dag dat wij kwamen was het
heel erg rustig, waar wij dus heel
erg een voordeel aan hadden, want
bij elke attractie was niet zo lange
rij. We konden daarom ook voor
12.00 uur ook al heel veel doen.
Toen we daar aankwamen gingen
we naar binnen en daarna gingen
we groepjes opstellen. Het waren
er twee. Een voor de kinderen die
in de ruige attracties willen met als
leiders: Hetti, Danny en Hanneke,
en eentje voor de kinderen die niet
naar al die achtbanen gingen met
als leiders: Naomi en Ans. De achtbanen groep ging als eerst naar de
baron. Heel het groepje ging mee.
Dat was erg leuk.
In de loop van de middag, toen
beide groepjes al veel hadden gedaan, gingen we gezamenlijk lunchen in het cafeetje. Daarna splits-
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ten we weer op in twee groepen en
gingen we weer leuk in de attracties. Tijdens dat we aan het lopen
waren werd er ook soms wat gekocht. Het was ook heel grappig
soms want bijvoorbeeld toen het
achtbanen groepje in de piranha
ging -dat is een water attractiewerd iedereen een beetje nat,
maar gelukkig was het mooi weer
en de zon scheen toen ook dus waren we weer lekker snel opgedroogd. Toen het tijd was gingen
we weer terug naar huis met de auto. Op de terug weg gingen we ook
nog langs de Mac Donalds. dat was
erg gezellig en heel erg leuk. Toen
we een ijsje hadden gekregen en
iedereen klaar was gingen we terug
naar de kerk in Velddriel en daar
werd iedereen opgehaald. En toen
was die hele leuke dag al weer
voorbij…
Frederieke Straver
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Zaltbommel
foontje naar Tiny 0418-514262 of
06 -3098 3236. Wij kunnen u halen
en weer thuis brengen.

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

Wielewaal
In het zorghuis ‘De Wielewaal’ is er
op de derde dinsdag van de maand
om 16.00 uur een Eucharistieviering: Dinsdag 21 januari 18 februari, 17 maart en 21 april. Ook bewoners van ‘Het Schootsveld’ en ‘De
Nijehof’ en andere parochianen
zijn daarbij van harte welkom.

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel
secretariaat en intenties:
Tiny van Steenbergen
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Bijzondere vieringen
Volkskerstzang
De Volkskerstzang is op zaterdagavond 21 december om 19.00 uur.
Koorschool Senta, Harmoniekapel
De Karel en op het orgel An van
Tuijl verlenen hun medewerking.

Seniorenvieringen
De seniorenkerstviering is op zondagmiddag 22 december om 14.30
uur in de Sint Martinuskerk. Franciscus Vocalis zal de zang verzorgen.
De maandelijkse Seniorenvieringen
zijn op de eerste woensdag van de
maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: Woensdag 8 januari,
5 februari, 4 maart en 1 april. Na
de viering is er gezellig samen zijn.
Wilt u ook komen maar is het vervoer een probleem, even een tele2019 jaargang 8 nummer 4

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is
in zorghuis ‘De Wielewaal’ in zaal
‘Bommel-in’ onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken
een weeksluiting, waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt
voorgaan. Na afloop wordt er met
elkaar koffie/thee gedronken.

Op Adem komen
De meditatieve viering ‘Op Adem
komen’ houdt op 26 januari, 23 februari, 22 maart en 26 april een
viering in de kerk, Iedereen is
daarbij van harte welkom. Na de
viering kan er nagepraat worden
onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kerst-Sing-In Eljakim
Op 15 december om 20.00 uur is er
weer een muzikale avond met koor,
combo en samenzang. Dit jaar is
het thema Licht en de toegang is
gratis. Iedereen is welkom!
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Zaltbommel
Gedoopt

Overleden

19 oktober
Anabella van der Lee
geboren op 15 juni 2017
Dochter van Bart van der Lee
& Ana Machado.

Van 1 november 2018
tot 1 november 2019
14
28
17
23
14

nov 2018
nov 2018
dec 2018
mrt 2019
apr 2019

03 mei 2019
18 mei 2019

Overleden

†

Stientje Homburg, weduwe van
Wim Laghuwitz. Geboren op 14 augustus 1929 in Zaltbommel. Overleden op 3 september 2019 in Zaltbommel. Haar uitvaart was op 9
september in de Sint Martinuskerk.
Daarna is zij begraven op het kerkhof aan de De Virieusingel.

†

Mien Klop, weduwe van Bertus de
Ridder. Geboren 30 oktober 1927 in
Zaltbommel. Overleden op 29 september 2019 in Ammerzoden. Haar
uitvaart was op 3 oktober in de Sint
Martinuskerk. Daarna is zij begraven op het kerkhof aan de De Virieusingel.

25 mei 2019
24 juni 2019
01 juli 2019
03 juli 2019
28 juli 2019
12 aug 2019
03 sep 2019
29 sept 2019

Gijs Homburg (89)
Rens van Boort (81)
Cor Borsboom (79)
Bert Stehmann (82)
Riek Homburg – van
der Donk (82)
Jan Passier (90)
Liesbeth Jegen –
Rozing (64)
Frits Derks (96)
Toine Roovers (57)
Jannette van Hemertde Groot (60)
Anneke Rap –
van Deursen (91)
Martien Nijhuis (57)
Wim van den Oord (89)
Stientje Laghuwitz –
Homburg (90)
Mien de Ridder –
Klop (91)

†

Grada van Emmerloot, weduwe van
Hans van Boort. Geboren 20 maart
1903 in Rotterdam. Overleden op 4
november 2019 in Zaltbommel.
Haar crematie was op 9 november
in Rosmalen.
Franciscus tussen de Rivieren
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Zaltbommel
Carnavalsviering

Zingen in de Nachtmis?

Zondag 23 februari

Vorig jaar schreven wij in dit blad
dat projectkoor ‘Surprise’ zou stoppen met de medewerking aan de
nachtmis in de Martinuskerk.

Al jaren organiseren de Wallepikkers
Carnaval in Zaltbommel, dat dan tot
“Mispelgat” wordt omgedoopt. Al
bijna 20 jaar hebben verschillende
pastores steeds met vrijwilligers uit
de parochie en enkele leden van de
Wallepikkers, een prachtige viering
voorbereid, die op Carnavalszondag
een nagenoeg volle en kleurige kerk
oplevert.
Op zondag 23 februari staat de viering in het teken van het carnavalsmotto van dit jaar: “Ut mot nie
gekker worde. Aan het einde van
de viering krijgen de kerkgangers
een tastbaar aandenken uitgereikt,
dat zij meteen om kunnen hangen.
Een element dat in de loop van de
jaren ook een traditie is geworden,
is het feit dat Prins Maerten na afloop van de viering aan iemand een
onderscheiding uitreikt in de vorm
van een medaille. Een vrijwilliger
van de kerk wordt hiermee in het
zonnetje gezet. Vorig jaar was het
Philo Schwartz die deze eer te
beurt viel. Na afloop van de viering
wordt iedereen uitgenodigd voor
een kop koffie met een broodje in
de Mispelpoort, de tent achter de
Poorterij, waar vier dagen lang
carnaval gevierd wordt.
LET OP!
De viering begint om 11.11 uur!

Wij hadden het zes jaar achtereen
gedaan en meerdere medewerkers
wilden aan de kerstavond een andere invulling geven Pastor Bus
sprak zijn teleurstelling hierover uit
en vroeg aan de aanwezigen of zij
geen bemoedigend applausje konden laten horen. De reactie was
overdonderend en warm tegelijk.
Surprise was de laatste jaren een
toegevoegde waarde geworden binnen de Nachtmis en zowel het koor
als de begeleiding van de Karel waren onder de indruk van de reactie
uit de kerk. Na veel wikken en wegen hebben we besloten een ieder
vrij te laten of hij of zij door wilde
gaan en we hebben daar dermate
positieve reacties op gekregen dat
besloten is dat het projectkoor
‘Nachtmis St. Martinuskerk’, alias
‘Surprise’ weer met de Karel haar
medewerking zal verlenen.
Ons doel is om alle kerkgangers een
warme aanloop te bezorgen naar
een mooie kerst en er met zijn allen een mooie viering van te maken. Wij hopen dan ook om weer
voor een volle kerk onze muziek
ten gehore te mogen brengen.
Jos Moesman

Namens De Wallepikkers
Harrie Kessel
2019 jaargang 8 nummer 4
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Zaltbommel
Ziekenbezoekgroep
Leden van de ziekenbezoekgroep
bezoeken regelmatig ouderen, zieken of alleenstaanden die behoefte
hebben aan een gesprek met een
medeparochiaan. De leden van de
groep komen een paar maal per
jaar bij elkaar. Soms is pastor Bus
ook aanwezig. Daarbij bespreken
we met elkaar hoe de bezoeken
verlopen, wat we van elkaar kunnen leren en om te af te stemmen
welke parochianen mogelijk ook
een bezoek op prijs zouden stellen.
Van belang is dat parochianen ons
weten te bereiken. Gelukkig geven
parochianen ons namen door. Als u
iemand weet die ziek of eenzaam is
of als u zelf bezoek op prijs stelt,
laat het ons weten! Met suggesties,
namen en de bezoeken gaan wij
zeer vertrouwelijk om. De leden
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hebben hun eigen ervaring en achtergrond. Daarbij maken wij een
afweging wie van de leden het beste bij iemand op bezoek kan gaan.
En natuurlijk kan men ook aangeven wie men graag op bezoek wil
hebben.

Leden ziekenbezoekgroep
Philo Schwartz:
Annie van Teeffelen:
Ans de Vaan:
Piet de Lange:
Pastor Bertus Bus:

0418 - 512205
0418 - 513286
0418 - 512914
0418 - 512064
073 - 6875634

Tenslotte geldt de diaconale taak
voor ons allemaal. We mogen deze
groep van mensen niet vergeten om
hen extra aandacht te geven. Dus,
weet u iemand of stelt u zelf een
bezoek op prijs laat het ons gerust
weten.
De ziekenbezoekgroep
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Zaltbommel
Allerzielen
Op zondagmiddag 3 november vond
de jaarlijkse Allerzielenviering plaats
op de begraafplaats onder leiding
van Tiny van Steenbergen en Martien van Iersel. Gerard Gijbels
speelt al meer dan vijf jaar op zijn
doedelzak passende muziek.
Ondanks de regen was het een goedbezochte sfeervolle bijeenkomst
waarbij alle overledenen vanaf 3
november 2018 met name genoemd
zijn. Pastor Bus heeft tijdens de bijeenkomst het prachtig gerestaureerde kruisbeeld gezegend.
De beheerder en tuinman zetten
zich in voor een verzorgde en een
goed onderhouden begraafplaats
waar nabestaanden rust en troost
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vinden bij het graf van een dierbare. Naast het begraven van overleden parochianen zijn er ook mogelijkheden om na een crematie de as
op onze begraafplaats te plaatsen.
Dat kan in de urnenmuur of urnenkeldertjes. Bij de urnenkeldertjes
is meer ruimte voor een persoonlijke attentie, bv een bloemetje.
Bent u rechthebbende van een graf
dan kan een asbus van een dierbare
ook in het betreffende graf bij geplaatst worden. Tenslotte is ook
het verstrooien van as op het verstrooiveldje mogelijk. Dit alles kan
alleen in overleg met mij als beheerder van de begraafplaats.
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Anton Klijmij, beheerder
R.K. begraafplaats Zaltbommel
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Kinderpagina
Drie wijzen
De wijzen, de wijzen
Die gingen samen reizen
Vertrouwend op een Koningsster
Zij wisten niet hoe ver

Herodes hij hoorde
Verschrikt naar deze woorden
Een koningskind bij mij in huis
U bent beslist abuis

Zij volgden het teken
De dagen werden weken
Dan klopt een rijke karavaan
Bij de paleispoort aan

De wijzen, de wijzen
Die moesten verder reizen
De ster ging als een lichtend spoor
Naar Bethlehem hen voor

O koning, wil ons horen
Er is een prins geboren
In ‘t Oosten is zijn ster gezien
Staat hier zijn wieg misschien

Zij hebben gevonden,
Het Kind door God gezonden
Dat Koning en dat Knecht wil zijn
Voor ieder groot en klein

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids
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