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LAATST E N I E U W S
Kerstmis 2020 anders dan anders!
In verband met de coronasituatie zijn er
dit jaar geen vieringen in de lokale kerken
op 24, 25 en 26 december.
U kunt wel thuis online meevieren vanuit
de kerk in Elst. Zie verder pagina 6 en 7
in deze Ankerplaats.
www.rkparochiemariamagdalena.nl

19 Jong en actief in de kerk
Een nieuwe serie gesprekken met
jonge mensen die zich thuis voelen
in onze parochie.

36 Actie geslaagd!
Velen van u hebben bijgedragen aan
de actie MM Verbonden. Nog even
en het benodigde bedrag is binnen.

36 Wegen met Zegen
Een unieke pelgrimsroute door
de Betuwe die voert langs prachtige
(religieuze) pleisterplaatsen.
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VAN DE R EDACTI E
Kerstmis 2020 belooft een heel speciale Kerstmis te worden. Veel
beperkingen dankzij het coronavirus, maar er lijkt een lichtje op
de horizon te verschijnen: een werkend vaccin komt eraan. Ook
wij kijken uit naar het nieuwe licht: geboorte van Jezus. Het wordt
Kerstmis. Waarschijnlijk een rustige tijd die we in relatieve ‘eenzaamheid’ thuis door gaan brengen. Geen kerkbezoek, geen familiebezoeken en geen vakantie. Op de voorpagina wordt dit mooi
geïllustreerd: in de kerstbal is je eigen huis weerspiegeld, van waaruit
je de wereld kunt bekijken.
De coronamaatregelen dwingen tot keuzes voor het aantal vieringen
met de kerstdagen. Als er maar dertig personen in een viering mogen
komen, worden er velen teleurgesteld, die er dan niet meer bij kunnen.
Om de pijn dan wat te verdelen is er gekozen om geen lokale
vieringen te houden, maar voor vier onlinevieringen vanuit de kerk
in Elst (zonder bezoekers). Dankzij de actie MM Verbonden kan
gelukkig iedereen vanuit de huiskamer meevieren.
Deze editie is al weer de eerste van de vierde jaargang. Zoals u van
ons gewend bent, hebben we elk jaar een thema waarmee we met
parochianen in gesprek gaan. Komend jaar hebben we gekozen
om te gaan praten met jonge mensen die actief zijn binnen onze
parochie. Hoe zijn ze actief, wat motiveert hen? Hoe zien ze de
toekomst van de kerk en het geloof?
De redactie van Ankerplaats wenst iedereen een zalig en gezond
Kerstmis toe en voor het nieuwe jaar 2021 vrede en alle goeds.

Vertrouwenspersoon
Gerard Rijpkema, 06 -1286 9135
Redactie
Vincent Bos, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk
Maria van Engen, Janine Kallen, Paul Kogels,
Henk Peperkamp, Yvonne Vos
Verschijning 10 x per jaar
Kopij
4e jaargang, uitgave februari 2021
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag/zaterdag 1-/2 januari 2021
4e jaargang, uitgave maart 2021
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 5 februari 2021
Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te
passen, in te korten of niet te plaatsen.
Bijdrage parochieblad
Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar
rekeningnummer van de betreffende locatie.
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan)
Vormgeving en realisatie
Richard van Driel, Drukwerk ABC, Doornenburg
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WOO RD VOO R O N D E RW E G

“Prachtig,” antwoordde ik. “Prachtig?” herhaalde ze, “het kan
niet mooier, met de kerststal voel ik me hier helemaal thuis.”

Laat Kerstmis
thuiskomen

Aan deze ontmoeting moet ik in deze tijd weer terugdenken. Hoe
gaan we de donkere dagen doorkomen? Gaan we het huis gezellig
maken? Zetten we de kerststal neer? Natuurlijk doen we dat!
Juist nu het allemaal zo anders is, we onze dierbaren niet kunnen
ontmoeten en de feestdagen niet samen kunnen vieren. Juist dit
jaar mag het kerstfeest in coronatijd ons op een bijzondere wijze
dichter bij Bethlehem brengen.

Verleden jaar was ik enkele dagen voor Kerstmis op weg naar een
zieke in het ziekenhuis. Ik zocht naar de verwijsborden die mij
zouden kunnen helpen de persoon die op mij wachtte te vinden.
Toen ik de tochtdeur van de afdeling waar ik moest zijn opende,
stond ik direct voor een grote kerstgroep, die prachtig tegen de
kale wand stond opgesteld. Ik was blij verrast. Alle beelden stonden
zo opgesteld, dat hun gezichten gericht waren naar het Kind dat
vredig in de kribbe lag. Daarboven een wandtapijt met een grote
ster die duidelijk naar beneden wees.

Waren de verwachtingen van Jozef en Maria ook niet heel anders?
Zij werden ineens geconfronteerd met een volkstelling waardoor
het kind niet thuis in hun woonplaats Nazareth maar in het verre Bethlehem werd geboren. Zij hadden net als wij geen andere
keuze dan zich aan te passen aan de richtlijnen die van hogerhand
werden opgelegd. De lange reis en het verblijf in stad van David
zal dan ook niet gemakkelijk zijn geweest. Maar toch waren zij in
de heilige nacht de gelukkigste mensen toen het Goddelijk Kind
		
ter wereld kwam.

Ik moest denken aan de woorden van de
Profeet Jesaja die ieder jaar de overgang
maken van de advent naar Kerstmis als wij
in de eerste lezing op kerstavond horen: “Het
volk dat wandelt in de duisternis ziet een
helder licht; een glans straalt over hen, die
wonen in het land van de dood.” (Jes. 9,1)

		
		
		
		
		
		
		
		

Als wij met Kerstmis door de pandemie die
over de wereld gaat niet naar buiten, niet
naar familie en niet naar de kerk kunnen
komen, maak dan van uw huis een klein
Bethlehem. Maak het huis gezellig en zet het
kribje neer al is het alleen maar voor uzelf.
‘Want een kind is ons geboren, een zoon
werd ons geschonken’ (Jes.9,5). Laat zijn vrede
en licht bij u thuis komen.

		

Pastoor Karel Donders

Ik ging vervolgens verder en vond de
dame die om de heilige ziekenzalving en
de heilige communie had gevraagd. Ik had
haar nog nauwelijks begroet, of ze vroeg
me hoe ik de kerststal vond.

PA STOR A A L T E A M E N
PA ROC HI E M E D E W E R K S T E R

Victor Bulthuis
pastor
0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

Karel Donders

Janine Kallen

pastoor

pastoraal werkster

06 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl

06 - 1432 0989
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl

Margreet Sanders

Annemarie Buurman

pastoraal werkster

parochiemedewerkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com
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VA N D E B ES T U U R S TA F E L

Het jaar 2020 gaat geheid de geschiedenisboeken in als bijzonder.
Het coronavirus heeft het leven bepaald en lam gelegd. Dat bleef niet
zonder gevolgen. Dat hebben we allemaal gemerkt.
Dat hebben we zeker ook in onze parochie en in de kerken ondervonden. Met dertig man een viering bijwonen was geen uitzondering
maar regelmaat. Met dertig man bij een uitvaart zijn, blijft wennen.
Dat scenario hadden we aan het begin van het jaar toch echt voor
onmogelijk gehouden. Maar het is wel de bittere waarheid. De maatregelen veranderen continu. Dat was de reden om op de voorpagina
van het vorige parochieblad het bericht te plaatsen dat iedereen
voor de laatste stand van zaken de website van de parochie moet
raadplegen. Dat geldt ook voor de komende periode.

Financiën
Als deze regels worden getypt moet de vergadering over de financiën
nog komen. In het volgende nummer komen we er op terug. We willen
wel iedereen bedanken die ons dit jaar in financieel opzicht tot steun
is geweest. Dat is voor onze parochie erg belangrijk. We hopen ook
volgende jaar op die steun.

Margreet Sanders
Pastoraal werkster Margreet Sanders heeft het parochiebestuur laten
weten dat ze vanaf 1 november dit jaar gaat werken in de penitentiaire
inrichting Ter Peel (vrouwengevangenis). Ze gaat daar voor twintig
uur aan de slag.
Uiteraard wensen we Margreet veel succes en werkplezier in haar
nieuwe betrekking. Voor het pastoraal team en het bestuur betekent
haar besluit een nieuwe uitdaging. De tijd die zij voor onze parochie
werkt is namelijk gehalveerd naar zestien uur per week. Er is in de
voorbije weken dan ook kritisch naar de takenpakketten van de
pastores. Minder uren voor de pastores moet niet leiden tot meer
belasting.

Huissen
Het pastoraal team en het bestuur van de parochie H. Maria
Magdalena (Lingewaard en Overbetuwe) nemen afstand van de
berichten dat er al wordt nagedacht over de nabije toekomst van de
kerk in Huissen. Zowel voor de kerk in Huissen als die in Haalderen
bestaan geen concrete plannen.

v.l.n.r. Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers), Wim
Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven), Karel Donders
(pastoor), Patrick Peters (penningmeester), Jeannette den Boer - van
Treijen (vice-voorzitter), Rob Bonnes (ICT), Aldo van den Brink
(tweede penningmeester) en Vincent Bos (communicatie)

Het parochiebestuur en het pastoraal team willen graag de ideeën,
neergelegd in dat beleidsplan, ontvouwen tijdens twee bijeenkomsten.
Die hadden al eerder plaats kunnen vinden maar moesten door de
jongste coronamaatregelen worden geschrapt. Zowel in Huissen
als in Elst komt in januari een informatieavond.

2021
Het jaar 2020 is op bijna voorbij. Dit is het laatste parochieblad
van dit kalenderjaar. Reden voor het bestuur om iedereen te
bedanken die zich het afgelopen jaar op welke wijze dan ook voor
de parochie heeft ingezet. Dat zijn veel mensen geweest.
Aan het eind van een jaar wensen we elkaar altijd het beste voor
het jaar dat komt. En een goede gezondheid, zeggen we er dan bij.
Dat geldt voor nu meer dan ooit. Het parochiebestuur wenst u
ondanks deze zware coronatijd een gezegend Kerstmis en alle
goeds voor 2021. Blijf gezond.

Actie Kerkbalans in maart
De landelijke Actie Kerkbalans wordt ieder jaar gehouden en
is heel belangrijk voor de parochie. Traditioneel vindt deze
inzameling plaats in de laatste twee weken van januari. In 2021
is deze op een later tijdstip: in de maand maart.
De verwachting is dat in maart de weersomstandigheden veel
beter zijn voor onze gewaardeerde lopers die vaak niet meer de
allerjongsten zijn. Meer informatie volgt in het maartnummer
van Ankerplaats.

In de kerken is eerder een mededeling voorgelezen die de parochianen daarover helderheid verschaft. Het pastoraal team en het
parochiebestuur betreuren ten zeerste de commotie die de voorbije
weken is ontstaan over berichtgeving in de media. Die hebben tot
onjuiste aannames geleid.

Hebt u vragen over de
Actie Kerkbalans dan
kunt u deze stellen aan
het secretariaat.

In het parochieblad Ankerplaats van vorige maand is het beleidsplan
uitgebreid belicht. Zie daarvoor de website van onze parochie.

Patrick Peters,
penningmeester

2021

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onze privacyverklaring: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl onder onze parochie/meer/AVG.
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S PIR I T U A L I TE I T VA N A L L E D AG

Verborgen talenten
Een tijdje geleden zag ik een interview met de violiste Sabine
Torrico-Poiesz, die door de coronacrisis niet meer kon optreden.
Al haar concerten waren geannuleerd, ze kon alleen thuis nog spelen.
Terwijl ze niets liever wilde dan op het podium staan. Om toch
inkomen te generen was ze bij de GGD gaan werken, op de afdeling
bron- en contactonderzoek. Hoewel ze het fijn vond zo iets te kunnen
bijdragen aan de bestrijding van het virus, was dit natuurlijk slechts
compensatie voor het verlies van iets wezenlijkers: muziek maken
voor een publiek. Geëmotioneerd vertelde ze: “Dat ik niet kan doen,
wat ik altijd, heel mijn leven heb willen doen, dat is heftig.”
Als mensen hun baan kwijtraken door de coronacrisis, gaat het
vaak over inkomensverlies. Begrijpelijk, maar dat is maar de ene
kant van de medaille. De andere kant is dat werk behalve inkomen
ook zin, vervulling en levensvreugde genereert. Veel mensen houden
van hun werk omdat het hun de kans biedt hun talenten te ontplooien en – minstens zo belangrijk – die in dienst te stellen van
anderen. En dat geldt niet alleen voor musici of kunstenaars. Heel
veel mensen moeten nu noodgedwongen hun talent in de grond
stoppen, in afwachting van betere tijden.

Parabel
Het woord talent verwijst naar de munteenheid die in de tijd van
Jezus door zowel Joden als Grieken werd gebruikt. Dat we het
woord nog steeds gebruiken, is te danken aan de parabel die Jezus
vertelt in Matteüs 25 en in Lucas 19. Drie dienaars krijgen van
hun heer een aantal talenten. Nu moeten we weten dat een talent
veel meer was dan een zakcentje. Eén talent bedroeg zesduizend
denariën, en voor één denarie moest een arbeider een dag werken.
Het kon ook duiden op een bepaald gewicht aan goud of zilver.
Eén talent stond voor ruim 34 kilo edelmetaal. Het verdienen van
zo’n talent betekende dus jarenlang keihard werken. Kortom, de
drie dienaars kregen elk een klein fortuin in handen, ook degene
die maar één talent kreeg. Voor alle drie zal het ongetwijfeld even
slikken zijn geweest: wat een hoop geld.

Daarom is het benutten van talenten nauw verbonden met het
leven van de gemeenschap. Sterker nog, zonder anderen zouden
veel mensen hun talent niet eens hebben ontdekt. En jij op jouw
beurt kunt je talenten pas vruchtbaar laten worden als je ze ten
behoeve van anderen inzet, en daarmee van God die ze jou heeft
geschonken.

Creatief
Dat in deze coronacrisis vele talenten in de grond verborgen blijven,
is geen kwestie van onwil maar van onvermogen. Je talent willens
en wetens in de grond stoppen is kwalijk, maar je talent noodgedwongen moeten begraven is tragisch. Hoe pijnlijk moet het niet
voor je zijn als je niets liever wilt dan woekeren met je talent, maar het
wegens omstandigheden voor jezelf moet houden. Niet alleen omdat
je graag tot uiting wilt brengen wat er in je leeft, maar ook omdat je
iets te geven hebt dat je aan niemand kwijt kunt. Een violiste die haar
talent tentoonspreidt, verbindt zich met haar publiek. Juist nu is
daar zoveel behoefte aan, benadrukt Sabine Torrico: “Ik denk dat
we in deze vreselijke tijd echt schoonheid, kunst en cultuur, mooie
muziek nodig hebben om het leven aangenaam te maken.” En ze
heeft gelijk. Wat is bijvoorbeeld de kersttijd zonder al die prachtige
kerstmuziek?
In Jezus’ parabel van de talenten zorgt geld voor verbinding tussen
mensen die er iets goeds mee doen. Geld dat in de grond of in
een oude sok wordt gestopt of op een bankrekening wordt gezet,
is dood geld: het bewerkt niets tussen mensen, het draagt geen
vrucht, het mist zijn doel. Voor talenten als menselijke kwaliteiten
geldt dat helemaal. Een talent dat noodgedwongen verborgen
moet blijven, is niet alleen tragisch voor degene die het bezit, maar
ook voor hen die ervan willen genieten. Want inderdaad, we hebben
schoonheid nodig, zeker in deze bange tijden.
Des te ontroerender vond ik daarom het filmpje dat dit voorjaar
rondging, van een arts die viool speelde voor zijn coronapatiënten die
in isolatie lagen. Om het lijden van die mensen te verlichten, bracht
hij behalve zijn medisch kunnen ook zijn muzikale begaafdheid in het
spel. Deze man toont hoe belangrijk het is om in deze coronatijd
creatief te blijven en wegen te blijven zoeken om onze talenten
vrucht te laten dragen. Misschien herontdekken we wel vergeten
talenten of ontdekken we nieuwe. Daarom wens ik ons allen een
talentvol en creatief kerstfeest en Nieuwjaar toe. Dat we elkaar zo
tot zegen mogen zijn!
Victor Bulthuis, pastor

Hoe het afloopt is bekend: de eerste twee nemen hun verantwoordelijkheid voor het feit dat hun heer hun zoveel geld heeft toevertrouwd, de derde niet. Dat is des te schandelijker omdat hij van
alle drie de minste verantwoordelijkheid heeft, en zelfs die neemt
hij niet op zich. De reactie van de heer is dan ook heel
begrijpelijk. Die dienaar heeft een fortuin gekregen en
er helemaal niets mee gedaan.
Het woord talent gebruiken wij nog steeds om de kwaliteiten van
mensen te omschrijven. De moraal van het verhaal wordt dan ook
vaak omschreven als: gebruik de kwaliteiten die je van God hebt
gekregen. Maar daar moet aan worden toegevoegd: gebruik ze
niet alleen voor jezelf, maar zorg dat ze vrucht dragen. Neem je
verantwoordelijkheid voor dat wat God aan jouw zorg heeft toevertrouwd, niet alleen als je een multitalent bent maar ook als je
maar één talent hebt. Een violiste kan zeer getalenteerd zijn, maar
als zij alleen maar voor zichzelf speelt, blijft haar talent als het
ware verborgen in de grond.

Ankerplaats december 2020 - januari 2021 l 5

PAS TORA AT

Vieringen in de advent en met Kerstmis

Registratie voor deelname
aan de weekendviering
Door de aanscherping van de regelgeving ter voorkoming van
verspreiding van het coronavirus mogen wij maximaal dertig
mensen toelaten in de kerk.
Om deel te nemen aan de viering op zaterdag of zondag dient u
zich daarom vooraf te registreren. U kunt dat het makkelijkste
doen via het reserveringssysteem op onze website:
www.rkparochiemariamagdalena.nl
Indien u zich niet kunt aanmelden via de website is het mogelijk
om dit per telefoon te doen bij het secretariaat of contactpersoon
van de betreffende kerk:
Driel
		

dinsdag en donderdag
van 9.30 - 11.30 uur

026 - 474 22 50

Elst
		

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

0481 - 35 09 09

Haalderen
		

dinsdag
van 9.00 - 10.30 uur

0481 - 45 13 71
doorkiesnummer 6

Heteren 		

026 - 472 26 08

Herveld
		

vrijdag
van 18.00 - 20.00 uur

06 - 2010 0072 of
06 - 1073 4459

Huissen
		

dinsdag en vrijdag
van 9.30 - 11.30 uur

0481 - 45 13 71
doorkiesnummer: 8

Indoornik 		
			

ná 18 uur
06 - 2865 9904

Lent
		

024 - 322 03 60

vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur

Oosterhout maandag
		
van 9.30 - 11.00 uur

0481 - 48 37 13

Valburg 		

06 - 5353 3479

De vieringen in onze kerken zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl
De viering in Elst is tevens via de livestream te volgen
www.facebook.com/stwerenfridus
en via de kabel op TV Lingewaard.

Om mee te vieren is het goed te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
		

Reserveer een plaats
Neem een mondkapje mee
Houd anderhalve meter afstand
Ontsmet de handen
Volg de instructies en
respecteer de looproute
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Zoals u hebt gemerkt heeft er kortgeleden noodgedwongen een
verscherping plaatsgevonden van de coronamaatregelen. Om ook
echt niet meer dan dertig mensen in de adventsweekenden in onze
kerken toe te laten, hebben we moeten teruggrijpen op aanmelding
en registratie van kerkbezoekers (via website en telefonisch).
Natuurlijk zijn we heel blij dat onze parochianen nog steeds de
weg weten te vinden naar de kerk. Des te wranger is het daarom
dat we in deze tijd niet zoveel mensen kunnen ontvangen als we
zouden willen. We vertrouwen er echter op dat zodra het coronavirus zich begint terug te trekken, de deuren weer open kunnen voor
iedereen. Laten we er samen voor bidden dat dit binnen afzienbare
tijd weer mogelijk is. We missen elkaar, zoveel is wel duidelijk.
Over Kerstmis, een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar hebben
we ons het hoofd gebroken. We kwam echter al snel tot de conclusie
dat het ondoenlijk en onwenselijk is om met Kerstmis slechts dertig
mensen toe te laten in onze kerken, waar we normaal gesproken
honderden mensen mogen begroeten. Dat zou haaks staan op de
kerstgedachte, die alles te maken heeft met samenzijn.
Daarom hebben we met pijn in het hart moeten besluiten om
met Kerstmis de vieringen in de lokale geloofsgemeenschappen te
annuleren (inclusief het Kindje wiegen) en ons te beperken tot vier
online vieringen vanuit Elst:
Kinderviering op kerstavond (18.00 uur)
Tijdens deze speelse viering wordt het kerstverhaal gelezen en
gespeeld, deels door kinderen, en worden er kerstliedjes gezongen.
Voorganger is pastor Victor Bulthuis, samen met vrijwilligers en
een kinderkoor.
Viering op kerstavond (21.00 uur)
In deze feestelijke kerstviering, opgeluisterd door een gelegenheidskoor bestaande uit zangers uit de parochie, gaan pastor Victor
Bulthuis en pastoraal werkster Margreet Sanders voor. Ook de
vormelingen verlenen hun medewerking.
Viering op eerste kerstdag (10.00 uur)
In deze viering op het Hoogfeest van Kerstmis gaan pastoor Karel
Donders en pastoraal werkster Janine Kallen voor. Er is feestelijke
zang van een gelegenheidskoor, bestaande uit koorzangers uit de
parochie.
Viering op tweede kerstdag (10.00 uur)
In deze viering gaat pastoor Karel Donders voor.
De misintenties vanuit de geloofsgemeenschappen worden vanwege
het grote aantal aan het eind van de viering in beeld gebracht. Wilt
u dat uw intentie met Kerstmis in beeld komt en u hebt deze nog
niet opgegeven, dan kan nog tot donderdag 17 december bij het
lokale secretariaat.
Zondag 27 december
Zondag 27 december is er dan weer een ‘gewone’ viering met aanmelding en registratie van maximaal dertig mensen. Dat geldt ook
voor de overige weekendvieringen na Kerstmis, inclusief oudejaarsavond en nieuwjaarsdag.

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Bezichtigen kerststal

in de advents- en kersttijd
Door het coronavirus is alles anders dit jaar, ook advent en Kerstmis.
Maar we blijven verbonden met elkaar, is het niet live dan wel
online. Hieronder is te lezen wat er voor kinderen en jongeren te
doen is in deze bijzondere tijd. Je bent van harte uitgenodigd om
mee te doen; je hoeft je alleen maar even aan te melden.
Kinderwoorddienst Elst
Op de eerste adventszondag, 29 november om 10.00 uur worden
de kinderen uitgenodigd om in De Hoeksteen een kartonnen kerststal
te komen afhalen. We hebben dan ook hoog bezoek van Sint en Piet.
De overige zondagen van de advent, 6, 13 en 20 december, is er
na of voor de online viering (livestream via Facebook of YouTube;
links zijn te vinden op de parochiewebsite onder ‘een moment voor
de kinderen’. Door middel van een filmpje ‘praten’ wij de kinderen
bij over de advent. We ontsteken een kaars aan de adventskrans,
zingen een liedje en de pastor stelt een voor een de figuren uit het
kerstverhaal voor. Via e-mail krijgen de kinderen deze figuren toegestuurd, die ze zelf kunnen uitprinten, verstevigen, versieren en in
de kerststal plaatsen. Met Kerstmis is dan hun eigen stal compleet.
Aanmelden bij het parochiesecretariaat via e-mail secretariaat@
rkparochiemariamagdalena.nl, 0481 - 451 371.
Kinderactiviteiten Haalderen
Zondag 29 november om 15.00 uur kunnen kinderen in de kerk in
Haalderen samen kerstkransen maken en luisteren zij naar prachtige
verhalen rond de advent. Materialen zijn aanwezig.
Zaterdag 19 december om 19.00 uur is er in De Ark naast de kerk
een kinderwoorddienst getiteld ‘Op weg naar Kerst’, waarbij het
kerstverhaal tot aan de geboorte van Jezus wordt verteld.
Aanmelden via Debby Stinstra: kindervieringen@gmail.com
Kinderactiviteiten Huissen
Zaterdag 28 november is er een knutselmiddag rond de advent
in de kerk van Huissen-Stad. Jong én oud zijn van harte welkom.
Materialen zijn aanwezig. Aanmelden via Facebook (facebook.com/
OnzeLieveVrouwTenHemelopneming) of bij Jan Wannet, wannet
jan@gmail.com of 06 -1380 0366
Voettocht voor jongeren
Pastoraal werkster Margreet Sanders begeleidt op zondag 20 december een voettocht voor maximaal dertig vormelingen en jongeren
van Elst naar Driel, met onderweg ontmoetingen met vluchtelingen.
De tocht wordt besloten met een Taizéviering in de kerk in Driel.
Aanmelden bij Margreet Sanders: margreetsanders@hotmail.com
Online kinderviering op Kerstavond
Op kerstavond 24 december is er om 18.00 uur een online kinderviering (livestream via Facebook of YouTube). Het kerstverhaal wordt
gelezen en gespeeld en natuurlijk worden er kerstliedjes gezongen.

De redactie van Ankerplaats wenst iedereen
een zalig en gezond Kerstmis toe en voor
het nieuwe jaar 2021 vrede en alle goeds.

Nu er met de kerstdagen geen vieringen kunnen zijn in onze kerken,
willen we u toch gelegenheid geven in de kerstperiode een kerk binnen
te lopen en de kerststal te bezoeken.
Hieronder vindt u een overzicht van de dagen en tijden dat de kerken
zijn geopend. Wij verzoeken u in de kerk een mondkapje te dragen
en de anderhalve meterregel in acht te nemen.

Angeren
De kerk is van 24 december t/m 3 januari open van 10.00 - 18.00 uur.
Bemmel
De Theaterkerk is open op 27 december van 13.00 tot 16.00 uur.
Doornenburg
De kerk is open van 27 t/m 30 december van 13.00 - 16.00 uur.
Driel
De kerk is dagelijks geopend van 9.00 - 17.00 uur.
Elst
Op 24 december na afloop van de online viering is de kerk open
van ca. 22.30 tot 24.00 uur.
Van 25 december t/m 1 januari is de kerk open van 13.30 - 16.30 uur.
Gendt
De kerststal is alle dagen te bezichtigen in de Mariakapel
van 9.00 - 17.00 uur.
Haalderen
De kerk is open op 25 en 27 december van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Herveld
De kerk is op 25 en 26 december open van 11.00 tot 16.00 uur.
Op 30 december is de kerk open van 10.00 tot 11.30 uur.
Heteren
Op verzoek wordt de kerk geopend op 25 december van 13.00 tot
15.00 uur. Wilt u de kerststal bezoeken, belt u dan 06 - 5469 5804.
Huissen-Stad
De kerk is open op 24 december van 15.00 tot 16.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur.
Op 25 december van 13.00 tot 16.00 uur.
Indoornik
De kerststal is alle dagen te bezichtigen in de Mariakapel.
Lent
De kerk is op 24 t/m 27 december open van 15.00 tot 17.00 uur.
Oosterhout
De kerk is op 25 en 26 december en op 1 januari open van
14.00 tot 16.00 uur.
Valburg
De kerk is open op 25, 26 en 27 december van 10.00 - 17.00 uur.
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PAS TORA AT

We slaan een andere weg in
Uitnodiging parochieavonden
Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober zou in de kerken van
Huissen en Elst het pastoraal beleid voor de komende jaren worden
gepresenteerd. Vanwege de aangescherpte maatregelen rond het
samenkomen in de kerk konden deze avonden niet doorgaan. In
Ankerplaats van november heeft u een verslag kunnen lezen van
de belangrijkste punten. We nodigen u hierbij opnieuw uit voor
het bijwonen van de presentatie van het pastoraal beleid voor de
periode 2021-2023.
Wij presenteren de nieuwe plannen tijdens twee parochieavonden:

Maria Magdalena in wording
In het eerste nummer van de vorige jaargang hebben we u verteld
en laten zien hoe Mieke Peters uit Doornenburg begonnen was
met het bewerken van een grote klomp steen. Heel vaag was toen
zichtbaar hoe haar Maria Magdalena eruit zou komen te zien.
Nu, bijna een jaar later, zijn we weer eens gaan kijken in haar
atelier. Er is wel het een en ander veranderd. Haar werkruimte is
verplaatst naar het mortuarium in Doornenburg, omdat de eerdere
ruimte voor andere doeleinden bestemd werd. Een veel kleinere
ruimte, die bij elke opbaring ontruimd moet worden. Daarnaast
heeft Mieke de afgelopen periode last gehad van een schouderblessure, welke haar het werken nogal bemoeilijkte en veel pijn
bezorgde. Maar met behulp van therapie is ze weer op de goede
weg. Al deze factoren zorgden voor een vertraging in de werkzaamheden. Sinds juli wordt Mieke eens per week bijgestaan door
een hulpje, die het grove hakwerk doet. Zij worden nu samen
uitgedaagd, bespreken samen het proces en stimuleren elkaar.
Het beeld zelf zorgt voor een grote verrassing. Hoewel het nog
lang niet klaar is, is nu al goed te zien hoe het eruit zal gaan zien.
De contouren staan grotendeels vast en sommige details, zoals de
mouwen, zijn al prachtig in beeld. Het boek, het kruikje, de haren en
het kleed zijn al duidelijk zichtbaar. Zoals het er nu voor staat, gaan
we als parochie een mooi beeld van onze patroonheilige krijgen.
We wensen Mieke nog veel inspiratie, vakmanschap, werkplezier
en kracht toe en hopen dat we binnen niet al te lange tijd onze
Maria Magdalena mogen aanschouwen.

 op woensdag 20 januari om 20.00 uur in de kerk
van O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen
 op donderdag 21 januari om 20.00 uur
in de St. Werenfriduskerk in Elst
Wij hopen op uw komst. U bent van harte welkom.
Pastoraal team en parochiebestuur

De vrouwen in Ter Peel
Vanaf 1 november ben ik voor twintig uur werkzaam in de vrouwengevangenis Ter Peel. Voor de parochie betekent dit een halvering van
het aantal voor mij beschikbare uren. Het afgelopen half jaar heb ik
de kans gekregen om in de jeugdgevangenis De Hunnerberg te proeven
aan het werken voor justitie. Het is moeilijk maar ongelofelijk
uitdagend werk. Op de vraag of ik bij de vrouwen wilde werken,
heb ik dan ook ja gezegd.
Met deze vrouwen in gesprek gaan over het verleden, over het heden
en zoeken naar mogelijkheden te overleven in de toekomst zal een
groot deel van mijn aandacht vragen. Daarnaast doe ik eens in de
twee weken vieringen op de zaterdag. Momenten om het woord
van God te laten klinken, om samen te bidden en te luisteren naar
muziek, een kaarsje op te steken en samen te zijn.
Binnen de parochie blijf ik werkzaam voor het vormsel, het catechumenenproject en het pelgrimageproject. Daarnaast zal ik meedenken
in het te ontwikkelen traject in Elst.
Margreet Sanders
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Een bijzondere pelgrimstocht
van Porto naar Santiago de Compostella

John Rademakers
0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Een dankbaar man
Het terras bood op een zonnige middag alle ruimte. De coronatijd
had een eerder bezoek vrijwel onmogelijk gemaakt. Henk was de
tijd goed doorgekomen ondanks enkele ziekenhuisopnames. De
hartproblemen zijn weer onder controle. Alleen zijn ogen maken
het leven ongemakkelijk. Tv kijken kan nog nauwelijks en op anderhalve meter ziet hij slechts een wat schimmig beeld.
Met ‘het is niet anders’ relativeert Henk zijn situatie. Gelukkig kan
hij nog in zijn eigen huis wonen. Met hier en daar wat hulp redt hij
zich nog uitstekend. Hij is trots op zijn kinderen en kleinkinderen
‘die het goed doen.’ Enkelen zetten de familietraditie van het
ondernemerschap op hun eigen manier door. Op zeker moment
zegt hij: “Ik ben een dankbaar man.”
Vanaf zijn zeventiende heeft hij gewerkt, kon er mee doorgaan
als tachtigplusser, maar nu laat hij het los. De zeventig jaar vol
maken lukt niet meer. Bezig blijven was zijn levensmotto om de
zogenoemde pensioentijd in te vullen. Dat gaf heel wat levensvreugde
en vormt mede het dankbare gevoel over zijn leven. Niet dat het
allemaal makkelijk was. Tegenslagen bij zijn werk, ziekte, het verlies
van zijn vrouw en van leeftijdsgenoten, het raakte hem diep. Niet
alleen het gemis van geliefden en vrienden maar vooral het gevoel
dat je steeds minder mensen hebt met wie je gezamenlijke ervaringen
van vroeger en nu kunt delen. Ook dat is een vorm van eenzaamheid
die echt pijn kan doen zoals iemand verwoorde met: “Ik heb bijna
niemand meer die me met mijn voornaam aanspreekt.” Toch blijft het
gevoel ‘Ik ben een dankbaar mens’ bij Henk de boventoon voeren.
Hij heeft veel mogen bereiken dankzij zijn geweldige veerkracht.
Wanneer anderen de toekomst of zijn kansen somber inzagen gold
bij Henk ‘dat zal ik je dan wel eens laten zien’. Hij ging steeds uit van
zijn eigen kracht. Daar vertrouwde hij op en met veel voorbeelden
vertelt hij hoe dit lukte. Misschien is zijn integer willen blijven
ook in het zakenleven typerend. Met achterbaksheid of doortrapt
eigenbelang deed hij geen zaken uit overtuiging. Dat hij dat heeft
kunnen volhouden maakt Henk eveneens tot een dankbaar mens.
Op mensen als Henk mogen
we trots zijn denk ik. Ze
zijn waardevol in onze maatschappij. Ze laten zien dat je
een gelukkig mens mag zijn,
wanneer je uitgaat van je
eigen kracht met een blijvend
respect voor de ander. Een
opsteker in deze coronatijd.
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Al eeuwenlang maken mensen de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. De Camino Portugués maakt het mogelijk om de laatste
tweehonderd kilometer af te leggen en aan te komen in Santiago.
We starten in het pittoreske Porto en nemen onze tijd om deze
stad aan de Douro te verkennen. We lopen eerst een dag langs de
kust en vervolgens over de eeuwenoude route door het Portugese
binnenland. Je kunt in je eigen tempo lopen. Onderweg zijn talrijke
dorpjes met cafés en restaurantjes. Beleef deze bijzondere caminoervaring in Portugal en Spanje. Voor onze parochie wordt er een
exclusief reisaanbod gemaakt. Er mogen tussen de acht tot twaalf
mensen mee. Gerard Beltman zal onze gids zijn.
Zakelijke informatie
11 etappes van 15 tot 25 kilometer per dag
Start : vrijdag 30 april 2021 in Porto (Portugal)
Eind: donderdag 13 mei 2021 in Santiago de Compostella
Prijs: € 945,Inbegrepen
• 13 x overnachting op basis van logies en ontbijt
• 1 x diner in Santiago
• Begeleiding van de gehele pelgrimstocht door een ervaren gids
en coach
• Credencial (pelgrimspaspoort)
• 3 x openbaar vervoer/taxi met de groep tijdens de pelgrimstocht
Niet inbegrepen
• Heen- en terugreis Nederland - Porto/ Santiago
• De busreis van Santiago naar Porto (vliegveld) indien je hiervoor
kiest
• Lunches en diners en overige versnaperingen onderweg
Naar schatting is dit ca. € 25,- per persoon per dag
• Indien gewenst: bagagevervoer à € 8,- per persoon per dag
We overnachten in eenvoudige maar goede hotels, hostels en
herbergen. Afhankelijk van beschikbaarheid slapen we in tweetot vierpersoons kamers. Je kunt ervoor kiezen je eigen bagage te
dragen òf je kunt bagagevervoer nemen. Eten doen we gezamenlijk
in plaatselijke restaurants. Overdag kun je in je eigen tempo lopen.
De route is gemarkeerd. Tussendoor, rond lunchtijd of aan het
eind van de dag treffen we elkaar weer.
Wil je meer informatie kom dan naar de informatieavond op 10
december om 20.00 uur in De Hoeksteen in Elst. Met de deelnemers
zullen we ook een paar keer oefenen. De eerste tocht is over de
N70 in Nijmegen op 10 januari.
Informatie en opgave:
parochiesecretariaat of margreetsanders@hotmail.com

Bemmel

St. Donatus

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Riet van den Brink, 0481 - 46 34 36
Henk Peperkamp, 0481 - 46 36 36
pastoraatsgroepbemmel@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Joop Wismans, 0481 - 46 29 33
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur


v.l.n.r. Riet van den Brink, Henk Peperkamp, Heleen Razing

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
secretariaathaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
pastoraatsgroephaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Joop Wismans, 0481 - 46 29 33
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Allerzielen viering Haalderen
Allerzielen 2020 is in Haalderen heel fijn en prettig verlopen. De
avondwakegroep, pastoraal werkster Margreet Sanders en het
koor Enjoy hebben samen voor een mooie bijeenkomst gezorgd.

Sparen
Wij gaan sparen. Geen geld, maar D.E.-punten. Deze worden
verzameld in speciale dozen. Die staan achter in de kerken van:
O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen-Stad, O.L.V. van Zeven
Smarten in Haalderen.
De verzamelde punten worden weer ingeleverd en in ruil daarvoor
krijgen we pakken koffie. Die pakken koffie komen weer terecht
via de voedselbank bij de minderbedeelden in onze parochie
H. Maria Magdalena. De actie loopt van 1 november tot en met
31 december. Wij hopen en vertrouwen op uw medewerking, zodat
we heel veel punten in kunnen leveren.
Riet van den Brink PG Bemmel-Haalderen.

Een inloop, waarbij de families om de vijf minuten naar binnen
kwamen, is als heel intiem en persoonlijk ervaren. De families kregen
alle aandacht. Er waren veertien kruisjes. Aansluitend zijn op het
kerkhof de graven gezegend. Ondanks de coronamaatregelen heeft
de locatie Haalderen een prachtige allerzielenviering gehad.
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Driel

H. Maria Geboorte

Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
secretariaatdriel@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11
Contact
Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
pastoraatsgroepdriel@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: Marijke Nas, 026 - 474 29 41
locatieraaddriel@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com
v.l.n.r. Karin Geenacker, Karin Smeenk, Richard op den Kamp,
Jacqueline de la Rie

Actie voor de Voedselbank

Presentatie pastoraatsgroep

Samen met de protestantse kerk wordt gewerkt voor de voedselbank in de adventstijd. Op zaterdag 12 december kunt u naast uw
eigen boodschappen bij uw supermarkt iets kopen voor mensen
die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Op zaterdag 24 oktober heeft Richard op den Kamp zich gepresenteerd als lid van de pastoraatsgroep. Gelukkig kon de viering dit
keer doorgaan en kon Richard vertellen wat hem heeft bewogen
om zich bij de groep aan te sluiten.

Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw portemonnee. Uw
bijdrage is van harte welkom. De organisatie zorgt ervoor dat de
actie coronaveilig wordt georganiseerd en dat de artikelen die u
koopt bij de voedselbank worden afgeleverd.

Sinds zijn komst naar Driel, nu 23 jaar geleden, is hij betrokken
geraakt bij het werk in onze kerk; door zijn kinderen onder meer
in de eerste communiegroep. Tijdens zijn introductie als lid van
de pastoraatsgroep tijdens de vrijwilligersavond 2019 werd hij
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ontvangen met een hartelijk applaus. Dat voelde heel goed, hij
voelde zich gedragen en gesteund. Inmiddels heeft hij al een jaar
meegewerkt. Hij heeft bewust als thema voor de viering ‘samen’
gekozen, samen werken en vieren in onze blije kerk, maar ook
samen werken in de brede geloofsgemeenschap. Samen bouwen
aan een kerk waar ieder zich thuis voelt. “Dat is mijn drijfveer,”
besloot Richard zijn woorden, waarna een hartelijk applaus volgde.
Wij wensen Richard veel voldoening en inspiratie in zijn werk
voor de pastoraatsgroep.

Enjoy in coronatijd
Koor Enjoy heeft het, net als iedereen die geconfronteerd wordt
met de gevolgen van corona, niet gemakkelijk in deze tijd. Maar
zoals ondernemers creatief worden nu het niet meer kan zoals het
moet, moet het maar zoals het kan. We missen het zingen in de
kerk met het hele koor wel, maar gelukkig is er de mogelijkheid
om toch met zes koorleden te zingen tijdens vieringen. En dat doen
we vol overgave.
Zingen in een groepje van zes is natuurlijk spannender dan zingen
in een koor waar je steun hebt aan elkaar, maar het zijn nieuwe
uitdagingen en de groep die het aandurft om in klein gezelschap
mee te zingen is langzaam maar zeker gegroeid. De reacties na de
verschillende optredens zijn zeer positief en geven veel voldoening
aan de deelnemers.
Naast de vieringen in de eigen kerk in Driel heeft een groep op
2 november in Haalderen een bijdrage geleverd aan het ‘vieren’
van Allerzielen. De mensen die afgelopen jaar een dierbare hebben
verloren, kwamen vanaf 19.00 uur in kleine groepen naar de kerk
om het kruisje op te halen en een lichtje op het graf te plaatsen.
Na een gedicht van Margreet Sanders was het aan de zangers van
Enjoy om op gepaste wijze hun bijdrage te leveren. De zangers
vonden het een heel bijzondere ervaring en hopen dat de nabestaanden troost hebben gevonden bij de gezongen nummers.
De zaak van je leven
De zaak van je leven is een documentaire die door WNL op NPO2
wordt uitgezonden en handelt over bijzondere mysteries uit het
verleden. Wat heeft dit met Enjoy te maken? Voor de opnamen van
dit programma zocht men een koor. Daarvoor werd Enjoy benaderd.
Helaas was het door corona niet mogelijk om met het koor medewerking te verlenen. Oplossing was dat er vier (!) zangers naar

Druten trokken om daar iets te zingen voor de cameraman en
regisseur van het programma. De uitzending gaat over ‘De oorlogsmeisjes van Bouvigne’ en speelt in de Tweede Wereldoorlog in
Druten en Breda. Ons is verteld dat het programma op 8 december
wordt uitgezonden. Wij zijn benieuwd naar het resultaat. U ook?
Vieringen
Komende zaterdag, 28 november, verzorgt in de viering weer een
zestal van Enjoy de zang.
Op 2 januari staat de volgende viering op het programma van Enjoy.
Ook dan hopen we weer veel mensen te mogen begroeten om elkaar,
op afstand, een gezond 2021 te wensen.
Enjoy wenst iedereen langs deze weg
alvast prettige feestdagen.
Wiel Hermans

Kerstmis in onze kerk
Op dit moment is het volop sinterklaassfeer in Driel. Het dorp heet
in deze dagen Madriel, met vlaggetjes en verlichte mijters aan de
lantaarnpalen.
Maar in de kerk beginnen toch ook de werkzaamheden voor de
kerstdagen. De kerststal wordt weer opgebouwd, de grote kerstboom geplaatst, alles voor onze kerk in kerstsfeer. We weten nu
nog niet hoe het allemaal gaat lopen betreffende de vieringen.
Afgezien daarvan is besloten om de kerk feestelijk aan te kleden.
We hopen dat veel mensen tijdens de dagen rondom Kerstmis in
ieder geval de kerk binnenlopen, een kaarsje aansteken, de stal
bezoeken en even samen bidden. Natuurlijk wel op anderhalve
meter afstand en met een mondkapje. De kerk is iedere dag open
tot ca. 17.00 uur.

Nieuwjaarswens
Wat mogen wij van het jaar 2021 verwachten? Zoals we nu weten,
kunnen er allerlei onverwachte gebeurtenissen op ons pad komen.
Maar in kleinere kring wisten we dat al wel, alleen is er nu een
wereldwijde pandemie. Hoe gaat die komend jaar verlopen?
Vanuit Driel wensen wij in ieder geval alle parochianen een goed
en vredevol nieuwjaar met vooral aandacht voor elkaar.
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Elst

St. Werenfridus

Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
Postadres: Ontmoetingscentrum De Hoeksteen
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35
Contact
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalena.nl
of via De Hoeksteen
Locatieraad: locatieraadelst@rkparochiemariamagdalena.nl
of via De Hoeksteen
Parochieblad: pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalena.nl
Ontmoetingscentrum De Hoeksteen
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst 0481 - 35 09 09
geopend: ma-vr: 9.00 - 12.00 uur en di & do: van 19.00 - 20.00 uur
secretariaatelst@rkparochiemariamagdalena.nl
www.facebook.com/stwerenfridus

Kerk open met Kerstmis
Op 24 december na afloop van de online viering is de kerk open
van ca. 22.30 - 24.00 uur. Van 25 december tot en met 1 januari
is de kerk open van 13.30 - 16.30 uur. Iedereen is welkom om de
kerk te bezichtigen, een kaarsje aan te steken en de kerststal te
bekijken. Draag bij uw bezoek alstublieft een mondkapje, houd
voldoende afstand en volg de aanwijzingen van de stewards op.

Kerstsamenzang
Zoals u wellicht begrijpt kan vanwege de covid-besmettingen de
kerstsamenzang dit jaar niet plaatsvinden. Wij hadden u graag een
alternatief programma aangeboden in samenwerking met PWA,
maar een concert met de huidige maatregelen is niet mogelijk, dus
helaas moeten we hier van af zien.
We wensen u, ondanks alle beperkingen, toch een fijne en sfeervolle
decembermaand toe en hopen u in goede gezondheid volgend jaar
weer bij de kerstsamenzang te mogen begroeten.
Werkgroep Kerstsamenzang

Uw hulp gevraagd
In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wil de
beheerder van de begraafplaats graag in contact komen met
rechthebbende, dan wel nabestaanden van de volgende begraven
personen:
Cornelia Johanna Brouwer (08-10-1925 – 28-10-2000) &
Johannes A. Buteijn (05-06-1918 – 14-08-2008)
en
Arnoldus H. Bosch (16-07-1897 – 09-10-1957) &
Helen Theodora Ragas (22-04-1899 – 17-06-1976)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F.H. Bos,
Mozartstraat 114, 6661 BP Elst, 0481 - 37 24 71. Ook is het
mogelijk uw contactgegevens achter te laten bij De Hoeksteen.
Er wordt dan met u contact opgenomen.
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v.l.n.r. Robert Reith, Colette Janssen, Editha Lim,
Bjorn van Snippenburg

Kaarsen van overledenen
De allerzielenviering was dit jaar anders dan we gewend zijn.
Vanwege de coronamaatregelen waren er twee gebedsvieringen.
In beide vieringen zijn kaarsen aangestoken ter nagedachtenis aan
de overleden parochianen. Het licht gaf tevens steun en troost aan de
nabestaanden. Niet alle kaarsen zijn na de vieringen meegenomen.
De kaarsen kunnen nu opgehaald worden in ontmoetingscentrum
De Hoeksteen, uitsluitend op dinsdag- en donderdagmorgen tussen
9.00 en 12.00 uur. We gaan ervan uit dat iedereen hierbij de
coronaregels in acht neemt, dus een mondkapje draagt en afstand
houdt.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Avondwakegroep

Voedselbankactie
Supermarkten en D.E.-punten
Na een succesvolle actie vorig jaar, vindt ook dit jaar een actie voor
de voedselbank plaats in de supermarkten in Elst en omstreken.
Op zaterdag 12 december worden bezoekers van de supermarkt
uitgenodigd iets extra te kopen en dit te doneren aan de voedselbank. Zo kunnen we onze medemensen die het minder breed
hebben, en in deze coronatijd extra moeilijk, mooie feestdagen
geven. Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met de
protestantse en Moluks-evangelische kerken en de Rotary in Elst.
Dit jaar doen ook andere geloofsgemeenschappen en kerken in de
gemeente Overbetuwe mee. In Elst nemen alle supermarkten deel
aan de actie, dus Albert Heijn, Aldi en beide Jumbo’s.
Deze maand sparen we ook punten van Douwe Egberts en
Pickwick voor de voedselbank. Elke 400 punten zijn goed voor
één pak koffie voor de voedselbank. Vorig jaar wisten we op deze
manier tientallen pakken koffie te verzamelen en we hopen dat met
uw hulp nu weer te kunnen doen. U kunt de punten inleveren in
het inzamelpunt in de Mariakapel.

Gulden Mis
Op 16 december is het de woensdag in de derde week van de
Advent. Dat betekent de dag van de Gulden Mis. Ook dit jaar
willen we deze jonge traditie voortzetten. Misschien hebben we in
deze buitengewone tijden wel extra de warmte en sfeer van deze
mooie viering nodig.
Zo het er op het moment van schrijven voorstaat, is er tijdens deze
viering maar plaats voor dertig kerkgangers en moet er gereserveerd
worden. Maar ook deze viering wordt uitgezonden en dus kunt u
vanuit thuis meevieren.
De Gulden Mis is een mooie opmaat naar het kerstfeest. In de
gouden gloed van talloze kaarsen staan wij stil bij Maria’s blijde
verwachting. Traditionele gezangen begeleiden deze sfeervolle
viering, waarin het beeld van OLV van Kevelaer een prominente
plaats krijgt voor het altaar.

Geen nieuwjaarsreceptie
U zult begrijpen dat we na deze jaarwisseling geen nieuwjaarsreceptie kunnen houden. Dat vinden we erg jammer, want het is
een mooi gebruik om tijdens dat samenzijn even stil te staan bij wat
geweest is en vooruit te blikken op wat het nieuwe jaar ons brengt.
Desondanks wensen we u een fijne jaarwisseling toe, samen met
uw dierbaren of op afstand. Alle goeds voor het nieuwe jaar, en
laten we hopen en bidden dat de pandemie snel bedwongen wordt
zodat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.
Pastoraatsgroep
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Gendt

H. Martinus

Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
secretariaatgendt@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61
pastoraatsgroepgendt@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur


Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
secretariaatdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
pastoraatsgroepdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Gerard Dekkers, 0481 - 42 24 03
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

v.l.n.r. Harry Drost, Annemarie Buurman

Allerzielenviering 2 november Gendt
Waarschijnlijk heeft u het al wel gehoord of gelezen, maar de
maatregelen rondom de coronapandemie hebben gemaakt dat we
besloten hebben de viering van Allerzielen niet door te laten gaan.
Voor al onze overledenen zijn kaarsen ontstoken in onze Mariakapel. De vele mensen en hun kaarsjes getuigen ervan dat dit een
waardig alternatief was.
Ook nu is de Mariakapel dagelijks open, loop gerust binnen.

Parochiecentrum Gendt en de bel
Zoals u weet zijn we vanaf 1 oktober weer te vinden op ons
vertrouwde adres aan de Nijmeegsestraat. Maar ons huisnummer
is veranderd in 2a.
Bij de brievenbus vindt u onze naam: Parochiecentrum Gendt. De
bel is wel wat lastig. Aan de pilaar naast de deur zit de bel en als u
er op drukt, verschijnt als eerste 2a in het schermpje. Drukt u daarna
op ‘ok’ dan gaat de bel boven over en maken we de deur voor u
open. Goed om te weten is dat de drukknoppen aan de zijkant
zitten en niet in het schermpje.

Kerstmis - Schuttersviering Oecumenische viering
Terwijl we dit schrijven weten we nog niet of en zo ja waar we
de kerstvieringen en in januari de traditionele vieringen zoals de
Schuttersviering en de oecumenische viering kunnen vieren. Welke
coronamaatregelen zullen er dan zijn?
Als we mogen en kunnen vieren, laten we u dat weten via de website
van de parochie, onze lokale website ‘Groeten uit Gendt’ en
natuurlijk ook in Hét Gemeente Nieuws. We hopen u graag in
goede gezondheid te kunnen ontmoeten in het nieuwe jaar.
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Herveld

St. Willibrordus

St. Willibrordusstraat 2, 6674 BH Herveld, 0488 - 45 14 97
secretariaatherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30
Contact
Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
pastoraatsgroepherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: Wim Janssen, 06 - 1073 4459
locatieraadherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com

v.l.n.r. Monique Nijenhuis, Gerard Rothoff

Kerk open

Wij zoeken vrijwilligers

Iedere woensdagmorgen is de kerk (kleine zaal) van 10.00 tot
11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaars op te steken.

Wij zijn nog steeds opzoek naar vrijwilligers voor diverse functies.
Neem gerust contact op met de locatieraad of de pastoraatsgroep
voor meer informatie.

Openstelling secretariaat
De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur
voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht
voor vragen, het afgeven van intenties of zomaar een kop koffie.

Gezocht: gastvrouwen en -heren
Vind u het fijn om weer naar de kerk te kunnen en samen te vieren?
Wij zijn op zoek naar gastvrouwen en -heren die ons willen helpen.
Ons kerkgebouw is aangepast aan de coronaregels met betrekking
tot veilig vieren.
In iedere locatie waar weekendvieringen zijn, is er een groep gastvrouwen en -heren die dit alles in goede banen leidt. Ook uw hulp
is welkom, ook als u maar een of twee keer beschikbaar bent om
te helpen.
Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Wim Jansen,
06 - 1073 4459, of Maria Tacke, 0488 - 42 04 87.

Vermelding misintenties
Vaak vragen mensen zich af waarom hun misintenties niet vermeld
staan in Ankerplaats. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd
van de kopij. Intenties die vóór 27 december in de brievenbus worden
gedaan, komen nog in Ankerplaats van februari te staan.
U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering
wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de
viering in de brievenbus van de sacristie hebt gedaan.
Mocht u in de komende periode echter in Elst een misintentie gelezen
willen hebben, dan kunt u me dat mailen, dan geef ik het door aan
het secretariaat.
Vult u wel uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier?
Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen.
Rina van Workum
familievanworkum@gmail.com

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2021: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)
Intentie voor: [naam] ............................................................. ................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: .................................................................................... ............................................................................................. Jaargedachtenis: ja/nee
òf [aantal] ................................................................................................................ vanaf startdatum: .............. - ................................ . . . . . . . . - 2021
Opgegeven door: [naam] ......................................................................................................... [datum] .............. - ............................... . . . . . . . . . - 2021
Telefoonnummer/e-mailadres ............................................... ................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formulier in gesloten envelop in brievenbus naast de groene deur van de sacristie Herveld (min. één week van tevoren)
Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties St. Willibrordus
Herveld òf in contanten bijvoegen bij dit formulier Voor vragen: Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com 0488 - 45 16 86.
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Huissen-Stad

O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
secretariaathuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
pastoraatsgroephuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 14.00 - 15.30 uur


Huissen-Zand HH. Martelaren van Gorcum
Van Wijkstraat 35, 6851 GL Huissen
secretariaathuissenzand@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Nel Willemsen, 026 - 325 01 03
pastoraatsgroephuissenzand@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di en vr van 9.30 - 11.30 uur

v.l.n.r. Maria van Baal, Anja Zweers, Nel Willemsen

Kerstviering Valom
Zoals bekend houdt het coronavirus ons allemaal in zijn greep.
Wij willen zo graag aan de gang om een mooie viering en het
gezellig samenzijn voor te bereiden, maar helaas kan dat dit jaar
niet doorgaan. Wij vinden dat heel erg jammer en we hopen dat
wij dat in 2021 weer wel mogen verzorgen.



Wij wensen u fijne feestdagen toe en hopelijk is het volgend jaar
weer zoals we gewend waren.

Angeren St. Bavo

Werkgroep Diaconie Huissen-Angeren

Kerkstraat 2, 6687 AG Angeren, 0481 - 45 13 71
Contact
Pastoraatsgroep: Maria van Baal, 0481 - 42 34 25
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open op Bazuin ma van 10.00 - 11.30 uur

Allerzielen Huissen
Op zondag 8 november was het voor de eerste maal aan onze
pastoor Karel Donders om de graven te zegenen op begraafplaats
‘de Hoeve’ in Huissen.
De vele belangstellenden stonden, op deze stralende middag, keurig
volgens de coronaregels met maximaal twee personen bij het graf
van hun geliefden. Dankzij de aanwezigheid van pastoor Donders
was het een prachtig samenzijn.
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IN G E SP REK M E T

Pascal Kuijper

Jong en actief in de kerk
Het komende jaar ga ik met jongeren en jonge mensen praten die
actief zijn binnen onze parochie. Hoe zijn ze actief, wat doen ze
dan op de verschillende locaties? Wat motiveert hen? Hoe zien ze
de toekomst van de kerk en het geloof? Zien ze daarin een rol voor
zichzelf ? Het is misschien een beetje hoogdravend, al deze vragen.
Het is een kapstok om het gesprek aan op te hangen. De reden
om te gaan praten is hun bijzondere positie. In onze parochie zijn
er bijna geen jonge mensen (meer) en van ‘aanwas’ is nauwelijks
sprake. Dat schrijf ik niet om te somberen, maar omdat het de
realiteit is. Goed om eens te praten met jonge mensen die zich nog
wel thuis voelen in onze parochie.

kerk in Heteren binnen een paar jaar dicht gaat en iedereen naar
Elst gaat voor de vieringen? Pascal pleit voor de mogelijkheid van
samenkomen van de lokale gemeenschap op een andere manier.
Zoals bijvoorbeeld in Indoornik. Maar mocht dat er niet van komen,
dat zou hij bij gelegenheid wel naar Elst naar de kerk gaan. Zijn
werk voor de kerk is gekoppeld aan de locatie, maar zijn geloof niet.

Locatieraad en coronastuurgroep

Pascal Kuijper in Heteren

Vanaf 2016 maakt Pascal deelt uit van de locatieraad Heteren.
Beheer van gebouwen en begraafplaats. Daar komt ook administratief uitzoekwerk bij kijken. Deze werkzaamheden passen hem.
“Ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, maar ze moeten mij niet
vragen om een liturgieboekje te maken,” zo zegt Pascal. Mooi dat
de taken dan passend verdeeld zijn.

Op de fiets kan ik naar Pascal toe voor een interview, een dorpsgenoot. Ik neem de Gelderlander van vandaag mee met het artikel
‘Op naar één Betuwse r.-k. kerk’, eens kijken wat hij daarvan vindt.
Bij binnenkomst heeft hij het al over de paus die recent in het nieuws
is met zijn pleidooi voor een vorm van geregistreerd partnerschap
voor homo’s. Dat vindt hij goed, dat meegaan met de tijd.

Waar zijn juridische expertise aan bod kan komen is in de coronastuurgroep. Op parochieniveau zijn er gebruiksplannen gemaakt
voor deze coronatijd. Hoe moet je de kerk gebruiken en wat is
daarvoor nodig? De locaties Heteren en Indoornik vallen onder
zijn aandacht.

Pascal in het kort

Cultuurkatholiek?

Hij is 31 jaar en werkt als senior jurist bij de ACP, de algemene
christelijke politiebond. Zijn hoofdtaak is het behartigen van de
belangen van de leden. Op het gebied van werk en inkomen. Door
het hele land. Hij maakt lange dagen en is veel onderweg. Maar nu
even niet, in coronatijd. Daarom kon ik overdag bij hem terecht.
In zijn vrije tijd voetbalt hij bij SDOO en is secretaris van de dorpsraad van Heteren.

Binnen de katholieke kerk in Nederland is er sprake van enige
verdeeldheid. Er is geen samenhangende en samenbindende visie
op het geloof die door iedereen gedragen wordt. Er zijn mensen die
zich katholiek noemen en spreken van een ‘katholiek levensgevoel’
aan de ene kant en mensen die zich thuis voelen bij het katholicisme
van Bisschop Eijk. En alles er tussenin. Dat kan allemaal. Hoe
kijkt Pascal hier tegenaan? “Ik zit er tussenin, als je naar de
twee uitersten kijkt. Je kunt geloven op heel veel verschillende
manieren, ik wil en kan daar niet over oordelen.” Pascal vindt dat
je je geloof vooral ook kunt laten zien door op een goede manier
te leven. Het geloof in de kerk beleven heeft waarde voor hem: de
stilte opzoeken, een preek of overweging met koppeling naar de
actualiteit en nadenken over je eigen leven. Daar in de kerk de tijd
voor kunnen nemen vond en vindt hij van belang. Met dat doel zal
hij ook in de toekomst de kerk blijven bezoeken.

Band met de (lokale) kerk
Pascal heeft altijd gezongen in het jeugdkoor en later bij Future.
Hij heeft het geloof door zijn opvoeding meegekregen, gewoon
door mee naar de kerk te gaan. Als je dat van huis uit meekrijgt,
als je er zo mee kennismaakt is de kans groter dat je er achter komt
dat ‘het iets voor je is’, zoals Pascal het noemt. Door de jaren heen
ervaar je verbondenheid met de mensen in de kerk. Die vormen
een gemeenschap, ook al zijn ze allemaal heel verschillend. Dat is
wel het belangrijkste dat hem motiveert om werk voor de kerk te
doen: dat mensen kunnen samenkomen en samen kunnen vieren.
En daar dan als vrijwilliger een bijdrage aan leveren. Dan komt het
genoemde krantenartikel aan de orde. Hoe vind je het dan als de

Met dank aan Pascal voor zijn tijd en het plezierige gesprek.
Yvonne van Eldonk
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L ITURG ISC H R OOS T
Elst

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

St. Werenfridus

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

Dag/datum
zaterdag 28 nov

zondag 29 nov
1e zondag
van de advent

19.00 Euch
V. Bulthuis
Enjoy
10.00 Euch
l10.00 Euch
Kwd in De Hoeksteen V. Bulthuis
GK De Levensbron
K. Donders
Exotherm

zaterdag 5 dec

zondag 6 dec
2e zondag
van de advent

l10.00 Euch
+ online Kwd
V. Bulthuis
Musica Amare

10.00 Euch
K. Donders
Herenkoor

l10.00 Euch
+ online Kwd
K. Donders
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
F. Bomers
InVoice

9.30 Euch
F. Bomers
Cantorije

zaterdag 12 dec

zondag 13 dec
3e zondag
van de advent

woensdag 16 dec 19.00 Euch
V. Bulthuis
Gulden Mis
St. Caeciliakoor
zaterdag 19 dec

zondag 20 dec
4e zondag
van de advent

l10.00 Euch
+ online Kwd
V. Bulthuis
GK De Levensbron

10.00 Euch
K. Donders
Exotherm

donderdag 24 dec l18.00 Online kinderkerstavond
kerstviering met kerstspel en kinderkoor
V. Bulthuis

LEGENDA

21.00 Online Euch
V. Bulthuis/
M. Sanders
Projectkoor
vrijdag 25 dec
eerste kerstdag

10.00 Online Euch
K. Donders/
J. Kallen
Projectkoor

zaterdag 26 dec 10.00 Online Euch
tweede kerstdag K. Donders
zondag 27 dec

10.00 Euch
K. Donders
Cantorum

10.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

donderdag 31 dec
oudjaarsdag
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Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Gzv
Kwd
l

Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering
Liturgische werkgroep
Oecumenische viering
Gezinsviering
Kinderwoorddienst
Ook voor kinderen

		

kerkomroep.nl beschikbaar

ER DE CEMB ER 20 20
Haalderen

Herveld

Heteren

Indoornik

Lent

O.L.V. van
Zeven Smarten

St. Willibrordus

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

H. Johannes
de Doper

H. Maria Geboorte St. Leonardus

19.00 Euch
K. Donders
InVoice

Oosterhout

Valburg
St. Jacobus
de Meerdere

19.00 Euch
F. Bomers
Musica Nova
11.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliaviering
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
19.00 Euch
F. Bomers
K. Donders
GK De Levensbron In B’tween
11.00 Euch
F. Bomers
Young at Heart

9.30 Wgv
Lwg

19.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce

19.00 Euch
K. Donders
11.00 Wcv
J. Kallen
St. Caeciliakoor

l19.00 Euch +
Kwd
F. Bomers
Herenkoor

19.00 Euch
19.00 Wcv
V. Bulthuis
J. Kallen
GK De Levensbron St. Caeciliakoor

11.00 Euch
V. Bulthuis
Leonarduskoor

19.00 Wgv
Lwg
RKGKI

19.00 Euch
K. Donders
Young at Heart

19.00 Euch
V. Bulthuis

19.00 Euch
F. Bomers
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L ITURG IS C H R OOS
Elst

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

St. Werenfridus

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

11.00 Euch
V. Bulthuis
Projectkoor

11.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Dag/datum
Vrijdag 1 jan
nieuwjaarsdag
Moederschap
van Maria
Zaterdag 2 jan

Zondag 3 jan
Openbaring
des Heren

19.00 Euch
V. Bulthuis
Enjoy
l10.00 Euch +
online Kwd
K. Donders
Musica Amare

10.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

15.00 Sluitingsviering
K. Donders +
Pastoraal team

10.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
K. Donders
Herenkoor

10.00 Euch
K. Donders
Musica Amare

10.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

l10.00 Euch
Presentatieviering
Communicanten
V. Bulthuis
Kinderkoor

10.00 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

9.30 Oec.
J. Kallen

10.00 Euch
K. Donders
InVoice

10.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

9.30 Lwg
Maria Lichtmis
Cantorije

l10.00 Euch + Kwd
V. Bulthuis
Cantorum

10.00 Euch
K. Donders
InVoice

Zaterdag 9 jan

Zondag 10 jan
Doop van
de Heer
Zaterdag 16 jan

Zondag 17 jan
2e zondag
door het jaar
Zaterdag 23 jan

Zondag 24 jan
3e zondag
door het jaar

Zaterdag 30 jan

Zondag 31 jan
4e zondag
door het jaar
Zaterdag 6 feb

Zondag 7 feb
5e zondag
door het jaar
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TE R JA NU A R I 20 21
Haalderen

Herveld

Heteren

Indoornik

Lent

O.L.V. van
Zeven Smarten

St. Willibrordus

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

H. Johannes
de Doper

H. Maria Geboorte St. Leonardus

Oosterhout

Valburg
St. Jacobus
de Meerdere

19.00 Euch
K. Donders
Herenkoor
9.30 Wgv
Lwg
Ubi Caritas (o.v.)

9.30 Euch
F. Bomers
Dameskoor (o.v.)
19.00 Wgv
Lwg
RKGKI

19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

19.00 Euch
K. Donders
Young at Heart
11.00 Euch
F. Bomers
Musica Nova

l19.00 Euch
K. Donders
Presentatieviering
communicanten
Exotherm

19.00 Euch
V. Bulthuis
In B’tween

LEGENDA
19.00 Euch
K. Donders
InVoice

19.00 Euch
Feest van Licht
K. Donders
Herenkoor

Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Gzv
Kwd
l

Eucharistieviering
Woord- en communieviering
Woord- en gebedsviering
Liturgische werkgroep
Oecumenische viering
Gezinsviering
Kinderwoorddienst
Ook voor kinderen

		

kerkomroep.nl beschikbaar

10.00 Oec.
W. Hartogsveld
J. Rademakers
St. Caeciliakoor
19.00 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor (o.v.)
11.00 Wcv
J. Kallen
Leonarduskoor

11.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor
19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

19.00 Euch
K. Donders
Dameskoor (o.v.)

19.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor
9.30 Wgv
Lwg
Ubi Caritas (o.v.)

11.00 Taizéviering
Lwg
Musica Nova
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MIS I N TE N T I E S
De eucharistieviering op zondag in de St. Werenfriduskerk in Elst is
te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via www.facebook.
com/stwerenfridus/videos. Ook te zien via de televisie op KPN-kanaal
1478 en Ziggo-via kanaal 36 of 332
De misintenties vanuit de geloofsgemeenschappen worden vanwege
het grote aantal aan het eind van de viering in beeld gebracht. Wilt
u dat uw intentie met Kerstmis in beeld komt en u hebt deze nog
niet opgegeven, dan kan nog tot donderdag 17 december bij het
lokale secretariaat.
Angeren
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Bemmel
zondag 6 december in Huissen: Henk Leijser.
zaterdag 12 december in Haalderen: familie Elemans-van Raaij,
Ton Lintsen.
donderdag 24 december, kerstavond: Gerda Staring, ouders BerndsenMarissink, Femke Peters, Ton Lintsen, ouders J. Wientjes-Rensen
en Liedy.
zaterdag 26 december, tweede kerstdag: familie Elemans-van Raaij,
Ton Lintsen, Caecilia Kempkes-Bos.
donderdag 31 december oudjaarsdag in Haalderen: Ton Lintsen.
zaterdag 16 januari in Haalderen: Ton Lintsen.
Doornenburg
zaterdag 5 december, mee naar Haalderen: Joris Claassen, Henk
Driessen.
woensdag 9 december, in Doornenburg 9.30 uur: jaargedachtenis
Anna Peters-Rutgers. Verder gedenken wij Marietje GebbingArntzen, Stef en Anneke Hendriks-Rutjes, Henk Driessen.
donderdag 24 december, kerstavond: Dora Wissing-Witjes, Tonny
Witjes, Marietje Gebbing-Arntzen, Gerry Peters-Hendriks, ouders
Jan en Riek Mattijssen-Kuijpers, familie Peters-Rutgers, Jo van
Rijn, ouders Rasing-Rensen en zoon Johan, ouders MattijssenDriessen en zoon Theo, ouders Vermaas-Mahler, ouders TunnissenHebler, Annegret Vermaas, Stef Hoogveld, Henk Naterop en familie
Naterop-Maassen, ouders Jan en Riek Mattijssen-Kuijpers.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: Riekie Derksen-Derksen, ouders
Jan en Riek Mattijssen-Kuijpers.
zaterdag 26 december tweede kerstdag: Thé Claassen, Joris Claassen,
families Hoogveld en Vos.
zondag 10 januari, mee naar Huissen-Stad: ouders Jan en Riek
Mattijssen-Kuijpers.
woensdag 13 januari, Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke
Hendriks-Rutjes, Henk Driessen.
zondag 17 januari, mee naar Huissen-Stad: ouders Jan en Riek
Mattijssen-Kuijpers.
zaterdag 23 januari mee naar Haalderen: Thé Claassen,
Driel
zondag 6 december: jaargedachtenis ma en oma van den Dam.
Verder gedenken wij Jan en Dora Derksen-van Zwam, Jo BlankenWammes, overleden familie Bennik-Barends, Betty en Gerard
Jansen-Zuiderwijk, voor alle overleden parochianen, ouders
Bierman-Voorburg, ouders Hermeling-Clappers, Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Jan
en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Els Meurs, Thea te
Dorsthorst-van der Welk.
donderdag 24 december, kerstavond: Jan en Dora Derksen-van
Zwam, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, Johanneke
Weijman-van Binsbergen, Pa en Ma Idsinga, Anton en Marcel, Pa
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en ma Peters-Dennissen, Pa, ma, Wim, Catrien en Giel van den
Dam, Pa en ma van Veenendaal en Romy en Marieke, Cor en
Annie ten Westeneind, Pa en ma Peters-Derksen, Jan Marcelis,
Pa en Ma Driessen, Jos en Walter, Leo en Annie Marcelis, Piet
en Mientje Smeenk, Thé Goldsmid, ouders van de Kamp-Peters,
Henny Bouwman-Roodbeen, Frans Franken, Wim van der Horst,
Piet en Aleid van Bentum-Sloot, ouders Roelofs-Zegers, Gerda
en Annie, Annie en Antoon Baltussen, Riet en Leo Linsen, Wim
en Willy Selman-Hendriks, Leo en Nelly Smeenk, overleden
familie van Kempen, Bart en Peter Koster, Toon en Greet
Wolterinck-Scheerder, Wim Gerritsen, Steef Schuurman, Doreen
Smits, overleden familie Janssen-Selman, Sien Fonteijn-van Mullem,
Gerrit en Miem Nijs-van Baal, ouders Lamers-Winterhalter,
ouders van Deijzen-van Mullem, Luna en Gerda, Doortje en Geert
van der Welk, Dorien van Mullem, ouders Essers-te Dorsthorst
en Antoon, Jan en Mientje Scholten-Vos, Jan en Corrie Meurs,
ouders Demon-Scholten, ouders Bierman-Voorburg, Leo en Miep
Essers, Frans en Ria Berentsen, Chris en Wilhelmien WeijmanElbers, Marcel Krebber, Bets Willemsen-Peters, Riet en Co Rensen,
Greet Wesselkamp-ten Westenend, Diny de Ruijter-van Lieshout,
Eddy van Rooijen, Antoon Peters, familie Joosten en Gerard,
Dick en Truus van Rijsewijk, Jan en Geertruida van Mullem-van
Binsbergen, Els Meurs, Fia Schuiling, Piet en Anneke Joosten
(buurt), Koos en Hester van Elk, Ma en Oma van den Dam, Frits
en Toos Clappers-Schuiling, ouders Verplak-Schrijner, ouders Kerstenvan Elferen, Piet ten Westeneind, ouders Roelofsen-van Maanen, Piet
Martens, Wim en Dien Goldsmid, Rieky Nab-Goldsmid, Mariëtte
Eeken, Hent en Doortje Cobussen-Joosten, Doortje Klaassen,
Wim Selman, Thea te Dorsthorst-van der Welk.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: ouders Krebber-ten Broeke,
Elly en Theo Schrijner-Krebber, ouders Jansen-Clappers, ouders
Menting-Meijnders, Joop Hermeling, Thea Messing-van Mullem,
Albert en Wies Baltussen, Betsy van de Berg, Lisa en Jan Jansen,
Jan en Co Hoogveld, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Pa en Ma
Potjens-Geenacker, Tonny en Maria te Dorsthorst.
zaterdag 2 januari: Piet en Aleid van Bentum-Sloot, Wim Selman,
overleden familie Janssen-Selman, Sien Fonteijn-van Mullem, opa
en oma Potjens-Geenacker, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon,
Leo en Miep Essers, Tonny en Maria te Dorsthorst, Riet en Co
Rensen, Diny de Ruijter-van Lieshout, familie Joosten en Gerard,
Thea te Dorsthorst-van der Welk, Annie en Cor ten Westeneind.
zondag 17 januari: Wim van der Horst, Mariëtte Eeken, Leo en Nelly Smeenk, Steef Schuurman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Dick en
Truus van Rijsewijk, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Fia Schuiling.
zondag 31 januari, viering van Maria Lichtmis: overleden familie
Bennik-Barends, Jan en Co Hoogveld, overleden familie van Kempen,
voor alle overleden parochianen, ouders Hermeling-Clappers,
Frits en Ria, Thea te Dorsthorst-v.d. Welk.
Elst
zondag 6 december: jaargedachtenis Theo Krabbe. Verder gedenken
wij pastoor Lampe, Corry Sloot-van Meeteren, ouders JoostenVerhoef en Kiki, familie Dibbets, Addy van Mierlo, Ton Hilhorst,
George Teunissen, Jaap Elings, pa en ma Lagerweij en ome Chris,
Frans van Leur, Diny Rewinkel-Kampshoff.
zondag 13 december: jaargedachtenis Jan Joosten, jaargedachtenis
Geert Turk en ouders Turk-Martens. Verder gedenken wij pastoor
Lampe, Diny Verhoef.
woensdag 16 december, Gulden Mis: Gert Lensen, Jan van
Snippenburg, George Teunissen.
zondag 20 december Frans Toebast en Doortje Toebast-Weijers,
pastoor Lampe.
donderdag 24 december, kerstavond gezins- kinderviering (19.00 uur):
Arnoldus Gidding, Dina Gidding-Peters en Annelies, Bertus
Holleman.

donderdag 24 december, kerstavond: Piet en Jo Kamps-de Lorijn,
Corry Sloot-van Meeteren, ouders Schaars-Vens, ouders KrabbeVerhoef en familie, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly, ouders
Toonen-van Kempen, Addy van Mierlo, George Teunissen, Jan
Joosten, Ton Hilhorst, Theo en Leida Volmeijer-Hoedemaker,
Diny Rewinkel-Kampshoff.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: Jan en Meta Kieft-König,
Riet Ahoud-Hendriks, Karel Keijser, Co Willemsen, familie WitjesMühren, ouders Van Rossem-Schouten en zoon Jan, ouders
Cornelissen-Hartjes, Eef en Gerard Selman en familie, Frits van
Marwijk, Anny en Antoon Hermsen-Derksen, Henk en Greet
Konter-Meuris, Joop Teunissen, Ton Hilhorst, familie MomScholten, Geert Mathijssen en familie Mathijssen-Mangnus, Jaap
Elings, Piet van Deyzen, Casper van Deyzen, Theo Volmeijer
en Leida Volmeijer-Hoedemaker, Fred Janssen van Doorn en ouders
Kemperman-Cornelissen, Sjaak Willemsen, ouders WillemsenAhoud, Geertje, Sjon en Bep, pa en ma Lagerweij en ome Chris,
Frans van Leur, Gert Lensen, Jan van Snippenburg en familie,
vader en moeder Roelofs.
zaterdag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis moeder
Joosten, vader en Kiki.
zondag 27 december: pastoor Lampe, familie Van HooydonkHager, Kees Marcelis.
vrijdag 1 januari, nieuwjaarsdag: jaargedachtenis Theo Derksen,
Paul en familie.
zondag 3 januari: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan,
pastoor Lampe, Corry Sloot-van Meeteren, Ton Hilhorst, Jaap
Elings, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, George Teunissen.
zondag 10 januari: jaargedachtenis Frans van Leur. Verder gedenken
wij pastoor Lampe.
zondag 17 januari: jaargedachtenis Hans Roelofs. Verder gedenken
wij Jo en Mientje Verhoef-Joosten, Frans van Leur, pastoor Lampe.
zondag 24 januari: jaargedachtenis Gert Lensen. Verder gedenken
wij Ton Hilhorst, Geert Mathijssen en familie Mathijssen-Mangnus,
pastoor Lampe.
zondag 31 januari: Addy van Mierlo, pastoor Lampe, Meta KieftKönig, Jan Joosten, familie Van Hooydonk-Hager.
Gendt
zaterdag 5 december in Haalderen en St. Jozef: Joris Claassen,
Fred Rasing, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren,
opa en opoe van Woezik-Kleine, opa en opoe van de Lugt-Smits,
Ton Cornelissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Bets en Jos van
Moerkerk-van Merm, Joris Claassen, Dineke Terwindt-van der
Velde, Theo Milder, Grada Langen-Nissen, Tillie Rasing-Rensen,
Rudi Campschroer, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie RoodingVoermans, Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet
Janssen, Marianne Drenth-Sweeren, Theo Bouwman, Dien en Cees
Brunt-Visser, Betsie Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie DerksJanssen, Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen, Ben
Meijer, Dora Rasing.
zaterdag 12 december in Haalderen Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 19 december in Haalderen Toos en Geert Alofs-Pere, Riet
Bolder-van Heck.
woensdag 23 december Parochiecentrum Gendt Nijmeegsestraat 2A:
Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, opa en opoe van
Woezik-Kleine, opa en opoe van de Lugt-Smits, Ton CornelissenKersten, Riet Bolder-van Heck, Bets en Jos van Moerkerk-van
Merm, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Tillie RasingRensen, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie Rooding-Voermans,
Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet Janssen,
Marianne Drenth-Sweeren, Dien en Cees Brunt–Visser, Betsie
Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo Joosten,
Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen, Ben Meijer.
donderdag 24 december kerstavond St. Jozef (en Elst): Joke van

Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, opa en opoe van WoezikKleine, opa en opoe van de Lugt-Smits, Ton Cornelissen-Kersten,
Hans Kersten, Riet Bolder-van Heck, Bets en Jos van Moerkerk-van
Merm, Theo Janssen, Joris Claassen, Dineke Terwindt-van der
Velde, Theo Milder, Tillie Rasing-Rensen, Rudi Campschroer,
Liza Kloosterman-de Beijer, Annie Rooding-Voermans, Anneke
Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet Janssen, Marianne DrenthSweeren, Theo Bouwman, Dien en Cees Brunt-Visser, Betsie
Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo Joosten,
Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen, Ben Meijer.
vrijdag 25 december eerste, kerstdag: Fred Rasing, Riet Bolder-van
Heck.
zaterdag 26 december, tweede kerstdag: Fred Rasing.
zaterdag 2 januari in Haalderen: Joris Claassen, opa en opoe van
Woezik-Kleine, opa en opoe van de Lugt-Smits, Riet Bolder-van
Heck, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm, Joris Claassen, Dineke
Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Tillie Rasing-Rensen,
Rudi Campschroer, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie RoodingVoermans, Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet
Janssen, Marianne Drenth-Sweeren, Dien en Cees Brunt-Visser,
Betsie Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo
Joosten, Fred Rasing, Nol van den Brink Henk van Merm, Willy
Gerritsen, Ben Meijer.
zaterdag 2 januari in Haalderen: Riet Bolder-van Heck
zaterdag 9 januari in Haalderen: Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 23 januari in Haalderen: Riet Bolder-van Heck
woensdag 27 januari Parochiecentrum Gendt Nijmeegsestraat 2A:
Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, opa en opoe van
Woezik-Kleine, opa en opoe van de Lugt-Smits, Ton CornelissenKersten, Riet Bolder-van Heck, Bets en Jos van Moerkerk-van
Merm, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Tillie RasingRensen, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie Rooding-Voermans,
Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet Janssen,
Marianne Drenth-Sweeren, Dien en Cees Brunt-Visser, Betsie
Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo Joosten,
Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen, Ben Meijer.
zaterdag 30 januari in Haalderen: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Riet Bolder-van Heck.
Haalderen
zaterdag 5 december: Gerd en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert
en Toos Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Hendrikus en Geertruida
Wismans-Jansen, The en Leida, Theo Milder.
zaterdag 12 december: Dina Rutjes-Wassink, ouders SpanbroekRazing en Bep, Toon Spanbroek.
zaterdag 19 december: Gert en Toos Alofs-Rijcken, familie DuijfTheunissen, familie Mulder.
donderdag 24 december, kerstavond: jaargedachtenis Jan Janssen,
jaargedachtenis Elisabeth Weijers-Joosten. Verder gedenken wij
Antonius Weijers, Geert Nas en Miep Nas-Joosten, Gert en Toos
Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Hendrikus en Geertruida WismansJansen, The en Leida, Bets Brugmans, familie Driessen-Wichman
en kinderen, familie Duijf-Theunissen, familie Mulder, ouders
Spanbroek-Razing en Bep, Nel Nieuwenhuis-Scholten, ouders
Muller-Wemmers, Geert en Ben Bakker, ouders Wels-te Boekhorst
en zoon Willem, ouders Razing-Martens, Jan Janssen-van Galen,
Theodorus Johannes van Deelen en Anna Maria van DeelenDerksen, Gerrit Scholten en overleden familie, Bart Hendriks en
overleden familie, Mevrouw Lies Bourgondien en overleden familie,
Jan Huisman en Helena Huisman-Peters, Hendrikus Peters, Geert
Duijf, Geert en Tonny Meijs-Kampschreur, Herman Mahler, Piet
Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Wilma en Toon,
Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: Gerd Janssen en overleden
familie, Theo Gunsing, Tonny en Anny Gunsing en familie Gunsing-
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Natrop, Theo Joosten, Hent van Loon en Marietje van Loon-Buurman en familie van Loon-Buurman, familie van Engen-Bleekman.
zaterdag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis Piet
Demon. Verder gedenken wij Ab Abbink, Susan Abbink, Anna
Braam-van Vorselen, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert,
Wilma en Toon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Wim en
Dieneke Joosten, Jozef, Anko en Marielle van Swaay en overleden
ouders van Deelen-Menning.
zaterdag 2 januari: Nel Nieuwenhuis-Scholten, Jan Janssen-van
Galen, Theodorus Johannes van Deelen en Anna Maria van
Deelen-Derksen, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen.
zaterdag 9 januari: jaargedachtenis voor Riek Derksen-Vonk. Verder
gedenken wij Jo Derksen en Annie, Piet Demon, ouders Demon,
Ria, Mimi, Wim, Geert, Wilma en Toon, Dina Rutjes-Wassink,
Theo Milder,Geert Duijf.
zaterdag 16 januari: Gerd Janssen.
zaterdag 30 januari: Theo Joosten.
Herveld
zaterdag 5 december: jaargedachtenis Frits en Jos van Workum.
Verder gedenken wij Eef Broenland, Antonius en Theodora BurgersVerploegen, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien van
Hal-Ticheloven, mevrouw Ted Hendrikse, Marie Veens-de Jong,
Rieky Veens-Maas, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen,
Tom de Wit.
zondag 13 december: jaargedachtenis Annie Veens-Menting. Verder
gedenken wij Eef Broenland, Martien Burgers, Wim en Ada GiesbersPeperkamp, Wilhelmien van Hal-Ticheloven, mevrouw Ted
Hendrikse, Marie Veens-de Jong, Rieky Veens-Maas, Appie en
Marie Winnemuller-van Kempen, Tom de Wit.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: Pastoor van der Borgh en
Tiny Monincx, Eef Broenland, Martien Burgers, Cor van Elk, Wim
en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
mevrouw Ted Hendrikse, Johannes van Kempen en echtgenote,
Rietje Link-Knoops, Riet Peperkamp en dochter Margo, Cor Potjes
en zoon, Sienie Roelofs-van Meel, Marietje Tilleman-Hoogveld,
Gerrit en Anny van Uum-Mom, Marie Veens-de Jong, Annie en
Martinus Veens-Menting, Rieky Veens-Maas, ouders Vermeulenvan Bemmel, Wim van Vilsteren en Harry Link, Piet en Sientje van
Vlaanderen, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Johannes
Winnemuller en echtgenote, Tom de Wit.
donderdag 31 december, oudjaarsdag: jaargedachtenis Bert Latta.
Verder gedenken wij Eef Broenland, Wim en Ada GiesbersPeperkamp, Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Marie Veens-de Jong,
Rieky Veens-Maas, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen,
Tom de Wit.
zaterdag 16 januari: Pastoor van der Borgh en Tiny Monincx,
Eef Broenland, Antonius en Theodora Burgers-Verploegen, Annie van Elk-van der Linden, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp,
Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Marie Veens-de Jong, Rieky
Veens-Maas, Tom de Wit, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen.
zondag 31 januari: jaargedachtenis Cor Potjes. Verder gedenken
wij Eef Broenland, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien
van Hal-Ticheloven, Marie Veens-de Jong, Rieky Veens-Maas, Appie
en Marie Winnemuller-van Kempen.
Heteren
zondag 6 december: jaargedachtenis Henk Lamers. Verder gedenken
wij Theo Geurtz, Rob Liethoff, familie V.d. Tol, Wim Polman en zoon
Grady, familie Eulink-Peters, Willie en Corry Menting-de Bruin,
Annie van Brakel, ouders Daniël-Rutten, Ria Arissen-Moonen,
Jan Polman en ouders van Heumen, ouders Degen-Hermsen en
Jan Velthuizen, Leo Niels, ouders Leenders-Hoenselaar en kinderen,
ouders Peelen-Huisman en Thé Peelen.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag (deze intenties worden getoond
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in de kerstviering in de St. Werenfriduskerk Elst, via de live-stream.)
Fieke van Broekhoven, ouders Leenders-Hoenselaar en kinderen,
ouders Peelen-Huisman en Thé Peelen, Jan Polman en ouders
van Heumen, ouders Degen-Hermsen en Jan Velthuizen, Nel
Heijmans-Nijenhuis, ouders Lamers-Staring, Rob Liethoff, Judith
Giessen, Theo Niels, Wim Polman en zoon Grady, ouders VosSelman, Jan en Annie Stokman, ouders Dijkmans-van Groesen en
zoon Sjaak, ouders Daniël-Rutten, Ria Arissen-Moonen, ouders
van Elferen-Eimers en Bart van Elferen, Leo Niels, ouders Anton
en Bets Niels-Idink, ouders Roos-Wijerman, zoons Hennie, Bert
en Jan, Hans Branderhorst, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en
kleindochter Daniëlle, Joop en Marie Brugman en kleinzoon Roel,
Hein Kuijpers, Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders,
Annie Reinders, Geert Peters, Jan Brandts, Jeroen Dekker, Henk
Lamers, opa en oma Latta en dochters Els en Jacoline.
zondag 3 januari ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer, Trudie Rombouts,
familie v.d. Tol, Hans Branderhorst, Leo Niels, pastor Wim Engelen,
Grada Eulink, overleden familie Eulink-Peters, Willie en Corry
Menting-de Bruin, ouders Daniël-Rutten, Trees Bouwmans, Theo
Geurtz, Rob Liethoff, ouders Degen-Hermsen en Jan Velthuizen.
Huissen-Stad
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Huissen-Zand
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Indoornik
zaterdag 19 december: ouders Arends-Bouwman, ouders DulosJanssen, Cees Bionda, ouders Graaf-Manheim, Vic Gerards, Mieke
Houpst-van Voorst, Iet Peters-Rutjes, Narda van Boldrik-van der
Doelen, Dora Loeffen-Tilleman, Geert van Meel, ouders ZwartjesPulles, Hans Branderhorst.
zaterdag 9 januari: ouders Dulos-Janssen, Cees Bionda, ouders
Graaf-Manheim, Vic Gerards, Narda van Boldrik-van der Doelen,
Dora Loeffen-Tilleman, Geert van Meel.
Lent
zondag 6 december: Chris Disveld, Nelly Holleman-Hulsman, Eef
en Diet Jacobs-de Beijer, Anton en Diny van Kempen, Luciano en
Ans Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep Reuser-Wijgers, Dries en Fien
Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Jan en Martha MoormanTielen.
zaterdag 19 december: Chris Disveld, Eef en Diet Jacobs-de Beijer,
Anton en Diny van Kempen, Jan en Martha Moorman-Tielen,
Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep Reuser-Wijgers,
Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Ouders
Dams van Ballegooij, Nelly Holleman-Hulsman.
donderdag 24 december kinderkerstviering: ouders Damen-Peek,
ouders Teunissen-Hijmans.
donderdag 24 december, kerstavond: Chris Disveld. Dorthy DisveldArntz, Lies Evers, Piet en Diny Evers-Wouters, Iet Idema-Beukering,
Thé Janssen, Anton en Diny van Kempen, Jan en Martha MoormanTielen, Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep ReuserWijgers, Theo Teunissen, Sytze van de Werf, Tecla Kingma, Dries
en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Theo Meeuwsen,
ouders Meeuwsen-Janssen, Nelly Holleman-Hulsman.
vrijdag 25 december eerste, kerstdag: jaargedachtenis van Dries
van Kempen. Verder gedenken wij Fien Willemsen-van Kempen,
Dorthy Disveld-Arntz, Iet Idema-Beukering, Thé Janssen, Anton
en Diny van Kempen, Theo Teunissen, Sytze van de Werf, Tecla
Kingma, Theo Wolters, Familie Hofs-Boekhoorn, Peter Rutjes,
Albert Janssen, Frans Trijbels, Jan Gerritsen, Nelly HollemanHulsman, Nelly Alofs.
donderdag 31 december, oudjaarsdag: Chris Disveld, Dorthy Disveld-

Arntz, Lies Evers, Piet en Diny Evers-Wouters, Thé Janssen, Anton
en Diny van Kempen, Jan en Martha Moorman-Tielen, Luciano en
Ans Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep Reuser-Wijgers, Theo Teunissen,
Sytze van de Werf, Tecla Kingma, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Theo Wolters, Peter Rutjes, Nelly Holleman-Hulsman.
zaterdag 9 januari: ouders Dams-van Ballegooij, Chris Disveld,
Dorthy Disveld-Arntz, Nelly Holleman-Hulsman, Anton en Diny van
Kempen, Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep ReuserWijgers, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters.
Oosterhout
zondag 13 december: Theo Beekhuijzen, Jo en Cor Aarns-Degen.
donderdag 24 december, kerstavond: ouders Janssen-Wolters, Annie
van Meurs en zoon Berry, Jan en Bep Mulder-Blaas, Theo Beekhuijzen,
ouders Spaan-Litjes, Anke en Joyce, Bep en Dennis, ouders van de
Laak-Becker, Henk en Grada Potjens-Teunissen.
vrijdag 25 december, eerste kerstdag: Jo en Cor Aarns-Degen, Theo
Beekhuijzen.
zondag 10 januari: Theo Beekhuijzen.
zondag 24 januari: Theo Beekhuijzen.

Kerkelijk afscheid
Wanneer u een kerkelijk afscheid wenst voor uw overleden
dierbare, licht hierover dan uw uitvaartondernemer in. Deze zal
contact opnemen met de pastorale wacht (06 - 8365 8220) van
onze parochie. De uitvaartondernemer krijgt dan het centrale
secretariaat of de dienstdoende pastor te spreken. In overleg
worden dan locatie, datum en tijd van de avondwake en/of uitvaart vastgesteld.
Wenst u meer informatie over de wijze waarop een kerkelijk
afscheid mogelijk is, leest u dan de folder ‘Het afscheid van
een dierbare medemens’.
U kunt de folder vinden in onze kerkgebouwen, aanvragen bij
het centraal secretariaat 0481 - 45 13 71, (keuze 1) of online
inzien op onze website: www.rkparochiemariamagdalena.nl

Valburg
zaterdag 12 december: jaargedachtenis voor Harry Huisman,
Pascal Matijssen, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach. Verder
gedenken wij Toos Knipping-Jansen, Jo Bouwman, Jo Holleman,
Henk Berns, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen,
Diny Huisman-van Mullem, Jan Jansen, Anneke Geurts-Knipping,
Leny van Elferen-Simons.
zaterdag 19 december: jaargedachtenis voor Jo Bouwman. Verder
gedenken wij Toos Knipping-Jansen, Jo Holleman, André en Toos
Cornelissen, Corrie van Dijk.
donderdag 24 december, kerstavond: jaargedachtenis voor Maria
Geertruida Janssen-Knipping, Leny van Elferen-Simons, Henk
Slebus, Joop Zwartkruis. Verder gedenken wij Toos KnippingJansen, Jo Bouwman, Jo Holleman, familie Van Elferen-Krijnen,
ouders Helmink-Maassen, Toon en Bets van Heumen, Harry en
Diny Huisman, ouders Jansen, Van Hulst en Krijnen, Willy JansenMeurs, Piet van den Berg, familie Kampschreur-Roelofs, Annie
Lenssen, ouders Van de Logt-Broekman, Herman Popping, Nel
Popping, Ben Ras, Trees Schouten-Copray, ouders Schouten-Krijnen
en zoon Jan, Grad Slebus en Juliënne Slebus-Krikilion, Annie SlebusHendriks, Thecla Janssen-de Vent, ouders Janssen-de Vent, Bart
de Vries.
zaterdag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis voor Tonia
Berns-Arts, Theo Verhoeven. Verder gedenken wij Toos KnippingJansen, Jo Bouwman, Jo Holleman, Everardus Berns, Tanja Berns,
familie Berns-Arts, ouders Bouwman-de Vries, Wim ten Broek en
Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Trudy
Rombouts-van Dijk, pastoor Engelen, Frans Janssen, ouders
Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knipping, Grad Knipping, Ton
Lindewegen, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijf en
dochter Karin, Willy van Noordenburg-Meurs, pastoor Scholten,
ouders Spaan-Turk, familie Veens-Krijnen, André Verhoeven, Jos
en Hennie Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven.
zondag 3 januari: jaargedachtenis voor Gerda Mientjes-Weerpas,
Trees Schouten-Copray. Verder gedenken wij Toos KnippingJansen, Jo Bouwman, Jo Holleman, Henk Berns, André en Toos
Cornelissen, Gerardus van Dijk, Eef van Dijk en Jan Jansen.
zaterdag 23 januari: jaargedachtenis voor Jan Veggelers, pastoor
Scholten. Verder gedenken wij Toos Knipping-Jansen, Jo Bouwman,
Jo Holleman, famlie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten
Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, Riek VeggelersJanssen, Anneke Geurts-Knipping, Ton Lindewegen, ouders
Roeven-Degen en zoon Gerard, Leny van Elferen-Simons, ouders
Spaan-Turk, Wim en Fie Verhoeven.
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UIT D E PA RO C H I E

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 17 november)

Doordeweekse vieringen november
maandag
Elst

09.30

kerk

elke maandag

dinsdag
Haalderen
09.30 kerk
elke dinsdag
Huissen-Stad 19.00 kerk, rozenkrans
elke dinsdag
Oosterhout
09.00 kerk
1e dinsdag
				
van de maand
woensdag
Angeren
09.30 kerk
1e woensdag
				
van de maand
				
t/m december
Doornenburg 09.30 kerk
2e woensdag
				
van de maand
donderdag
Huissen-Stad 09.00 kerk
elke donderdag
			
(behalve op 31/12)
vrijdag
Valburg
09.00 kerk, rozenkrans
elke vrijdag
			
(behalve op 25/12 en 1/1)
Valburg
09.30 kerk
elke vrijdag
			
(behalve op 25/12 en 1/1)

Leo Rutjes
Annie Verhoeven-Milder
Henk Willemsen
Bert Disveld
Diny van Dalen-Driessen
Jan Mom
Gerard Bakker
Sjuul Hendriksen-Wolters van der Weij
Doortje Natrop-de Haar
Harry Blom
Stien Arends-van der Linden
Diet Bierman-Arnts
Paul Janssen
Bets van Eimeren-Nissen
Jan van Aalten
Trees Baltussen
Ben Burgers
Kees Bakker
Hennie van Kesteren
Thea van Oijen
Rinus Bastiaansen
Riet Plattel-Ketelaer
Riek Markhorst-Wiltink
Thea Roelofs-Bisselink
Aly Hendriks-Smit

78
75
80
63
88
92
74
68
92
87
86
96
83
77
96
85
76
63
84
62
83
91
92
81
91

Huissen
Gendt
Gendt
Lent
Huissen
Huissen
Haalderen
Huissen
Bemmel
Heteren
Gendt
Huissen
Bemmel
Elst
Angeren
Elst
Elst
Haalderen
Valburg
Elst
Bemmel
Doornenburg
Haalderen
Bemmel
Elst

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)

Doopdata januari - februari

Kerkelijk afscheid

St. Werenfriduskerk Elst (EC)
zo. 6 december
14.30 uur V. Bulthuis
zo. 3 januari
14.30 uur V. Bulthuis
zo. 7 februari
14.30 uur V. Bulthuis

Wanneer u een kerkelijk afscheid wenst voor uw overleden
dierbare, licht hierover dan uw uitvaartondernemer in. Deze zal
contact opnemen met de pastorale wacht (06 - 8365 8220) van
onze parochie. De uitvaartondernemer krijgt dan het centrale
secretariaat of de dienstdoende pastor te spreken. In overleg
worden dan locatie, datum en tijd van de avondwake en/of uitvaart vastgesteld.

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
za. 12 december
15.30 uur K. Donders
za. 13 februari
15.30 uur K. Donders
O.L.V. Tenhemelopneming Huissen (EC)
za. 9 januari
15.30 uur K. Donders

Wenst u meer informatie over de wijze waarop een kerkelijk
afscheid mogelijk is, leest u dan de folder ‘Het afscheid van
een dierbare medemens’.
U kunt de folder vinden in onze kerkgebouwen, aanvragen bij
het centraal secretariaat 0481 - 45 13 71, (keuze 1) of online
inzien op onze website: www.rkparochiemariamagdalena.nl
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Heteren

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00
secretariaatheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Contact
Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
pastoraatsgroepheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: locatieraadheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726
corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat open: do van 09.00 - 11.00 uur
v.l.n.r. Marian Heering, Gerben Sikkes

2021
Op zondag 3 januari is er een gebedsviering, verzorgd door de LWG.
Mocht er tussentijds iets veranderen in verband met de coronamaatregelen dan hoort u dat van ons en/of via de media. Helaas
kunnen we nog steeds niet samen vieren in zorgcentrum Liefkenshoek.
Achter ons ligt een moeilijk jaar waarin corona ons leven bepaalde
en waardoor vele vieringen en samenkomsten niet door konden

Indoornik

gaan. Op dit moment is nog steeds alle voorzichtigheid geboden.
Ondanks de moeilijke tijd, wensen wij alle parochianen graag een
zalig kerstfeest en een gezegend 2021.

Viering
Zondag 6 december is er een gebedsviering die wordt verzorgd
door de LWG.

H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
secretariaatindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12
Caritaswerkgroep: Annemiek Lamers 0488 - 49 14 57
h.lamers@telfort,nl
Contact
Locatieraad: Adri v.d. Meijde, 0488 - 49 14 70 / 06 - 1033 4679
locatieraadindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Henk Berns, 0488 - 45 16 36, 06 - 2865 9904
h.berns@lijbrandt.nl

v.l.n.r. Jacques Peeters, Casper van Elk, Ans Jurrius, Henk Berns

PCI / Bezoekgroep

Rooster

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u,
dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het
ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon:
Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com

Datum
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:
		
Koster:
Stewards:
		

Vervoer naar kerk

zaterdag 19 december
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
Annemiek Lamers
Sjaak de Ruijter
Jose van Elk en
Henk Berns

zaterdag 9 januari
19.00 uur
Allerzielen met koor
Toon Hermsen en
José van Elk
Casper van Elk
Henk Berns en
Annemiek Lamers

Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer?
Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.
Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, 06 - 1045 2200,
sjaakderuijter@outlook.com
Opgave graag uiterlijk op vrijdag voor het desbetreffende weekend.
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Agenda
• Gebedsviering 9 januari.
Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Overleden
Op 30 oktober is Frans Hendriks op 77-jarige leeftijd overleden na
een lang ziekbed. Frans is verschillende jaren dirigent geweest van ons
koor. Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

verkoop is zaterdag 12 december van 9.00 - 11.00 uur. Op die
dag zijn mensen van de kerkhofgroep aanwezig die u behulpzaam
kunnen zijn bij het uitzoeken van een boom. Ook kunt u dan de
boom die u eerder hebt uitgezocht en telefonisch of via de mail
hebt doorgegeven afrekenen en meenemen. De bomen zijn vooraf
gerooid en op gekuild. Als er, gelet op eventuele drukte, gelegenheid
is om een op de verkoopdag uitgezochte boom uit te graven dan
kunt u die op de verkoopdag meenemen. Voor uitgezochte bomen
na 12 december kunt u met ons contact opnemen voor een aparte
afspraak.
Voor het doorgeven van een uitgezochte boom: Jacques Peeters
0488 - 45 21 90, jp.peeters@t-mobilethuis.nl of Casper van Elk
0488 - 49 15 44, van.elk@planet.nl.

Op 5 november is Hennie van Kesteren op 84-jarige leeftijd overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

Namens de kerkhofgroep, Jacques Peeters

Geboren

Kerststal in kapel

Op 24 september is Jace Arends geboren, zoon van Mathieu
Arends en Danielle van de Bijl uit Opheusden.
Wij feliciteren de familie Arends – van de Bijl van harte met dit
grote geluk.

Zoals wellicht bij u bekend, zijn er dit jaar geen kerstvieringen.
Ook is het bekend dat de kerkgebouwen verkocht zijn. Toch willen
we graag onze eigen kerststal met de mooie grote beelden blijven
tonen aan de mensen.

Viering 19 december
Onder voorbehoud vanwege mogelijke coronabeperkingen
Dit jaar is het geen kerstviering omdat er voor de gehele parochie
geen kerstvieringen worden gehouden. Het wordt dus een gewone
viering.
Dit is de vierde zondag van de advent, de voorbereiding op kerst,
de geboorte van het kindje Jezus. Wij nodigen u allen van harte
uit hierbij aanwezig te zijn.
Vanwege de coronabeperkingen willen wij u vragen, als u wilt
komen, zich op te geven. Helaas mogen we slechts dertig kerkgangers
verwelkomen. Liefst uw opgave voor 15 december.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Casper en José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 -2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl

Besloten is om deze op te bouwen in onze nieuwe Mariakapel. De
familie Polman bouwt zoals gebruikelijk deze op. Hen kennende
gaat dit mooi worden. We zijn reuze benieuwd hoe het gaat worden.
Ruim voor de kerst wordt deze opgebouwd en blijft staan tot na
Driekoningen.
U bent van harte welkom om te komen kijken.

Nieuwjaarsreceptie
Onder voorbehoud vanwege mogelijke coronabeperkingen
De locatieraad en de werkgroep Samen Op Weg nodigen u van
harte uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Op zaterdagavond 9 januari is er om 19.00 uur een gebedsviering
waarin Toon Hermsen en José van Elk voorgaan. Na deze viering
wordt deze gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden in De Ontmoeting.
U bent allen van harte welkom.

Verkoop kerstbomen
Op het hoger gelegen kerkhofgedeelte worden al enkele jaren
kerstbomen geplant en verkocht. Inmiddels hebben we een mooie
collectie bomen staan in diverse maten en soorten.
Ook dit jaar kunt u een boom kopen voor een redelijk bedrag. De
prijs varieert naar gelang boomsoort, hoogte en vorm en ligt tussen
acht en vijftien euro. Alle bomen die kunnen worden gekocht zijn
voorzien van een label met rij- en volgnummer en maatklasse en
prijs. De opbrengst komt vooral ten goede aan onderhoudsmiddelen
en verfraaiing van het kerkhof.
Van zaterdag 28 november tot zaterdag 12 december kunt u ter
plaatse een boom uitzoeken. Belangrijk is dat u wel tijdig de labelgegevens van de uitgezochte boom en uw naam en adres doorgeeft
zodat de gegevens kunnen worden genoteerd op een intekenlijst.
Zie onderstaande telefoon- en mailadresgegevens. De dag van
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Verkoop kerk
Op 27 oktober heeft de officiële verkoopoverdracht plaatsgevonden.
Dit betekent dat wij alle gebouwen van de locatie Indoornik
verkocht hebben. De nieuwe eigenares wil er een uitvaartcentrum
in vestigen. Graag wil zij veel in de kerk in stand houden.
Vanwege de opgelegde coronamaatregelen kunnen we voor de
vieringen voorlopig de kerk terughuren voor onze vieringen. Daarna
houden we onze vieringen in De Ontmoeting met uitzondering van
de allerzielen- en kerstvieringen die we in de kerk willen blijven
houden.
Op donderdagmiddag 29 oktober zijn de relikwieën uit de altaren
gehaald. Tot onze verrassing bleken in zowel het hoofdaltaar als in
het zijaltaar relikwieën te zitten. In het zijaltaar zat dit verwerkt
in een grote tegel welke relatief eenvoudig was te verwijderen. Bij
het grote altaar was dit anders. Hier moest met een slijptol een gat

in het altaar gezaagd worden. Hieronder zat een metalen doosje
welke dichtgesoldeerd zat met het relikwie.
Pastoor Donders heeft deze uit het altaar gehaald. De pastor wist
veel te vertellen hierover wat interessant was. Dit was het laatste
officiële moment dat betrekking had op de verkoop en het onttrekken
van de kerk aan erediensten.

Lent

H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49
secretariaatlent@rkparochiemariamagdalena.nl
Contact
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: Joke Jansen, 06 - 3057 5249, jokejansen@simpc.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
Ton Vernooij, 024 - 322 04 38, tonvernooij@hotmail.com

v.l.n.r. Jan Hein Natrop, Joke Jansen

Overleden

Schilderen

Op 19 oktober overleed geheel onverwacht Bert Disveld. Hij is
63 jaar oud geworden. Bert woonde aan de Dijkstraat te Lent.
Iedereen kende hem. Zijn kassen en winkel waren zijn leven. Het was
zijn paradijsje.

Tijdens de warme periode deze zomer waren er drie trouwe
mensen bezig om alle poorten en de deuren van het kerkgebouw
te schilderen.

Op 26 oktober is er in de kerk afscheid van hem genomen, waarna
wij Bert begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof
naast de kerk. Dat hij mag rusten in vrede.
Wij wensen zijn familie heel veel kracht en sterkte met dit zo plotselinge verlies.

Vieringen Huize St.Jozef
Tot nader order gaan vanwege de coronarichtlijnen de vieringen in
de kapel van huize St. Jozef voor de maanden december en januari
niet door.

Ook de poorten en deuren van het kerkhof werden meegenomen.
Hier en daar moest wat nieuw hout geplaatst worden als het rot
was, dan zag het er weer als nieuw uit.
Ramen en tralies van het secretariaat moesten nodig gedaan worden.
We hopen dat het weer jaren vooruit kan en de lampen tegen het
kerkgebouw aan zijn meteen gedaan. Het kostte menige zweetdruppels, zo warm was het, maar in de schaduw ging het nog wel.
Maar we hebben het met veel plezier gedaan en het was best gezellig
onder elkaar. Je ziet maar, er zijn altijd mensen bezig. Voorlopig
kan het er weer jaren tegen.
Bedankt schilders, het ziet er mooi uit.
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Vieringen in coronatijd

Kerstactie voor voedselbank

Van begin juli tot en met nu zijn er vieringen in de kerk geweest.
Het aantal kerkgangers was wat minder, maar door de ondersteuning
van zes koorleden van het St. Caeciliakoor en de inzet van onze
gastvrouwen/gastheren werd alles in goede banen geleid. Het
Young at Heartkoor heeft inmiddels ook al een paar keer gezongen.

Zoals u in het vorige nummer van Ankerplaats hebt kunnen lezen,
doet de caritaswerkgroep locatie Lent dit jaar weer mee met de
kerstactie voor de voedselbank, zodat zijn klanten in Nijmegen,
Lent en Overbetuwe, aan het eind van het jaar een kerstpakket
kunnen ontvangen. Door de huidige coronacrisis en de financiële
gevolgen daarvan is dit voor klanten van de voedselbank van extra
grote betekenis.

De allerzielenviering was dit keer alleen voor de nabestaanden
van de overledenen van het afgelopen jaar. Het was een heel lege
kerk met hier en daar op veilige afstand van elkaar een kerkganger.
Maar de brandende kaarsen brachten toch enigszins sfeer waar
men kracht uit kon putten. Na de viering gingen de nabestaanden
nog even naar het graf van hun dierbaren. Dit keer zonder zegening.
Al met al was het een mooie intieme viering. Maar wij hopen toch
dat volgend jaar alles weer normaal is.

Kerstcollecte voor minstbedeelden
Elk jaar mag de caritaswerkgroep locatie Lent tijdens de kerstvieringen collecteren ten behoeve van diverse doelgroepen. Normaal
zijn onze parochianen zeer gul, zodat wij rond de jaarwisseling de
doelen van extra financiële middelen kunnen voorzien.
Door maatregelen rond corona voorzien wij voor de komende
kerst dat onze collectes in het gedrang komen en daarom doen wij
via dit bericht een oproep aan de parochianen om een financiële
bijdrage te geven voor het werk van de caritas.
Dit jaar gaat de opbrengst naar de volgende doelen:
1. De projecten van Annie en Ben Jansen. Het betreft hulp voor
doven en de allerarmste ouderen in Kenia. Via hun nieuwsbrieven
nemen wij regelmatig kennis van hun prachtige werk.
2. Het project van oud-Lentenaar Alfons van Kempen. Hij zet zich
nu al negentien jaar in voor de stichting Funsolcom in Colombia.
Door de coronapandemie verzorgt Funsolcom nu voedselpakketten en huisvesting voor Venezolaanse vluchtelingen in de
wijk Bello Oriente in Medellín.
3. Het project van Lentenaar René Verheijen. Hij gaat samen met
andere vrijwilligers jaarlijks naar Ethiopië om huisjes van ouderen
op te knappen en leefbaar te maken. De vrijwilligers bekostigen
zelf de reis en het verblijf.
4. Het caritaswerk in onze eigen parochie voor vooral ouderen en
zieken én voor gezinnen waar een financiële bijdrage in de vorm
van een kerstpakket zeer welkom is. Dit jaar hopen we veertig
gezinnen in Lent te kunnen ondersteunen.
Wij bevelen deze kerstcollecte van harte bij u aan en danken u
voor uw bijdrage. Mocht u door omstandigheden de kerkdienst
niet kunnen bezoeken, wilt u dan s.v.p. doneren op bankrekeningnummer NL96 RABO 0127 9050 49 ten name van Parochie H. Maria
Magdalena, geloofsgemeenschap Lent Maria Geboortekerk onder
vermelding van ‘kerstbijdrage Caritas’.
Namens de Caritaswerkgroep locatie Lent,
Geertjan Reuser
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U kunt producten voor dit doel afgeven in een doos, die door de
caritaswerkgroep beschikbaar wordt gesteld. Daarin treft u ook
een flyer aan met nuttige tips voor het vullen van de doos.
Lege dozen worden vanaf 23 november geplaatst in onze kerk, bij
de ingang. Daar kunt u een doos meenemen. Is het niet mogelijk
om een doos op te halen, dan kan iemand van de caritaswerkgroep
een doos bij u thuisbezorgen en later weer ophalen. Hiervoor kunt
u telefonisch contact opnemen met de caritaswerkgroep via de
volgende telefoonnummers: 06 - 2310 3108 (Geertjan Reuser) en
06 - 4397 2646 (Frans Eijkelhof). Ook kunt u een mailbericht sturen
naar caritaslent@gmail.com.
De gevulde dozen kunnen op de vrijdagen 4 en 11 december, tussen
09.30 en 11.30 uur, worden afgegeven bij het parochiesecretariaat,
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent. Op zondag 6 december
kunnen dozen vóór of na de kerkdienst worden afgegeven in de kerk.
Bij de voedselbank in Nijmegen worden uit de inhoud van alle
ingezamelde dozen individuele voedselpakketten voor klanten samengesteld.
Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen.
Namens de caritaswerkgroep locatie Lent,
Geertjan Reuser en Frans Eijkelhof

Kerstvieringen
Omdat wij veel te veel mensen moeten teleurstellen vanwege het
maximum van dertig personen zijn op 24 en 25 december geen
vieringen in onze kerk. Er zijn alleen onlinevieringen vanuit Elst.
Vanaf zondag 27 december gaan de vieringen weer zoals ingeroosterd.
Wij wensen u allen een heel zalig kerstfeest en een hopelijk coronavrij 2021. Probeer er ondanks corona toch mooie dagen van te maken.

Oosterhout

St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86
secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Contact
Pastoraatsgroep: José van Zoggel, 0481 - 48 37 13
pastoraatsgroepoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
locatieraadoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma van 09.30 - 11.00 uur.

v.l.n.r. Sjaak Aarns, John Blom, José van Zoggel

Vieringen

Secretariaat

Op alle zondagen is er een eucharistieviering om 10.00 uur in de
St. Werenfriduskerk in Elst. Om deze vieringen te volgen, ga naar
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10223.Via de kerkomroep
kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel.

Het secretariaat is op maandag open van 9.30 tot en met 11.00
uur. U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties en voor
het opsteken van een kaarsje in de Mariakapel. Heeft u vragen, u
bent van harte welkom.

De vieringen in de Werenfriduskerk worden ook in beeld en geluid
uitgezonden. Ga hiervoor naar Werenfriduskerk Elst Home/facebook.
Via startpagina en video’s kunt u dan bij de betreffende uitzending
komen. Dat kan zowel live als achteraf.
Ook alle vieringen in de H. Leonarduskerk in Oosterhout zijn
te beluisteren via internet. Hierbij hebt u geen beeld. Ga naar
www.kerkomroep.nl/#/kerken en ga dan naar Oosterhout (gld).
U krijgt dan een lijst met alle vieringen, die u zowel live als achteraf
kunt beluisteren.

Allerzielenviering
In deze viering op maandag 2 november kwamen we bij elkaar
om onze geliefden te gedenken, die we hebben moeten loslaten en
zo missen.
Door coronamaatregelen konden dit jaar alleen de nabestaanden
van de overledenen van dit jaar de viering bijwonen. In deze viering
werden graflichten gezegend, die de familieleden van de overledenen
na afloop meekregen. Voor alle anderen, waarvoor een gebedsintentie was opgegeven, werd bij het noemen van de namen een
kaars ontstoken, zodat er toch betrokkenheid was in deze viering
waar men niet bij kon zijn.
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Gedachteniskruisje
De gedachteniskruisjes die achter in onze kerk hangen worden altijd na een jaar in een viering teruggegeven aan de familie. Door
de omstandigheden van dit moment maken we met de families
nadere afspraken.
De gedachteniskruisjes van Willemien Kampschöer-Wanders, sterfdatum 26 december 2019, en Gerda Lintsen-Toebast, sterfdatum
13 januari 2020, worden persoonlijk aan de families teruggegeven.
Wij wensen de families veel sterkte toe met het verlies van hun
geliefde.

Corona
Omdat we tijdens de viering verplicht zijn goed te ventileren zijn
de kerkdeuren niet gesloten. Dit heeft als consequentie dat het
– zeker achter in de kerk – nogal fris kan zijn. Ons advies is om
warme kleren te dragen.
Let op: bij binnenkomst is een mondkapje verplicht. Wanneer u
een plaats hebt toegewezen gekregen, mag u het afzetten. Bij het
verlaten van de kerk moet u het weer opzetten.
Kijk in de krant, of op internet, of in Ankerplaats. Daar staat de
actuele informatie met betrekking tot de laatste ontwikkelingen.
Wilt u een kaarsje opsteken in de Mariakapel dan kan dit alleen op
de maandagochtend tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Ingang via het secretariaat. Op andere tijden is dit helaas nu niet
mogelijk.

Vieringen in Leonarduskerk
Dinsdagochtendviering in de dagkapel:
1 december 9.00 uur - 5 januari 9.00 uur.
Weekendviering:
zo. 13 december 11.00 uur
zo. 10 januari 11.00 uur / zo. 24 januari 11.00 uur / zo. 7 februari
11.00 uur.
Voor uitgebreide informatie omtrent de diverse vieringen zie middenpagina.

Actie voedselbank
De laatste jaren hielden de gezamenlijke kerken in Nijmegen en
Overbetuwe voor de kerst een actie voor de voedselbank. Vorig
jaar leverde dat bij ons in Oosterhout meer dan dertig goedgevulde
dozen op.
Helaas is dit jaar door corona alles anders. Omdat er in de vieringen
in de kerk voorlopig maar dertig bezoekers zijn toegestaan is er
voor weinig mensen gelegenheid om iets te doneren. Ook de beide
dorpshuizen, waar altijd veel werd gebracht, zijn (grotendeels)
gesloten. In onze kerk wordt dit jaar dan ook geen actie gehouden.
Er is echter een alternatief.
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Zaterdag 12 december wordt in de Lidl in Oosterhout en in de
supermarkten in Elst door de gezamenlijke kerken een inzameling
gehouden voor de Voedselbank Nijmegen Overbetuwe. Tegelijk
met uw kerstinkopen kunt u producten doneren. Vorig jaar heeft
deze actie heel veel opgeleverd. Bent u bang dat het te druk wordt
in de winkels, dan kunt u natuurlijk altijd een bedrag storten op de
rekening van de Voedselbank Nijmegen Overbetuwe. Rekeningnummer: NL 61 RABO 0104 0832 55.
Namens de voedselbank hartelijk dank. Zij hebben uw hulp nu nog
harder nodig.

Kerstvieringen in coronatijd
Op het moment dat wij de kopij voor deze Ankerplaats moeten
inleveren, wordt bekend, dat op kerstavond 24 december en eerste
kerstdag 25 december géén vieringen zijn in de diverse geloofsgemeenschappen alléén online vanuit het eucharistisch centrum Elst.
De reden van dit besluit van het pastorale team en het parochiebestuur is, dat er door het maximumaantal bezoekers van dertig
per viering, het noodzakelijk zou maken om veel mensen teleur te
stellen. Ten opzichte van andere jaren zouden zeker tweehonderd
mensen in Oosterhout niet kunnen worden toegelaten. Voor de
andere locaties is dat navenant. Ook de vieringen in Elst zijn zonder
bezoekers.
U kunt de vieringen in Elst volgen, zoals eerder in onze tekst is
vermeld. Welke vieringen en hoe laat leest u elders in deze Ankerplaats

Bezichtiging kerststal
Ondanks de vervelende coronatijd zorgen onze kerststalbouwers
er dit jaar weer voor dat in onze kerk een mooie kerststal te zien is.
U kunt deze bekijken en desgewenst een kaarsje opsteken op de
volgende tijden:
Eerste kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur,
Tweede kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur,
Nieuwjaarsdag 1 januari tussen 14.00 en 16.00 uur.
Ook dan worden alle coronamaatregelen in acht genomen en moet u
de aanwijzingen van de stewards volgen. Wij verzoeken u vriendelijk
om in het belang van uzelf en de anderen een mondkapje te dragen.
Als het erg druk wordt, kan het zijn, dat u even moet wachten,
voordat u bij de kerststal kunt kijken.
Zoals dat voor alle vieringen geldt, raden wij u aan om in deze
onzekere tijden goed ‘Dorpsgeluiden’, Hét Gemeente Nieuws’
en/of de website van de parochie te volgen: www.rkparochiemaria
magdalena.nl
Wij wensen u ook in dit bijzondere jaar heel fijne gezegende
Kerstdagen en een goed en vooral gezond 2021.
Pastoraatsgroep en Locatieraad
Geloofsgemeenschap H. Leonardus

Valburg

St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62
secretariaatvalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
Contact
pastoraatsgroepvalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
Sjaak Helmink 06 - 5199 5337
Locatieraad: locatieraadvalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
Aart Pastoor 06 - 5353 3479
Wilma van Rossem 0488 - 43 04 11
Parochieblad: Willy Verhoeven, 06 - 2365 1528
w.verhoeven@t-mobilethuis.nl
Secretariaat: eens per twee weken op vrij van 10.00 - 11.00 uur
en na telefonische afspraak 0488 - 41 27 29

v.l.n.r. Johan Slebus, Wilma van Rossem, Sjaak Helminkl

Intenties
Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy
Verhoeven 06 - 2365 1528 of wverhoeven@gmail.com. De gebruikelijke intenties die u opgaf, worden nu weer gelezen in Valburg en niet
meer in Elst.

Vrijdagviering
Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de
kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.
Na afloop van de eucharistieviering is er gelegenheid om even samen
te zijn en een kop koffie/thee te drinken.

Vieringen kerkomroep
De vieringen vanuit Elst worden direct online uitgezonden via
kerkomroep.nl & facebook.com/stwerenfridus. Daar kunt u ook
vieringen terugluisteren en terugzien.

Jaaroverzicht
In een notendop een kort overzicht van de belangrijkste momenten
in onze locatie.
Verjaardagsactie: De inhoud van de gebruikelijke verjaardagsenveloppe
die u ontvangt wanneer u jarige bent, is bestemd voor de financiering van
de kosten bij het herstel van (delen van) kerkhofmuren.
Overleden: Vanuit onze kerk vinden het afgelopen jaar uitvaarten
plaats van een aantal oud-parochianen. Op 7 februari overleed Dini
Verhoef-Hendriks (79). Ze woonde in Heteren. Op 18 september
overleed Toos Knipping-Jansen (96) in zorgcentrum De Hoge Hof.
Beiden vonden hun laatste rustplaats op de begraafplaats aan de
Bakkerstraat.
Coronatijd: In februari/maart zijn we overvallen door het coronavirus. Kerkdiensten mochten wel maar alleen centraal in Elst en
dan (aanvankelijk) zonder parochianen. Via de kerkomroep en
Facebook kunnen we (ook nu nog) meeluisteren en meekijken.
Op veel locaties (ook in Valburg) luidden we in die tijd de klokken ter
bemoediging. Op woensdag- en zaterdagavond kunnen parochianen
’s avonds een uurtje bijeenkomen in de kerk voor gebed en troost.

Vanaf 1 juli gaan de kerken, onder nadrukkelijke voorwaarden en
overheidsregels, weer open. Later worden die regels verder aangepast
en verzwaard. In Valburg vieren we op 13 september weer voor het
eerst samen in een weekenddienst.
Aanlichting: In april/mei worden de werkzaamheden voor de aanlichting van onze kerk (een gemeentelijk monument) afgerond.
Vanwege de coronatijd is besloten de officiële inwijding/opening
uit te stellen. Die vond in september plaats. De kerk staat nu iedere
avond volop in de schijnwerpers.
Tuin: Aan de zuidzijde van de kerk zijn rozenstruikjes geplant in
toepasselijke pauselijke kleuren wit en geel. Van de eerste bloei
hebt u kunnen genieten.
Parochieblad: Ankerplaats valt maandelijks bij u op de mat. Jos
Matijssen coördineert al vijftig jaar de druk/bezorging.

Advent, kerst en nieuwjaar
Buiten schijnt de zon. Het wordt vandaag 17 graden. En toch wensen
we u nu al een goede adventstijd toe, een zalig kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar. Omdat de uitgave van Ankerplaats dit keer
een dubbelnummer is zijn we er weer vroeg bij.
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V ERSL A G

Prijzen tweede honderdveld uitgereikt

We zijn er bijna met MM Verbonden

Zondag 8 november zijn de prijswinnaars bekendgemaakt van het
tweede honderdveldspel van de actie MM Verbonden.

De finish is in zicht. We zijn er bijna maar nog niet helemaal.
De actie MM Verbonden is nu al geslaagd. Dat is een pluim voor
de werkgroep Vrij-Fridus die met groot enthousiasme acties heeft
gehouden om geld op te halen voor de aanschaf van permanente
professionele uitzendapparatuur. Zo wordt het mogelijk om via
de livestream de vieringen vanuit de St. Werenfriduskerk in Elst te
volgen. En wie wil dat nu niet in deze coronatijden nu er slechts
een beperkt aantal mensen vanwege de regels de vieringen kan
bijwonen. Thuis zijn we in elk geval met de viering en ook een
beetje met elkaar verbonden.

De eerste prijs ging naar mevrouw Mijke Kosters uit Elst. Uit handen
van pastor Victor Bulthuis ontving zij een mooie pen met de inscriptie
‘Bemin en doe wat je wilt’, een citaat van de heilige Augustinus,
die schrijft: ‘Heb lief en doe wat je wilt. Als je zwijgt, zwijg dan uit
liefde. Als je spreekt, spreek dan uit liefde. Als je iemand terechtwijst,
doe het uit liefde. Als je vergeeft, vergeef uit liefde. Laat de wortel
van de liefde in je binnenste groeien. Uit die wortel kan slechts het
goede voortkomen.’ Mevrouw Joke Janssen uit Lent en de heer
Ruud Smit uit Arnhem wonnen beiden een troostprijs, een parochiekaars met de afbeelding van Maria Magdalena.

De parochianen hebben op grote schaal meegedaan aan de actie.
De werkgroep waardeert dat enorm. Het ziet er naar uit dat de
apparatuur gekocht kan worden. Prachtig toch. Dit hebben we
met elkaar tot stand gebracht.

Beste winnaars, van harte proficiat en veel plezier met jullie aanwinst.
En natuurlijk hartelijk bedankt voor jullie deelname.

De laatste loodjes. Daar gaat het nu om. Wie nog wil doneren kan
dat nog doen. Graag zelfs. De werkgroep is u er dankbaar voor.
U kunt geld overmaken via een QR-code of doneren in de bussen
in de kerk.
Een van de initiatieven was de honderdveldactie. Je kocht een veld
en moest afwachten of er op het door jou gekochte vak een prijs
zou vallen. Het pastoraal team stelde cadeaus beschikbaar. De eerste
winnaars zijn intussen bekend en daar past een felicitatie bij.

Langs Wegen met Zegen
In een tijd waarin er vanwege de maatregelen tegen COVID-19 veel
niet kan, is het de kunst om te zoeken naar wat wél kan en energie
geeft. Veel mensen ontdekken opnieuw of voor het eerst hoe fijn
het is om te wandelen. En coronaproof natuurlijk. Wandelen is
trouwens al eeuwenlang een bekende en beproefde manier om je
hoofd leeg te maken, nieuwe inzichten te krijgen en inspiratie op
te doen. Wereldwijd gingen en gaan pelgrims op weg voor kortere
of langere tijd en hun aantal neemt ook in onze tijd toe.
Er is goed nieuws waarover u misschien al eerder iets heeft gehoord
of gelezen: de Betuwe krijgt een unieke pelgrimsroute die tot stand
komt door een mooie samenwerking tussen de protestantse gemeente
de Vierplek, de rooms-katholieke Maria Magdalenaparochie en het
pelgrimshuis in Nijmegen. Een wandelroute van ongeveer honderdvijftig kilometer, in etappes of aaneengesloten af te leggen. De
afgelopen zomer zijn er diverse wandelaars en kenners van de
omgeving op pad gegaan om een deel van de route uit te zetten.
Inmiddels is daarvan een voorlopig geheel gemaakt, maar de route
zal nog door meerdere mensen worden nagelopen en eventueel
aangepast. De bedoeling is dat er een goede bewegwijzering komt,
een mooi boekje met behalve de route ook informatie over het
landschap en de (religieuze) bijzondere plaatsen onderweg. Plekken
om te pauzeren, te eten, te overnachten worden gezocht. Een website
met meer informatie en suggesties wordt gemaakt en er wordt
nagedacht over een naam, een logo en mogelijkheden om kerken
onderweg ook van binnen te kunnen bekijken. Natuurlijk kost zo’n
project niet alleen heel veel mensuren, maar ook geld. Daarvoor
zijn we bezig verschillende fondsen aan te schrijven. En er is goed
nieuws: we hebben de eerste toezegging binnen.
De naam van het pelgrimspad wordt ‘Wegen met Zegen’ Daarin
verwijst ‘zegen’ zowel naar de zegen zoals we die kennen uit de
christelijke traditie, als naar de waterlopen die in de Betuwe ook
‘zegen’ worden genoemd. In het oud Saksisch betekent ‘zijgen’ zowel
‘laten wegvloeien van water’ als ‘optrekken/voortbewegen’. Dat is
wel heel toepasselijk.
We hopen dat ‘Wegen met Zegen’ een begrip wordt in de Betuwe.
Een mooie manier om als kerken bij te dragen aan zingeving en
verdieping en om mensen op een nieuwe en positieve manier te
laten kennismaken met pelgrimeren en met de prachtige (religieuze)
pleisterplaatsen in de regio.
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Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua
Doordat de kerken aan het begin van de vastentijd gesloten werden
vanwege de landelijke lockdownmaatregelen is de vastenactie
grotendeels in het water gevallen. Daarom willen wij in deze
adventsperiode de landelijke adventsactie extra aandacht geven.

Eerste Heilige Communie Lingewaard
Geloofsgemeenschappen Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt,
Haalderen, Huissen-Stad, Huissen-Zand.
Wat een rare tijd: zo zijn we nog bezig met het afsluiten van het
communietraject van 2020 en gelijktijdig starten we de voorbereidingen voor 2021 al weer op. COVID-19 gooit alle plannen die
we maken overhoop. Al bijna een jaar gaan de dingen anders dan
anders. Veel activiteiten kunnen en mogen we niet samen met u,
onze medeparochianen, doen. Toch brengt het ook goede dingen
voort. We worden gedwongen om naar andere mogelijkheden te
zoeken. En om manieren te vinden om u te laten zien waar we mee
bezig zijn.
Zaterdag 7 november hadden we een mooie St. Maartenviering
gepland. Een viering waarin we de nieuwe communicantjes de kerk
wilden laten verkennen en de communicanten van dit jaar terug
te laten komen voor hun ‘terugkomviering’. Een gezinsviering met
kindernevendienst en lampionnenoptocht door de kerk. Een moment
om alle parochianen de mogelijkheid te geven om toch nog iets mee
te krijgen van de zestien kinderen die dit jaar hun communie deden
en alvast kennis te laten maken met de 21 nieuwe communicantjes.
Helaas kon het niet. Toch hebben we oplossingen bedacht. Zo hebben
we wel de speurtocht door de kerk gedaan met de 21 nieuwe
communicantjes. Al wel vroeg in de middag en niet zoals altijd met
het hele gezin, maar alleen met papa of mama. Niet lekker vrij door
de kerk lopen, maar volgens een vaste route. Maar het staat vast:
we zijn begonnen.
De terugkomviering voor de communicanten van dit jaar is wel
gehouden, niet om 19.00 uur maar om 16.00 uur. Niet met de hele
parochie, maar met alleen de eigen gezinnen. Maar wel een eucharistieviering met zang van Exothem. Dit werd mogelijk omdat ook Pastor
Donders en het koor zo goed waren om twee keer voor te gaan en
te zingen. Zo hebben deze kinderen ook hun voorbereidingen af
kunnen sluiten en konden ze hun foto’s en dvd van hun communieviering ophalen.
Met de nieuwe groep gaan we verder op hun weg naar hun eerste
communie. We zijn al samen geweest om te luisteren naar een verhaal
en om te knutselen voor de presentatieviering op 16 januari.
Deze maand gaan we natuurlijk samen op weg naar kerst. Hoe?
Wij hopen dat het samen met u kan en mag.

Wat is er aan de hand?
Hoewel de welvaart in Nicaragua de laatste tien jaar aanzienlijk is
verbeterd, is zeventig procent van de plattelandsbevolking nog arm.
Ondervoeding is een groot probleem en door ziektes en ondervoeding
behoren de cijfers van moeder- en kindersterfte tot de hoogste van
Centraal-Amerika.
Wat willen wij bereiken?
Het doel van het project is om gezinnen te leren hun moestuinen
op een duurzame manier te bewerken. Dat betekent dat ze leren
hoe ze hun moestuinen op een voor mens en land gezonde manier
kunnen bewerken en hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn
vruchtbaar houden. Op die manier kan de cirkel van armoede en
ondervoeding doorbroken worden.
De lokale non-profit organisatie Octupan voert dit project uit met
ondersteuning van de Adventsactie. Het project komt ten goede
aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al
deze gezinnen zijn ondervoed. Octupan wil bereiken dat de ouders
weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen.
Hoe gaan we dat doen?
De gezinnen krijgen training in duurzame landbouwtechnieken
om zo de opbrengst van de moestuinen te verbeteren en kennis en
bewustwording van goede voeding te verhogen. Er zijn workshops
over organische bemesting, kweken van groenten, plantenziektes
en hoe gevarieerd en voedzaam voedsel te verbouwen. Ook zijn er
workshops voor leerkrachten om kinderen vertrouwd te maken
met gezond eten en om ze te leren hoe ze schooltuinen kunnen
aanleggen.
Ieder gezin ontvangt een startpakket dat bestaat uit een schoffel,
gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete
aardappelen en wortels om zo hun eigen groenten te kunnen kweken.
Het is belangrijk dat u deze acties blijft steunen. We kunnen ons
voorstellen dat u in deze coronatijd niet naar de kerk gaat om
besmetting te voorkomen. In dat geval kunt u ook een bijdrage
overmaken op IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van
Adventsactie ’s-Gravenhage.

Graag willen we u allen nu al uitnodigen om op 16 januari allemaal
om 19.00 uur naar de kerk in Haalderen te komen om daar kennis te
maken met onze nieuwe communicantjes. Mocht dit niet kunnen
vanwege COVID-19-maatregelen, dan zullen wij u met hen kennis
laten maken op een andere manier.
Werkgroep Eerste Heilige Communie Lingewaard
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AGENDA

Kinderactiviteiten
voor de kinderen

Vormelingen
Zondag 8 november hebben onderstaande jongeren in een feestelijke
viering het Heilig Vormsel ontvangen.
Geen overvolle, maar een vrijwel lege Herberg. Dat was de werkelijkheid van de afgelopen maanden. Uit voorzorg hebben we onze
activiteiten grotendeels moeten afzeggen. Niet alleen voor ons
als team van De Herberg was dat een confronterende ervaring.
Ook voor onze gasten, zo hebben we gemerkt uit diverse reacties.
En hoewel het overal schraalhans keukenmeester is, doet het ons
en onze gasten toch pijn.

Van harte gefeliciteerd.

We gaan ervan uit dat het coronavirus vooralsnog voor de nodige
onzekerheid zal zorgen. Daarom hebben we besloten om - voor
het eerst - geen volledig programma te maken voor de eerste helft
van 2021. We willen het onszelf en onze gasten niet aandoen om
activiteiten in de steigers te zetten die we op het laatste moment
alsnog moeten annuleren.
Toch laten we ons zeker niet ontmoedigen. Want onze inspiratie
en onze hoop op een betere toekomst zijn allerminst vervlogen.
We hebben ideeën die we, zodra het kan, graag willen realiseren.
Deze kondigen we aan via onze website, de Facebookpagina,
e-mail, losse flyers en kanselmededelingen. Voor januari hebben
we veiligheidshalve nog niets gepland. We willen eerst even
afwachten hoe de coronacrisis zich ontwikkelt en hoe het nieuwe
jaar van start gaat. Maar we houden u uiteraard op de hoogte.

Aniek, Juliette, Raymond, Bette

Voor nu wensen wij u een gezond en gelukkig kerstfeest toe en alle
goeds voor 2021.

Quinten, Marissa, Ole, Vincent, Dean, Maddy

We gaan allemaal op weg naar Kerstmis
Vanaf de advent gaan we met z’n allen op weg naar Kerstmis.
Op zaterdag 28 november gaan we in de kerk in Huissen-Stad op
verschillende manieren adventskransen maken.
We beginnen middags om 15.00 uur met het maken van de kransen
en luisteren en kijken naar de bijzondere verhalen van advent.
Wij volgen de aanwijzingen van het RIVM en daarom is aanmelden
verplicht. Aanmelden kan via de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/OnzeLieveVrouwTenHemelopneming.
Schrijf maar vast in je agenda:
Een gezellige knutselmiddag met mooie verhalen op zaterdag 28
november om 15.00 uur in de kerk van Huissen-Stad.
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Kom jij ook naar onze Kerststal kijken?
Vrijdag 25 december 1e Kerstdag
Zondag 27 december 2020
van 13.00 tot 16.00 uur

Kerk O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
Kerk O.L.V. ten Hemelopneming Huissen
De Theaterkerk in Bemmel
is open op zondag 27 december
van 13.00 tot 16.00 uur
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Kinderpagina
Knutselen

Wat heb je nodig?
• paars of grijs vouwblaadje;
• rood papier of rode stift;
• zwarte wol;

Pieppraat
Advent
De vier weken voor dat het Kerstmis is,
noemen we de adventtijd. Advent komt
van een latijns woord “adventus” wat
in het Nederlands “komst” betekent.
We wachten op de komst, de geboorte
van Jezus op 25 december. Het is dus
een tijd van wachten; niet makkelijk
maar wel spannend!

• zwarte stift;
• schaar en lijm.

Je vouwt het paarse of grijze vouwblaadje doormidden. Teken
dan de helft een hart op het dubbelgevouwen vouwblaadje. De
vouwlijn is het midden van het hart. Knip dan het hart uit als
dat nog is dubbelgevouwen. Vouw het hartje open. Knip van
het rode papier de neus en de binnenkant van de oren en plak
deze op het hart. Je kunt ze ook inkleuren als knippen niet zo
fijn is. Nu kun je stukjes zwarte wol knippen voor de snorharen
en die plak je deze boven de neus. Dan teken je met zwarte
stift ogen op de muis. Je kunt dan een klein strookje papier aan
de achterkant van de muis plakken voor extra stevigheid. Dan
knip je een stuk zwarte wol voor de staart en die plak je op het
extra strookje aan de achterkant van de muis. Je kunt deze muis
in de stal of in de kerstboom hangen.
Veel plezier en geniet maar van de mooi versierde boom of stal.

5 december Sint Nicolaas
Op deze feestdag voor kinderen
worden er aan geschenken uitgedeeld.
Op de avond voor zijn verjaardag – zo
gaat het verhaal – deelde Sint Nicolaas
kadootjes uit aan de allerarmste
kinderen. Nog steeds is het de heilige
met veel vrienden onder de jonge
kinderen.

Mies Muis

24-25-26 december Kerstmis
Feest van de geboorte van Jezus. Omdat
we dat zo belangrijk vinden, vieren we
dit wel 2 dagen. We beginnen zelfs al
op de avond die er voor komt: kerstavond.

Hallo jongens en meisjes,
Als muis ben ik de afgelopen tijd heel druk geweest om ervoor te zorgen dat er genoeg voedsel in
ons holletje ligt voor de winter. Tijdens al dat werk kwam ik Eva de muis tegen uit Bethlehem.
Dat is de stad waarin Jezus geboren is 2020 jaar geleden. Ze vertelde mij dat het voor haar
wel wat lastiger was, want er komt altijd heel veel visite rond de Kerstmis. En dan valt het
niet mee om een voorraad voor de winter bij elkaar te krijgen. Ook voor zoveel visite moet
je van alles in huis hebben. Ze vertelde ook heel trots dat haar over-over-overgrootmoeder
er in de stal bij was toen Jezus daar geboren werd. Wel echt speciaal om zo’n verhaal in de
familie te hebben. Tja, ik ben maar een gewone ‘Mies Muis’, maar heb toch interessante
familieleden die veel kunnen vertellen. Veel plezier deze mooie dagen en ik hoop voor jullie
met veel familieleden.
Zalig Kerstmis van Mies Muis.
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31 december Oudjaar
Laatste dag van 2020. Dit jaar had
366 dagen (een schrikkeljaar).
1 januari Nieuwjaarsdag
Eerste dag van 2021. Dit jaar heeft
weer gewoon 365 dagen.
6 januari Driekoningen
Met Kerstmis vierden we dat Jezus
voor alle mensen wordt geboren.
Maar zijn geboorte was zo bijzonder
dat het zelfs in de sterren te zien
was. Een hele nieuwe ster: dat was
vast voor een nieuwe koning. De
koningen waren zo nieuwsgierig dat
ze kwamen kijken naar die koning.

