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LAATST E N I E U W S
De coronamaatregelen zijn aangescherpt
en veranderen continu. Dat heeft gevolgen
voor de vieringen en bijeenkomsten.
Zie hiervoor pagina 8.
We raden u dringend aan voor het laatste
nieuws op onze website te kijken:
www.rkparochiemariamagdalena.nl

6 Plannen voor de toekomst
We gaan bouwen aan een parochiecentrum
voor jong en oud, met ruimte voor
ontmoeting én geloofsverdieping.

15 Gepassioneerd ambachtsman
Gery Garttener is de kunstenaar die
de glas-in-loodramen heeft gemaakt
van de nieuwe kapel in Indoornik.

28 Lourdes in Huissen
Unieke Mariabedevaart in Lingewaard
voor pelgrims een bijzondere ervaring!
Ook dichtbij huis is Maria aanwezig.
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Pastoor Karel Donders (voorzitter)
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Aldo van den Brink (2e penningmeester)
Rob Bonnes (ICT)
Gerie Driessen (gebouwen)
Wim Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven)
Vincent Bos (communicatie)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

VAN DE R EDACTI E
De voorzijde van deze Ankerplaats laat zien hoe hectisch de periode
is waarin we nu leven. We hebben een paperclip aangebracht om
iedereen erop te wijzen hoe belangrijk het juist nu is om regelmatig
de website van de parochie te raadplegen. Er worden steeds nieuwe
coronamaatregelen aangekondigd. We waren juist blij met de
versoepeling van de regels waardoor we meer bezoekers in de kerken
konden ontvangen. Nu zijn vanwege oplopende coronacijfers de
richtlijnen weer aangescherpt. Met alle gevolgen voor het kerkbezoek. Wat nu geldt, kan over een paar weken weer anders zijn.
Het verwerkingsproces van het parochieblad neemt elke keer
een paar weken in beslag. Want er komt heel wat bij kijken om
Ankerplaats te maken. Doordat die verwerking al vroeg begint,
kunnen we nu niet zeggen welke coronamaatregelen over enkele
weken van kracht zijn. Dat maakt het lastig om in het parochieblad actueel te zijn. En daarom is die verwijzing naar de website
zo belangrijk. Zeker met het oog op de doorgaans druk bezochte
Allerzielenvieringen.
Dus: kijk voor het laatste nieuws echt op onze website.
Voorkant. De foto aan de voorzijde van deze Ankerplaats is genomen
op de katholieke begraafplaats aan de Valburgseweg in Elst. Het
is een detail van een van de staties die door Stien van Wissing zijn
opgeknapt. Zij restaureert vaker beelden en staties. De statie laat
een persoon zien die verdriet heeft. Dat is wel zo toepasselijk met
het oog op Allerzielen wanneer we op tal van plaatsen onze dierbare
overledenen gedenken.

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 december-januari Dubbelnummer
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 6 november
4e jaargang, uitgave februari 2021
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag/zaterdag 1-/2 januari 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

De hele santenkraam…
Als je het woord ‘santenkraam’ opzoekt in ‘Klare taal’, een Van
Dale uitgave over uitdrukkingen en gezegden in de Nederlandse
taal, dan staat daarover: een informele of oneerbiedige manier om
‘alles’ en ‘iedereen’ aan te duiden.
Letterlijk betekent het woord: een tent (kraam) vol met heiligen
(santen). In vervlogen dagen noemde men zo een winkel waar
je heiligenbeelden kon kopen. Van autochtone Elstenaren heb ik
gehoord dat er vroeger zo’n winkel is geweest in de Dorpsstraat.
Als je nu wilt gaan shoppen voor een heiligenbeeld moet je wat
verder weg, bijvoorbeeld naar Kevelaer. Daar vind je zelfs meer
dan één santenkraam.
Het woord santenkraam mag dan wel in het gewone taalgebruik
informeel en oneerbiedig overkomen, toch vind ik het een mooi
woord. Het doet me denken aan – hoe kan het ook anders in deze
tijd van het jaar – Allerheiligen. Op 1 november viert de Kerk
het feest van Allerheiligen, het feest van al die mensen, die hele
santenkraam, die de eeuwen door werk maakten van het evangelie.
Ieder van hen heeft daar op een bijzondere manier handen en voeten
aan gegeven. Zodanig dat zij naam hebben gemaakt en voor ons
een voorbeeld zijn.
In de liturgie van Allerheiligen lezen we uit het Boek van de Openbaringen van Johannes. Over het visioen van de menigte die niemand
tellen kan, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Van hen
wordt verteld dat ze komen uit de verdrukking, dat ze bevrijd zijn
van armoede en onrecht, van oorlog en uitbuiting. Dat werpt een
heel ander – hemels. – licht op heiligen en heilig zijn. Het betekent
dat het gaat om bevrijding van mensen. Dat mensen, wie, waar en
hoe dan ook, voor God betekenis hebben. Het is een verhaal dat
ons als het ware een kijkje geeft in de hemel. Het betekent dat het
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gaat om héél worden wat stukgemaakt en gebroken is en dat God
daar de hand in heeft.
Maar God niet alleen. In het evangelie van Allerheiligen horen we
Jezus spreken tegen een bont gezelschap van mensen uit de wijde
omgeving. Een hele santenkraam van mensen van allerlei slag die
van alle kanten zijn toegestroomd om iets van Jezus op te steken.
Jezus vertelt hen hoe zij zélf, hoe wij allemaal, zalige mensen kunnen
zijn: zalig ben je als je je inspant voor een rechtvaardige samenleving,
zalig ben je als je het verdriet ziet van een ander en probeert te
troosten, zalig ben je als je hart hebt voor mensen in nood, zalig
ben je als je werk maakt van vrede, zalig ben je als je van harte wilt
delen, zalig ben je als je uit bent op verzoening en vergeving, zalig
ben je als je beseft dat het leven een gave is en je vertrouwen hebt
in je medemens en vertrouwen op God, zalig ben je als je over dit
alles vrijmoedig durft getuigen…
En zo brengt het evangelie ons weer met beide benen op aarde.
Of liever gezegd: het feest van Allerheiligen wil hemel én aarde bij
elkaar brengen. Wij kunnen allemaal zalige mensen zijn, werken aan
bevrijding en heelheid. In ieder van ons gaat, – als we dat willen –,
een heilige schuil.
Allerheiligen is een uitnodiging aan ons, – als ik het zo informeel
en oneerbiedig mag zeggen – om er samen een santenkraam van te
maken. Doet u ook mee?
Janine Kallen, pastoraal werkster

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

pastoor
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Annemarie Buurman
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parochiemedewerkster
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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

We hebben best een drukke tijd achter de rug. Vooral omdat er enkele
extra bijeenkomsten op de rol stonden. Een van de vergaderingen
was voor het grootste deel gewijd aan de financiën van onze mooie
parochie.
We hebben eerder bericht dat we rode cijfers schrijven. Dat zal dit
jaar niet anders zijn. Al kleuren de cijfers mooier als gebouwen
worden verkocht. Op die verwachtingen kun je natuurlijk geen
begroting maken. Kortom, de begroting laat voor dit jaar een tekort
zien. Daar hadden we al op gerekend. Al wordt het er door de
coronacrisis niet florissanter op. Veel inkomsten vallen lager uit
omdat minder mensen de eucharistievieringen kunnen bezoeken.
Dat scheelt aanzienlijk aan collectes.
Het parochiebestuur heeft gekeken op welke terreinen bezuinigd
kan worden. We hebben al best wat vorderingen gemaakt, maar
tevreden zijn we er nog niet over. Enkele uitgavenposten worden
nog eens tegen het licht gehouden. Over het verhogen van tarieven
is al wel nagedacht, maar daar is nog geen klap op gegeven. Ook
hier gaan we uiterst behoedzaam te werk. Al met al kunnen we
best stellen dat 2021 opnieuw een uitdaging wordt.

Parochiecentrum
Elders in deze Ankerplaats zet het pastoraal team de ideeën uiteen
om binnen een jaar te komen tot een parochiecentrum. Dat moet
het kloppende hart van de parochie worden. Het is een inspirerend
plan, goed doordacht ook. Het bestuur heeft zich achter de plannen
geschaard. Al is er goed gedebatteerd over alle facetten van dit
plan. We gaan met elkaar de uitdaging aan om het parochiecentrum
van de grond te tillen en tot een succes te maken.
Daarbij heeft het bestuur goed gekeken naar de financiële component.
De berekeningen voor het parochiecentrum zien er gewoonweg
goed uit. Er vallen aan de ene kant weliswaar wat huurinkomsten
weg, maar daar staan aan de andere zijde weer nieuwe huuropbrengsten tegenover. En dat maakt het in financieel opzicht
verantwoord om de plannen uit te voeren. Al is er nog een lange
weg te gaan. Want er moet nog veel geregeld worden. Wat we
in gedachten hebben, moet nog wel uitgevoerd worden. Over de
voortgang houden we u als vanzelfsprekend op de hoogte.

Kerkbalans

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)

Doornenburg
Waarom is het mortuarium in Doornenburg nu even niet beschikbaar voor opbaringen? Die vraag komt de laatste weken wel vaker
voorbij. Het is een voor de hand liggende vraag. Een kwestie ook
die de mensen in Doornenburg bezighoudt. Daarom geven we er
graag een antwoord op. De kerkzaal is namelijk tijdelijk in gebruik
door derden. Dat betekent dat Mieke Peters, die met ongekend
enthousiasme en grote voortvarendheid werkt aan een beeld van
Maria Magdalena, is uitgeweken naar het mortuarium. Daar kan
ze ongestoord werken.
Over de voortgang is goed nieuws te melden. Mieke Peters schiet
al aardig op. Het spreekt voor zich dat het maken van een passend
beeld de nodige tijd vergt. Ze doet het met al haar passie en heel
secuur. We kijken vol verwachting uit naar het eindresultaat.

Kerk Haalderen
De kerk van O.L.V. van Zeven Smarten in Haalderen wordt sinds
enkele maanden iedere zondagmorgen en op bepaalde feestdagen
gebruikt door de Servisch orthodoxe parochie van Sint Sava. De
parochie was voorheen te gast in een kerk in Nijmegen maar kon
daar niet meer terecht.
De zoektocht naar een mooi kerkgebouw eindigde in de Betuwe
en wel in Haalderen. We zijn blij dat we de kerk met hen kunnen
delen. Het betekent wel dat sommige parochiële activiteiten op
zondagmorgen in goed overleg zijn verplaatst naar elders.

Er verandert wat in 2021. De Actie Kerkbalans staat in onze parochie
niet zoals al jaren gebruikelijk is in januari op de rol, maar wordt uitgevoerd in maart. Dat is een weloverwogen keuze. Je mag er immers
van uitgaan dat de weersomstandigheden voor al onze trouwe lopers
in de derde maand van het jaar beter zijn dan in januari.
Het betekent dat in de uitgave van februari in Ankerplaats ruim
aandacht wordt gegeven aan deze jaarlijkse actie. Het motto klinkt
velen bekend in de oren: Geef voor je kerk. In die Ankerplaats
komt uitleg over de financiële gang van zaken. We hopen daarbij
dat u de parochie H. Maria Magdalena net zo voortreffelijk steunt
als u dat altijd heeft gedaan.
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

Hoop, een godsgeschenk
In een bekende Griekse mythe draagt Pandora (‘schenkster van alle
gaven’) een vat waaruit alle mogelijke vormen van ellende ontsnappen.
Alleen de hoop blijft erin achter, een dubbelzinnig cadeau voor de
mensheid. De hoop is de enige strohalm die mensen nog rest in hun
ellende, maar omdat deze in het vat achterblijft, zou je ook kunnen
zeggen dat de hoop de mensheid juist onthouden wordt. Hoop is dan
valse hoop. Ze zorgt ervoor dat mensen zich vastklampen aan illusies,
in plaats van de rauwe werkelijkheid te aanvaarden. Want ja, er zijn
situaties die nuchter beschouwd gezien hopeloos zijn. In onze wereld
die nog steeds in het teken staat van het coronavirus waarvan de
bestrijding nog wel even op zich laat wachten, is het voor veel mensen
moeilijk om hoopvol te blijven, zeker als hun het water aan de lippen
staat.
Toch speelt hoop in de joodse en christelijke traditie een belangrijke
rol. Hoop betekent dat de toekomst het zal winnen van het heden,
ook al is er momenteel niets wat daarop wijst. En niet alleen in
deze beide godsdiensten, ook in het dagelijks leven is hoop van
levensbelang. Zonder hoop houdt geen mens het uit bij tegenspoed. Maar hoop kunnen we niet zomaar zelf maken, we kunnen
niet besluiten om van het ene op het andere moment hoopvol te
zijn. Echte hoop wordt ons geschonken; het is een gave. We zeggen
dan ook eerder dat we hoop krijgen dan dat we hoop verzamelen. De
christelijke traditie noemt de hoop daarom een theologale deugd,
een deugd die van God komt, een godsgeschenk dus.

Elia
En toch zijn er soms situaties die zo hopeloos lijken dat zelfs God
daar niets meer aan kan doen. Dan heb ik het over momenten
waarop de dood ingrijpt in een mensenleven.
Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 17 van het eerste boek Koningen.
Daarin stuurt God de profeet Elia naar Sarefat, waar hij zijn intrek
neemt bij een arme weduwe en haar enige zoon. Voor haar kind
en zichzelf heeft ze alleen een beetje olie en meel, maar Elia zorgt
ervoor dat die niet op raken. Dan wordt de zoon ineens ziek en
sterft. De vrouw is wanhopig en roept tot Elia: “bent u hier soms
komen wonen om mijn kind te doden, bent u wel een man van God?”
Ook de profeet is van slag. Hij neemt het kind mee naar boven, legt
het op bed en roept uit: “Heer, mijn God, waarom treft u juist deze
weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?”
Driemaal buigt hij zich over de jongen heen en smeekt God hem
de levensadem terug te geven. God toont zich gevoelig voor Elia’s
wanhopige smeekbede. Als Elia de jongen aan zijn dolgelukkige
moeder teruggeeft, zegt ze: “Nu weet ik zeker dat u door God
gezonden bent en dat u werkelijk namens Hem spreekt.”
De gestalte van de weduwe die haar kind verliest staat in de Bijbel
model voor mensen die alle hoop zijn kwijtgeraakt. Soms lijkt het
alsof het God zelf is die mensen alle hoop ontneemt, bijvoorbeeld
als er een kind sterft. Toch maakt het verhaal van Elia en de weduwe
duidelijk dat het juist God is die laat zien dat waar wij mensen alleen
maar dood zien, er toch weer leven blijkt. Ook al kan de dood in
ons bestaan niet ongedaan worden gemaakt, voor wie hoopvol is,
is er leven in het verschiet.

In de theologie wordt hoop daarom een deugd genoemd, dat wil
zeggen een levenshouding waarin wij ons mensen kunnen oefenen.
Hoewel, dat is niet helemaal waar. Er zijn deugden waarin we ons
kunnen oefenen, zoals moed, rechtvaardigheid of matigheid. Die
kunnen we ons eigen maken en daarin steeds verder komen. Maar
zoals gezegd kan dat met de hoop niet. Als we ergens een plan voor
hebben gemaakt, bijvoorbeeld voor het bouwen van een huis, dan
zeggen we wel dat we goede hoop hebben dat het op tijd klaar is en
binnen de begroting zal vallen. Maar dat heeft eigenlijk niets met
hoop te maken, maar met ervaring en berekening. Hoop wordt
ons gegeven. Dat merken we doordat ze vaak tegen beter weten in
gaat en spot met alle doemscenario’s. Hoop ziet toekomst in een
situatie waar er rationeel gezien geen toekomst meer mogelijk is.
Om wat voorbeelden te noemen: hoewel alles erop wijst dat we
het coronavirus nooit helemaal zullen kwijtraken, dat het steeds
slechter zal gaan met het milieu en met de vrede in de wereld en dat
de goederen in deze wereld altijd onrechtvaardig verdeeld zullen
blijven, zijn er mensen die toch hoop houden dat het anders kan én
anders zal worden. Hoop maakt dat mensen zich blijven inzetten
in een situatie die hopeloos lijkt.

Op God bouwen
De profeet Elia wordt een man van God genoemd, dat wil zeggen
iemand die spreekt met de stem van God. Die stem zorgt ervoor
dat mensen weer leven en toekomst ervaren waar ze zelf welbeschouwd alleen maar een einde zien. Ook wij kunnen, als we op
God durven bouwen, spreken met zijn stem en zo hoop verspreiden
in onze omgeving. Mensen kunnen het godsgeschenk van de hoop
doorgeven aan een wanhopige wereld. Maar dat kan alleen als wij
onszelf openen voor God, bijvoorbeeld door ontvankelijk te zijn
voor de woorden van hoop die de Schrift ons aanreikt. Dat wij in
die aloude woorden de stem van God mogen verstaan, die tot ieder
van ons spreekt en tot hoopvolle woorden inspireert.
Victor Bulthuis, pastor
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PAS TORA AT
We slaan een andere weg in
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.
De presentatie wordt tot nader te bepalen datum uitgesteld. Hieronder een kort verslag van de belangrijkste punten.

Terugkijken op wat achter ons ligt
Vanaf 2003 – toen het Aartsbisdom Utrecht aan al haar parochies
de opdracht gaf samenwerking te zoeken met de buurtparochies en
op termijn in grotere parochies samen te gaan – is er door pastores,
bestuurders en parochianen veel tijd en energie gestoken in wat
we samenbrengen onder de noemer ‘krimp-pastoraat’. Als gevolg
van processen van secularisering, institutioneel verval, ontkerkelijking en vergrijzing heeft deze periode in het teken gestaan van
fusies, kerksluitingen, gebouwenbeleid en reorganisaties binnen
het pastoraat. Daarnaast was het uiteraard van belang dat ook het
klassieke parochiepastoraat doorgang vond. Zoals het vieren van
de liturgie, catechese en bediening van de sacramenten, diaconale
activiteiten, bezoek aan zieken en ouderen, het verzorgen van
uitvaarten, aanbod van verdiepingsprogramma’s, toerusting van
vrijwilligers, bijdrage aan de oecumene en participeren binnen
(locale) maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen. We hebben
dit alles zo goed mogelijk proberen te realiseren. Maar onze inspanningen hebben niet kunnen voorkomen dat het aantal betrokken
parochianen, vrijwilligers, bestuurders en pastores bleef dalen, dat
de financiële armslag van de parochie vermindert en steeds meer
taken zijn gaan rusten op de schouders van steeds minder mensen.

Hoe staan we er momenteel voor
De opbrengsten uit de Actie Kerkbalans worden in belangrijke
mate door de groep oudere parochianen opgebracht. Uiteraard is de
parochie hen daar zeer dankbaar voor. Zonder financiële middelen
zou veel van wat de parochie onderneemt niet mogelijk zijn geweest.
De oudere parochianen doen daardoor tot nu toe niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een flinke duit in het zakje. Hun beeld van
kerk-zijn, dat sterk is bepaald door het beeld van de volkskerk
uit hun jeugd, is tot nu toe leidend geweest in de wijze waarop de
parochie haar pastoraat heeft georganiseerd. Dit is met name te
zien aan het liturgisch rooster dat erop gericht is aan de wensen
van ouderen tegemoet te komen en in zoveel mogelijk locaties in
het weekend en door de week te vieren.
Onze parochie telt daarnaast een substantieel aantal jonge gezinnen
waar met name contact mee is vanwege Doop, Eerste Heilige Communie en (in mindere mate) het Vormsel. Deze jongere parochianen
haken vooral aan bij bepaalde momenten in het kerkelijk jaar
of bij scharniermomenten in het eigen leven. Zij zijn nauwelijks
gehecht aan het kerkgebouw van de eigen locatie en makkelijk te
bewegen deel te nemen aan centraal georganiseerde activiteiten die
hen de gelegenheid bieden geestverwanten te ontmoeten.

Conclusie
Dankzij de steun van kerkbetrokken oudere parochianen heeft de
parochie tot nu toe haar opdracht serieus kunnen nemen. Maar
we moeten de realiteit onder ogen zien. Het aantal kerkbetrokken
ouderen daalt en zal door natuurlijk verloop over een aantal jaren
niet meer zijn dan een kleine, kwetsbare minderheid. De overlevings-
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kans van de parochie zal afhangen van de mate waarin we erin
slagen aansluiting te vinden bij de manier waarop jonge gezinnen,
kinderen, jongeren en jongvolwassenen hun christen-zijn willen beleven en uitdrukken. De cijfers tonen aan dat ook deze groep jongere
parochianen met het jaar afneemt. Daarom: als de parochie een kans
op toekomst wil aangrijpen, zal zij nú actie moeten ondernemen.

Een nieuwe weg
Het afgelopen jaar zijn we in Nederland op het spoor gekomen van
de ideeën van James Mallon, een Canadese parochiepriester die zijn
gedachten over kerkvernieuwing heeft neergeschreven in het boek
Als God renoveert. De eerste druk van de Nederlandstalige uitgave
verscheen in januari 2019. Momenteel is dit boek wereldwijd hét
standaardwerk voor parochieopbouw. Volgens James Mallon is
de Kerk in een identiteitscrisis terecht gekomen. Het pastoraat is
vooral gericht op behoud van ‘wat we nog hebben’. We proberen
zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van oudere
parochianen. Slechts een kleine groep van alle ingeschreven parochianen is actief kerkbetrokken. Jonge ouders zijn nauwelijks nog
in staat hun kinderen geloofsopvoeding te bieden omdat zij zelf
amper zijn toegerust. Anders gezegd: we zijn vergeten wie we zijn
en welke roeping we als Kerk hebben.

Maak alle volken tot Mijn leerlingen
In zijn boek legt Mallon een theologisch fundament voor de identiteit
van de Kerk en presenteert hij een model voor vernieuwd parochieleven. Mallon baseert zich op de opdracht van Jezus aan Zijn
leerlingen:
“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28,19-20)
De kern van de opdracht van de Kerk is leerlingen maken. Een leerling
heeft een relatie met de leraar en verdiept zich in wat de leraar te
vertellen heeft. De parochievernieuwing die Mallon voorstaat is
dan ook gebaseerd op evangelisatie, catechese, geloofsverdieping
en gemeenschapsvorming. Sleutelwoorden daarbij zijn voorrang
geven aan de zondag, gastvrijheid, een fysieke en zichtbare plaats
van samenkomst opbouwen met aantrekkelijke liturgie, aanbod
aan catechese en geloofsverdieping en ruimte voor ontmoeting.
Sinds het voorjaar van 2019 zijn het pastoresteam en de leden
van de pastoraatsgroepen met het gedachtengoed van Mallon aan
de slag gegaan. We beamen wat hij constateert en wat hij formuleert als identiteit en missie van de Kerk. We realiseren ons dat het
parochieleven zal minimaliseren en waarschijnlijk zelfs zal uitdoven
wanneer we doorgaan op de wijze waarop we nu parochie en kerk
zijn. We hebben genoeg tijd en energie gestoken in krimp. Daarom
willen we – nu we nog wat armslag hebben in de vorm van professionele en vrijwillige menskracht en nog elk jaar (maar hoe lang
nog.) een substantieel aantal jonge gezinnen een beroep doen op de
parochie – de aanpak van James Mallon een kans geven en hopelijk
op die manier onze parochie weer voorzichtig gaan opbouwen.

Parochiecentrum Maria Magdalena
1. De komende jaren gaan we één parochiecentrum Maria Magdalena
inrichten. Een plaats van ontmoeting voor jong en oud vanuit
alle locaties van onze parochie. Waar iedereen welkom is en er
zich thuis mag weten.
2. We ontwikkelen er om de vier á zes weken een zondagochtend
programma met daarin opgenomen de voorbereidingen op

H. Doopsel, Eerste H. Communie en H. Vormsel, evenals andere
kinderactiviteiten zoals kinderwoorddienst en crèche. Er komt
ook een programma voor tieners en jongeren, evenals catechetische verdieping en geloofsvorming voor volwassenen. Voor
iedere doelgroep is er dus op dezelfde zondagochtend een
activiteit. We beginnen de zondagochtend met gezamenlijk
koffiedrinken en sluiten af met een gezamenlijke eucharistieviering
en voor wie wil een lunch.
3. Ook door de week is er aanbod voor catechumenen, voor
geloofsverdieping, ontmoeting en gesprek.
4. Het parochiecentrum zal een plaats zijn waar we als leerlingen
van Jezus van Nazaret, als parochianen van de parochie H. Maria
Magdalena, samen geloof kunnen delen en vieren.

Parochiecentrum in Elst
We gaan het parochiecentrum inrichten in Elst. Om een aantal
redenen. Elst ligt centraal in de parochie, min of meer op de grens
tussen Lingewaard en Overbetuwe. Het kerkgebouw is groot
genoeg voor de hele parochie, het ligt in het centrum en is goed
bereikbaar en zichtbaar. Jonge gezinnen vinden er hun weg. Naast
het kerkgebouw met mogelijkheid van een dagkapel en aanwezigheid van een Mariakapel, is er zalencentrum De Hoeksteen,
jongerenhome Nolite Timere, een parkeerplaats, een tuin en speelplek. Ook komt de oude pastorie beschikbaar, met ruimte voor het
Centraal Secretariaat, werkkamers van de pastores, inloop en keuken.
En de pastoor komt te wonen op de nieuwe pastorie. Met dit alles
biedt de locatie Elst de meeste mogelijkheden uit te groeien tot
een parochiecentrum waar jongere generaties de kans krijgen een
eigen thuis op te bouwen, waar zij een warme geloofsgemeenschap
vinden.

Hoe verhoudt De Herberg zich tot het parochiecentrum?
De Herberg beoogt een meer randkerkelijke doelgroep. Het
programma van De Herberg biedt minder kerkelijke activiteiten
zoals films, concerten en lezingen. Het parochiecentrum biedt een
programma gericht op catechese en geloofsontwikkeling.

Hoe verhoudt De Ark zich tot het parochiecentrum?
De activiteiten voor volwassenen zijn opgenomen in het programma van De Herberg. De voorbereiding op de Eerste H. Communie
wordt verplaatst naar het parochiecentrum. Overige kinderactiviteiten kunnen lokaal worden opgepakt. De Ark zoals we deze tot
nu toe gekend hebben, huis en programma, is per 1 september jl.
opgeheven.

Tot slot
Bestudering van de ideeën van James Mallon, het onderzoeken van
de mogelijkheden die onze parochie heeft, het doordenken van een
programma voor geloofsontwikkeling voor jong en oud, dat alles
heeft ons enthousiast gemaakt. We hopen van ganser harte dat
deze aanpak vrucht mag dragen. Dat we leerlingen maken, dat we
een geloofsgemeenschap gaan opbouwen die toekomst heeft.
Pastoraal Team en Parochiebestuur parochie H. Maria Magdalena

Woord- en communieviering
In een brief aan de pastores en parochiebesturen heeft de bisschop
laten weten dat pastoraal werk(st)ers en diakens in actieve dienst weer
woord- en communievieringen kunnen houden in parochie en tehuizen.
Tot op heden was de communie-uitreiking beperkt tot de eucharistieviering. Omdat de verruiming slechts geldt voor pastores in actieve
dienst zullen in onze parochie in de weekenden alleen de pastoraalwerksters voorgaan in een woord- en communieviering.

Ziekenzalving
Dit jaar hebben in onze parochie geen vieringen met gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsgevonden. Natuurlijk blijft het mogelijk om
dit sacrament in kleine kring te ontvangen met inachtneming van de
veiligheidsregels. De priesters van onze parochie zijn er graag voor u.
Desgewenst kunt u (via het secretariaat) een afspraak maken.

Monseigneur Hoogenboom op bezoek
Erg blij waren we met het bezoek van Mgr. Hoogeboom bij de
vormelingen. Hij vertelde over de geschiedenis van de Kerk, de
sacramenten en de betekenis van het woord enthousiast... Hoe dat
met de geest en het vormsel te maken heeft, weten we nu allemaal.
Komende weken draaien de vormelingen mee in het rooster van
het Mariagebed op de woensdagavond. Op zondag 8 november
om 10.00 uur is de viering van het Heilig Vormsel in Elst.

Wat betekent dit voor Huissen Stad?
De kerk van O.L.V. ten Hemelopneming blijft eucharistisch
centrum. Zolang er twee priesters zijn (emeriti niet meegerekend)
wordt er elke zondag de eucharistie gevierd.

Wat betekent dit voor de locaties?
In de locaties zijn er weekendvieringen, bijzondere vieringen en
doordeweekse vieringen. Er is aandacht voor zieken en ouderen,
voor diaconie en oecumene. In de locaties blijft het pastoraat dus
– zolang er voldoende pastores en vrijwilligers zijn – ongewijzigd.

Tijdpad
De ontwikkeling van het parochiecentrum Maria Magdalena zal
een aantal jaren in beslag gaan nemen. Dit jaar starten we met het
ontwikkelen van het zondagochtendprogramma rond ontmoeting,
catechese, geloofsverdieping en vieren. In september 2021 verwachten
we het parochiecentrum feestelijk te openen. In de jaren daarna
zal het programma meer vorm krijgen. We streven ernaar dat het
volledige plan in september 2025 zal zijn gerealiseerd.

Gerarduskalender 2021
elke dag een beetje spirit.
Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen
Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels,
informatie Kosten: € 7,95. (www.kloosterwittem.nl).
Te koop bij:
• W. Kersten, Langestraat 47a, Huissen, 026 - 325 54 53
• R. Kloppenburg, Diepenstraat 8, Angeren, 026 - 325 26 72
• L. Grootjen-Rensen, Rijnstraat 33, Doornenburg, 0481 - 42 26 50
• Familie Niels, Nijmeegsestraat 31 E, Gendt, 0481 - 42 47 73

Ankerplaats november 2020 l 7

SEN I OREN PAS T O R A AT
John Rademakers
0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Aangescherpte maatregelen vieringen
De bisschoppen hebben de parochies gevraagd zo snel mogelijk terug
te schalen naar het maximum aantal bezoekers van 30. Tegelijkertijd
geven de bisschoppen ook toe dat de overheid ons daartoe niet kan
verplichten en er gezocht wordt naar maatwerk zodat het maximum
aantal personen correspondeert met de ruimte.
De laatste weken zien wij al dat het aantal kerkgangers dat de
vieringen bezoekt aan het dalen is en sommige kerken het aantal
van 30 zelfs niet halen.
Dit heeft ons doen besluiten dat wij de wijze waarop wij in onze
parochie vieren continueren.

Met aandacht aanwezig
Trudy, de tachtig gepasseerd, is heel tevreden met het appartement
in het verpleeghuis. De coronatijd in het voorjaar heeft haar pijnlijk
geraakt.
Drie maanden haar kinderen moeten missen, een bezoekje achter
glas daargelaten. Gelukkig kon ze met haar iPad en face-time
dagelijks een gesprek voeren en elkaar zo nog even zien. Ze voelde
zich rijk dat ze dit nog kon. Het gaf haar weer wat energie als ze
keek naar medebewoners, die het met veel minder moesten doen.
Gelukkig kwam er geleidelijk aan wat meer ruimte om gezamenlijk
te kunnen eten in het restaurant. Want in je eentje eten op je kamer
is voor haar verre van aangenaam. Ook de activiteiten, die de soms
lange dagen wat breken, zijn geleidelijk aan weer mogelijk. In haar
contacten met medebewoners valt het Trudy op dat veel medebewoners veel meer geleden hadden onder het alleen zijn dan
zijzelf. Ze hoort woorden als ‘opgehokt’. En dan die angst en
onzekerheid over de toekomst. Een enkeling gaf zelfs aan dat het
leven op deze manier niet meer hoefde. Je zult het maar moeten
meemaken dat je niet eens aanwezig mag zijn bij het afscheid van
een dierbaar familielid.
Trudy luistert met veel aandacht naar de verhalen van haar
medebewoners. Over de geweldige inzet van het personeel en wat
familieleden allemaal gedaan hebben De leuke attenties en de
telefoontjes. Maar ook het gemis. Elkaar niet meer even kunnen
knuffelen. Zelfs een vluchtige kus was er niet meer bij. Het woord
huidhonger was vóór de coronatijd onbekend maar nu voor hen
levende realiteit. Dat maakt je verdrietig, klinkt het dan. “Ben je
zo oud en dan dat nog meemaken. Moet je zo je laatste levensjaren
afsluiten?”
Vanuit haar ervaring in het maatschappelijk werk weet Trudy hoe
belangrijk luisteren is. En zo wil zij er nu zijn voor haar medebewoners. Niet meteen je eigen verhaal laten horen maar de ander
aandacht geven. Zo weten te luisteren dat de ander zich echt gehoord
en gezien weet. Met deze aandacht voor haar medebewoners ziet
Trudy hoe goed dat doet en gezichten weer wat opfleuren. Ze is
blij dat haar werkervaring nu zo goed van pas komt. Het geeft
haar een goed gevoel, je wordt er meer mens van. Niet dat ze het
daarom doet. Je krijgt meer terug dan je geeft. Trudy herkent zich
dan ook in de woorden van Marinus van de Berg: ‘Gelukkig de
mens die aandacht schept en die aandacht ontvangt.’
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Wij hebben op dit moment alle voorzorgsmaatregelen genomen
die het RIVM heeft verplicht gesteld bij grotere groepen. Wij zullen
dan ook de strenge normen die wij de afgelopen maanden hebben
opgevolgd continueren en zelfs nog iets aanscherpen.
Dit betekent concreet:
• Wij houden het maximum aantal kerkgangers aan dat we de
afgelopen tijd hebben aangehouden en dat op grond van de
grootte van het kerkgebouw veilig is.
• U hoeft zich dan ook niet aan te melden voor de reguliere vieringen.
• Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. De maatregelen hebben
dus geen gevolgen voor vieringen met kinderwoorddienst en
andere kindervieringen.
• Wij drukken u nogmaals op het hart anderhalve meter afstand
te houden, de aanwijzingen van de stewards op te volgen en uw
handen bij binnenkomst en voor het ter communie gaan te ontsmetten.
• Wij adviseren dringend bij binnenkomst en bij vertrek een
mondkapje te dragen.
Om het aantal kerkgangers te spreiden zijn er vanaf 1 november
door de week drie eucharistievieringen ingeroosterd: op maandag
om 9.30 uur in de kerk van Elst, op dinsdag om 9.30 uur in de
kerk van Haalderen, op donderdag om 9.00 uur in de kerk van
Huissen-Stad. Bezoekt u door de week een eucharistieviering, gaat
u dan niet ook nog op zondag! Zo kunnen we het aantal bezoekers
wat meer verdelen zodat we zoveel mogelijk kunnen terug schalen
naar 30.
Aanmelding is wel verplicht voor de Allerzielenvieringen. Dit is
door de locaties reeds opgepakt. U vindt hierover alle informatie
op de locatiepagina’s.
Ook voor de kerstvieringen moet u zich aanmelden.
Hierover volgt meer in het december-januari nummer.
Pastoraal team en parochiebestuur

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

Sparen
Wij gaan sparen. Geen geld, maar D.E.-punten. Deze worden
verzameld in speciale dozen. Die komen te 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.

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

Koor Cantorije

Presentatieviering pastoraatsgroep

Net voor de lockdown in maart nam Diederik Elings afscheid als
dirigent van Cantorije. Daarna heeft het hele koor helaas niet meer
kunnen zingen.

Op zaterdagavond 24 oktober is de presentatieviering van Richard
op den Kamp.

Maar inmiddels staat er wel een andere dirigent voor de enkele
koorleden die tijdens een viering de zang verzorgen. Kerkbezoekers vragen zich af: wie is hij? Hierbij stelt hij zich aan u voor.

Richard vertelt ons wat hem heeft bewogen om zich bij deze groep
aan te sluiten. Koorleden van koor Enjoy zorgen voor de muzikale
invulling. Van harte welkom.
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wilde ik eens wat anders met muziek doen en ben ik begonnen aan
een dirigentenopleiding. Na de opleiding ben ik dirigent geworden
in de Onze Lieve Vrouwe Visitatie kerk in Velp. Daar ben ik nog
steeds dirigent en via een koorlid van dat koor ben ik in contact
gekomen met Cantorije. Het was de bedoeling om in maart een
proefdirectie te doen, maar ja, COVID-19 maakte alles anders.
Nu sta ik, wanneer een zestal van Cantorije in een viering zingt,
voor deze koorleden en mag ik dirigeren. Ik heb er heel veel plezier
in en geniet ervan om dit te mogen doen. Diep in mijn hart heb ik
de wens om het hele koor een keer te mogen dirigeren tijdens een
viering, maar dat is helaas niet aan ons.
Ik hoop dat u mij zo een beetje hebt leren kennen en mocht u vragen
hebben, schroom niet, u mag mij gerust aanschieten.
Jacob Dubbeldam

De Blije Kerk
Wanneer zijn we coronavrij?

Allerzielenviering
2 november, 19.00 uur
Normaal gesproken is dit een viering met een volle kerk. Helaas is
dat dit jaar niet mogelijk. Om die reden zijn de nabestaanden van
de overledenen in het afgelopen jaar benaderd. Uiteraard hebben
zij voorrang. Als bekend is met hoeveel personen zij komen, weten
wij hoeveel plaatsen er over blijven. De overige kerkgangers moeten
zich voor deze viering aanmelden.
In deze woord- en gebedsdienst gaat pastoraal werkster Janine Kallen
voor en verzorgen koorleden van Cantorije de zang. Wij plaatsen in
deze viering de kruisjes met de namen in ons midden. Na de viering
kunnen de nabestaanden de kruisjes mee naar huis nemen.
Na afloop gaan we naar onze verlichte begraafplaats, waar de graven
worden gezegend.

Even voorstellen
Sinds een paar maanden ben ik af en toe in de Maria Geboorte
kerk in Driel te vinden. Nu is mij gevraagd om mezelf voor te stellen
en dat valt nog niet mee. Wat wil je schrijven en wat niet… Ik hoop
dat u mij zo een beetje leert kennen.
Mijn naam is Jacob Dubbeldam en – wanneer u dit leest – zestig
jaar geleden geboren in het mooie Den Helder. De kop van NoordHolland is de omgeving waar ik tot vijftien jaar geleden gewoond
heb. Daarna ben ik, vanwege de liefde, verhuisd naar Arnhem.
In die tijd werkte ik bij NUON en later bij Alliander, dus voor
het werk maakte het niet uit; daarvoor kon ik in Alkmaar,
Amsterdam en/of Arnhem terecht. Na een reorganisatie hielden
mijn werkzaamheden bij Alliander op en ben ik na drie jaar aan de
slag gegaan als roostermaker bij Aventus, een mbo-school (ROC)
in Apeldoorn.
Al meer dan 45 jaar ben ik actief als organist in diverse (protestantse) kerken. In mijn militaire diensttijd begon ik met zingen bij het
Toonkunstkoor in Arnhem. Na mijn diensttijd ben ik blijven zingen
bij diverse mannenkoren in Den Helder. Een jaar of twintig geleden
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De coronaperikelen hebben alle concertplannen van de muziekwerkgroep van
de stichting De Blije Kerk stilgelegd. Wij
hadden een aantal mooie concerten gepland.
Maar door de RIVM-voorschriften is het
onmogelijk de muziek in onze mooie kerk
te laten klinken.
Hoewel wij over een ruime kerkzaal beschikken is het aantal toe te
laten bezoekers heel erg klein (inmiddels teruggebracht naar dertig
voor openbare evenementen). Bovendien is het beter om geen
enkel risico te nemen en onze plannen uit te stellen tot betere tijden.
Wanneer die tijden weer komen? Laten wij hopen dat er in de
komende maanden een succesvol vaccin tegen corona beschikbaar
komt. Zodat iedereen daarna weer zijn ‘oude’ leventje kan oppakken
en wij ook weer mooie concerten kunnen organiseren.
Enkele weken terug toen het met het aantal coronabesmettingen
nog de goede kant op leek te gaan werd het plan geboren om in
deze maand (oktober) een klassiek- en musicalconcert aan te bieden
aan de vrijwilligers van de Maria Geboortekerk in Driel. Dat zijn
er ruim honderd inclusief de koorleden en een aantal van honderd
kon volgens de toen geldende RIVM-richtlijnen. Maar, helaas, dat
gaat niet meer en wij moeten dus even wachten. Maar wij beloven
dat zodra de seinen op groen staan, wij dit concert voor onze vrijwilligers gaan organiseren.
De werkgroep heeft contacten met een groot aantal muziekgezelschappen en solisten. Met een aantal daarvan zijn al principeafspraken gemaakt. Wij zijn er dus klaar voor om alles op te starten.
Mooie concerten en vooral ontmoetingsmomenten met elkaar.
Wil je onze activiteiten blijven volgen kijk dan eens op onze net aangepaste website www.blijekerkconcerten.nl. Je vindt er een overzicht
van de gehouden concerten tot nu toe. Op de site bestaat voorts de
mogelijkheid om je in te schrijven voor de Nieuwsbrief Blije Kerk
Concerten Driel. Je wordt dan al vroegtijdig op de hoogte gehouden
van onze muzikale activiteiten. Extra voordeel is dat ontvangers van
de nieuwsbrief voorrang krijgen bij de toegang tot concerten wanneer
door verwachte grote belangstelling reservering noodzakelijk is. Nu
maar hopen dat de wereld snel verlost is van de coronapandemie.
Michel Nas

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

v.l.n.r. Robert Reith, Colette Janssen, Editha Lim,
Bjorn van Snippenburg

Bezoeken vieringen
Nu de winter voor de deur staat en het griepseizoen wacht, moeten
we extra voorzichtig zijn elkaar niet te besmetten. Op het moment
van schrijven zijn er zelfs weer strengere voorschriften voor kerkbezoek afgekondigd door de minister.
De afgelopen maanden zijn velen aan de nieuwe manier van ‘kerken’
gewend geraakt. De stewards zijn een vertrouwd gezicht geworden
en met de beperkingen in het vieren hebben we onze draai gevonden.
Toch zien we dat het niet altijd goed gaat. We willen nogmaals een
beroep doen op allen om het vieren in de kerk zo veilig mogelijk te
laten gebeuren. We moeten te allen tijde voorkomen dat onze kerk
de bron van een uitbraak wordt. Daarom willen we u graag nog
het volgende meegeven:
- Kom op tijd naar de viering. U bent welkom een halfuur voor
aanvang van de viering. Als iedereen gespreid over dat halfuur
binnenkomt ontstaat er geen drukte bij de ingang en hoeven we
niet buiten een rij te vormen.
- Houd ook in de kerk 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot
uw huishouden behoren. Niet alleen vóór de viering, ook in de
rij voor de communie en bij het verlaten van de kerk. Strepen op
de vloer geven deze afstand aan.
De stewards dragen een gelaatsscherm zodat zij indien nodig op
kortere afstand kunnen komen, bijvoorbeeld om desinfectiemiddel
op uw hand te doen of om een aanwijzing te geven.
- Meezingen is niet mogelijk. Met zingen worden veel meer vochtdeeltjes verspreid dan met spreken, met alle risico’s van dien. Er
wordt enkel gezongen door een beperkt aantal koorzangers, die
op ruime afstand van anderen staan. Meebidden kunt u daarentegen naar hartenlust doen.
- In de banken geven kruisjes op de zitting aan waar u niet kunt
zitten. Als u in uw achterhoofd houdt dat u niet wilt dat de tape
op uw kleding plakt, is het logisch waar de zitplaatsen zijn. De
zitplaatsen naast het pad zijn niet beschikbaar, om voldoende
afstand te garanderen tot de mensen die door het pad lopen.
- Passeer in de bank niet anderen. Dit kan onmogelijk op veilige
afstand van elkaar. Als er iemand langs wil, moeten de andere
mensen ook uit de bank stappen.
- Om voorgaande reden vragen we iedereen om mee te lopen met
de communie, ook als u zelf niet de communie wilt ontvangen.

Eventueel kunt u uw armen voor uw borst kruisen, opdat de
priester u de zegen geeft.
- Door de aanwezigheid van stewards is het voor de mis wat
onrustiger dan gewoonlijk. Laten we allemaal proberen toch een
verstilde sfeer te creëren zodat iedereen zich op zijn eigen manier
kan voorbereiden op de viering van de eucharistie. Praat dus niet
onnodig en ook niet harder dan op fluistertoon.
- Wacht met het uit de bank gaan voor de communie of het verlaten
van de kerk, tot u hiertoe uitgenodigd wordt door een steward.
Zo houden we het overzichtelijk in de kerk en heeft iedereen de
gelegenheid voldoende afstand te houden.
We hopen op uw medewerking.
De pastoraatsgroep en locatieraad.

Twee vieringen op Allerzielen
Maandag 2 november is het Allerzielen. Om 19.00 uur is er de
gebruikelijke viering waarin de overledenen van afgelopen jaar
herdacht worden. Voor deze gebedsviering zijn de nabestaanden
van de overledenen van afgelopen jaar uitgenodigd. Gezien het
beperkt aantal zitplaatsen in de kerk, betekent dit dat er weinig
zitplaatsen in de kerk vrij zijn voor niet-genodigden.
Om 10.00 uur is er een eucharistieviering die voor iedereen toegankelijk is. Hierin wordt het hoogfeest van Allerzielen gevierd,
zonder bijzondere aandacht voor het afgelopen jaar. De opgegeven
misintenties worden in beide vieringen gelezen.
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Kruiswegstaties Elst ingezegend
In de muren op de begraafplaats in Elst bevinden zich zeven kruiswegstaties. Deze zijn door Stien van Wissing met grote toewijding
en zeer vakkundig in hun oude luister hersteld. Op zondag 27 september zijn de gerestaureerde staties door pastoor Karel Donders
ingezegend.

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

Parochiecentrum Gendt verhuist
Vanaf 2 oktober zijn we weer terug op onze vertrouwde en toch
nieuwe locatie aan de Nijmeegsestraat. Terwijl we dit typen, zijn
we druk aan het inrichten om er een gezellige, warme ruimte van te
maken. Op maandag- en vrijdagmorgen is het Parochiecentrum Gendt
open van 10.00 uur tot 12.00 uur. Om gebedsintenties op te geven,
verhuizingen door te geven, maar ook voor allerlei andere vragen.

Pastoor Karel Donders heeft op 16 september op de r.-k. begraafplaats van Doornenburg het nieuwe strooiveld ingezegend.

De eucharistievieringen zijn vanaf nu ook weer aan de Nijmeegsestraat 2a: de vierde woensdagmorgen van de maand om 9.30 uur.
De eerste keer zal woensdagmorgen 28 oktober zijn. Ook de lopers
van ons parochieblad Ankerplaats zijn van harte welkom in ons
nieuwe Parochiecentrum om hun looproute vanaf nu daar op te halen.

Voor informatie betreffende as verstrooiing kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de geloofsgemeenschap Doornenburg.
Maandag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, 0481 - 45 13 71.

We danken de medewerkers van Providentia hartelijk, omdat we de
afgelopen periode gebruik hebben kunnen maken van hun gebouw
en voorzieningen.

Inzegening strooiveld Doornenburg
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Mariakapel Gendt

2 november Allerzielen Gendt

Onze Mariakapel is ook weer dagelijks geopend. We hebben
vrijwilligster Ria Witjes-van Swaaij bereid gevonden de kapel te
openen en te sluiten. Daar zijn we erg blij mee.

Zoals reeds gemeld zijn er twee vieringen op maandag 2 november.
Een om 18.30 uur en een om 20.30 uur. Bij beide vieringen zijn nog
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u een van de vieringen
bijwonen, dan kunt u zich daarvoor opgeven.

In de winterperiode is de Mariakapel open van 9.00 uur tot 17.00
uur. De ingang van de Mariakapel is makkelijk bereikbaar aan
de voorkant van het gebouw. De kruisjes van onze overleden
parochianen krijgen in de Mariakapel een plaatsje, zodat u een
kaarsje kunt opsteken bij de kruisjes. De piëta uit de oude kerk
kunt u ook bewonderen in de Mariakapel. Fijn dat pastoor Karel
Donders de kapel opnieuw zal inwijden tijdens de eucharistieviering
van 28 oktober. We zijn blij dat onze Mariakapel weer open is voor
iedereen. Even een kaarsje opsteken en een moment om tot rust te
komen in deze tijd.

2 november Allerzielen Doornenburg
In de Allerzielenviering van 2 november worden de overledenen
herdacht die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. De betreffende
families hebben een uitnodiging ontvangen. Hen is gevraagd aan
te geven met hoeveel personen zij de viering wensen bij te wonen.
Die plaatsen worden voor hen gereserveerd.
In verband met ‘vieren op anderhalve meter’ zijn de overige plaatsen
beperkt. Om teleurstellingen te voorkomen is het noodzakelijk
dat degenen die deze viering willen bijwonen zich tevoren, liefst
schriftelijk, opgegeven bij het plaatselijke secretariaat. Omdat dit
parochieblad vóór het weekend van 24-25 oktober wordt bezorgd is
opgave mogelijk tot en met maandag 26 oktober. Op het moment van
indiening van deze kopij zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. De richtlijnen van het RIVM zullen worden nageleefd, evenals
de maatregelen die zijn genoemd in Ankerplaats van oktober op
pagina 7. Leest u deze er nog eens op na. In verband met de coronamaatregelen komt de tocht naar de begraafplaats en zegening van
de graven, waarbij groepsvorming plaatsvindt, te vervallen.

Herveld

Dat kan via pastoraatsgroepgendt@rkparochiemariamagdalena.nl
of een telefoontje naar Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61.
Hopelijk kunnen we u allemaal een plaatsje bieden.

Het uurwerk in de toren van Gendt
Heeft u het afgelopen jaar ook zo vaak naar onze toren gekeken
om te zien hoe laat het was? Om elke keer weer tot de ontdekking
te komen dat de uurwerken stilstonden. Nu willen wij graag dat
deze uurwerken weer gaan lopen en ’s avonds en ook ’s nachts
verlicht zijn, zodat we dan ook weten hoe laat het is.
Nu weet u misschien nog wel dat er subsidie is aangevraagd om de
toren op te knappen. Dat bedrag is niet genoeg om zowel het dak
van het voorstuk van de kerk op te knappen en ook het uurwerk
weer te laten lopen. Zouden we er samen als inwoners van Gendt
de schouders onder kunnen zetten? Als elke inwoner van Gendt één
euro doneert, (meer mag natuurlijk ook), zal dat zeker moeten gaan
lukken. Als Gendtse gemeenschap willen we toch een ‘bijdetijdse’
gemeenschap zijn.
Nu bent u natuurlijk nieuwsgierig hoe u kunt bijdragen. Dat kan
door uw bijdrage in een envelop in onze brievenbus Nijmeegsestraat
2a te doen. Of door uw bijdrage over te maken op rekening NL 30
INGB 0001 3056 82, ten name van Parochie H. Maria Magdalena,
onder vermelding ‘uurwerk Gendt.’
Mogen we op u als inwoners van Gendt rekenen, zodat we als
gemeenschap weer bij de tijd zijn? Alvast reuze bedankt voor uw
bijdrage.

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

Openstelling secretariaat

Kerk open

Op woensdag 4 november is het locatiesecretariaat weer aanwezig
in de hal van de kerk voor vragen, het opgeven van intenties of
zomaar een kop koffie.

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.
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Allerzielen

Vrijwilligers

Op maandag 2 november om 19.00 uur wordt in onze kerk
Allerzielen gevierd met een gebedsviering waarbij pastor Bulthuis
voorgaat.

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

We staan stil bij het verdriet en gemis van al onze overleden parochianen en dierbaren. Voor de overledenen van het afgelopen jaar
wordt er tijdens deze gebedsviering een kaarsje aangestoken bij het
nagedachteniskruisje. Aan het eind van de viering kan de familie
het nagedachteniskruisje meenemen naar huis.
In verband met de coronarichtlijnen, die aangeven dat maximaal
honderd personen bij een viering aanwezig mogen zijn, dient u zich
aan te melden voor de Allerzielenviering. U kunt hiervoor contact opnemen met Maria Tacke: 0488 - 42 04 87 of mm.tacke@planet.nl.
De aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst. We hebben
op dit moment nog dertig plaatsen beschikbaar. De families van
de overledenen van het afgelopen jaar hebben zich al aangemeld.
Vanaf 18.30 uur is de kerk geopend. Ook dit jaar kunt u weer u
een graflichtje kopen achterin de kerk.
Na de viering is er weer gravenzegening waarbij iedereen van harte
wordt uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof. De graflichtjes
kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen, zodat
het kerkhof een zee van licht wordt. De graven worden gezegend
door pastor Victor Bulthuis. Indien u onverhoopt geen plaats meer
heeft in de kerk, kunt u overwegen om wel naar de gravenzegening
te komen na de viering, rond 20.15 uur.
We nodigen u allen uit om van deze Allerzielenviering een mooie
gedenkviering te maken voor al onze dierbare overledenen.

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 oktober in de brievenbus worden
gedaan, komen nog in Ankerplaats van december 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

Willibrorduszondag
In een jarenlange traditie speelt muziekvereniging St. Willibrordus
tijdens de Willibrorduszondag in onze kerk. Helaas gaat dat dit
jaar voor het eerst niet door.

Namens werkgroep Liturgisch Beraad,
Erna Hilhorst en Maria Tacke

Vanwege de coronamaatregelen is het voor ons niet haalbaar op
voldoende afstand van elkaar te kunnen zitten en spelen in de
kerk. We hopen volgend jaar er weer gewoon te zijn

Gezocht: gastvrouwen en -heren

Muziekvereniging St. Willibrordus
Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com

Vind u het ook 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 regels met betrekking
tot veilig vieren.

Samen zingen naar kerst

In iedere locatie waar weekendvieringen zijn, is een groep gastvrouwen
en -heren die dit alles in goede banen leiden. Uw hulp is welkom,
ook als u maar een of twee keer beschikbaar bent om te helpen.

Al vele jaren staat deze viering op de derde advent op de kalender.
In verband met alle beperkingen rondom corona kan het deze keer
niet op een verantwoorde manier plaatsvinden. Echter van uitstel
komt beslist geen afstel en we zetten het in 2021 weer in onze
agenda’s.

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Wim Jansen,
06 - 1073 4459, of Maria Tacke, 0488 - 42 04 87.

Namens de voorbereidingscommissie ‘Gezamenlijke kerken’
Truus Terwoert

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2020: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)
Intentie voor: [naam] ............................................................. ................................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: .................................................................................... ............................................................................................. Jaargedachtenis: ja/nee
òf [aantal] ................................................................................................................ vanaf startdatum: .............. - ................................ . . . . . . . . - 2020
Opgegeven door: [naam] ......................................................................................................... [datum] .............. - ............................... . . . . . . . . . - 2020
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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IN G E SP REK M E T

Gery Garttener
Op de laatste zomerdag gaan Henk en ik op bezoek bij
Gery Garttener in Arnhem. En bij zijn vrouw Astrid. Zij is de
stille kracht en adviseur achter Gery’s prachtige glas-in-loodpanelen
en andere glasobjecten. Zij vindt zijn werk erg mooi, maar zegt het
ook als er volgens haar iets niet deugt. En Gery laat zich dan overtuigen en past het aan. Astrid en Gery komen beiden oorspronkelijk
uit Driel.

Kapel van Indoornik
Gery is de kunstenaar die de glas-in-loodramen van de nieuwe
kapel in Indoornik heeft gemaakt. Daar gaat een mooi verhaal aan
vooraf. Toen de kerk in Indoornik werd verkocht, wilde de koper
niet dat de glas-in-loodramen eruit werden gehaald om deze in de
nieuw te bouwen kapel te plaatsen. Het gaat om een rond raam
met Maria en kind en twee zijramen met duiven. Toen heeft het
parochiebestuur via bestuurslid Theo Peters aan Gery de opdracht
gegeven om deze ramen ‘na te maken’ voor plaatsing in de kapel.
Theo Peters was een collega van Gery bij de Heinz in Elst en hij
wist van de bijzondere hobby en deskundigheid van Gery.

Begin van het ambacht
Gery hield altijd al van glas-in-loodkunst. Op een rommelmarkt
kocht hij ooit een paneel dat hij aanpaste en voor zijn raam hing om
er van te kunnen genieten. Toen hij meer dan twaalf jaar geleden in
Zetten op een kunstmarkt was, was daar een glas-in-loodkunstenaar
aan het werk. Deze man bleek ook cursussen te geven. Zo is Gery
‘begonnen met zijn nieuwe vak’, zoals hij dat zelf zegt. Twee jaar
heeft hij les gehad. Hij heeft daarnaast ook nog andere cursussen
gevolgd bijvoorbeeld lassen. En tegenwoordig kun je veel op Youtube
vinden, zo weet Gery. Als je glas-in-lood maakt, dan werk je met
loden frames om glas. Bij de tiffanytechniek werk je met koper om
het glas heen. Dan kun je kleiner en sierlijker werken.

Professionele hobby
Hoewel Gery regelmatig spreekt over zijn hobby, blijkt toch
dat hij heel professioneel te werk gaat. Alles wordt tot in detail
gecontroleerd: het kozijn nameten of de maten kloppen, de kleuren
moeten perfect zijn, het glas moet van de juiste kwaliteit zijn en als
een object vervoerd moet worden, wordt er een speciale bekisting
gemaakt. “Als je in opdracht werkt, moet alles kloppen,” zegt de
vakman.

Kunstmarkten en cursussen geven
Gery staat met zijn werk op kunstmarkten. Hij heeft geen eigen
website, hoewel zijn zoon daar regelmatig op aandringt. Maar
Gery vindt dat niet nodig; hij krijgt opdrachten genoeg via mensen
die zijn werk zien op kunstmarkten en in een kunstwinkel in
Barneveld waar hij werk heeft staan. Het moet wel leuk blijven,
hij heeft meer dan genoeg werk op deze manier. Hij maakt deel uit
van het kunstenaarscollectief in Elst een geeft cursussen tiffany en
glas-in-lood in de Wieken in Elst. Maar de coronapandemie gooide
roet in het eten dit jaar: geen kunstmarkten en geen cursussen.
Toen kwam - en dat kwam heel goed uit - de opdracht voor de
ramen van de kapel in Indoornik.

Samenwerking
Met veel plezier kijkt hij terug op zijn opdracht voor de kapel in
Indoornik. Hij heeft er toch wel drie maanden aan gewerkt. Ans
Jurrius en José van Elk uit Indoornik waren de personen met wie
hij overlegde over zijn opdracht. Hij hield hen op de hoogte van
zijn werkzaamheden en vorderingen. Dat gebeurde in een goede
sfeer. De dames durfden ook te vertrouwen op het vakmanschap
van de kunstenaar. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een plechtige inwijding van de kapel op 16 augustus, waarbij de ramen voor
het eerst in volle glorie te zien waren. De duiven zijn voornamelijk
in wit uitgevoerd en Maria en het kind zijn ook door Gery wat
anders vorm gegeven. Overigens tot tevredenheid van Ans en José
gelukkig. Maar ook van alle aanwezigen.
Ans en José hebben van Gery ieder een klein paneeltje met een duif
ontvangen als herinnering aan het project en de samenwerking.
We kunnen iedereen aanbevelen om bij gelegenheid de prachtige
ramen in de kapel in Indoornik eens te gaan bewonderen.
Dank aan Gery en Astrid voor hun gastvrijheid. Een bijzonder
verhaal van een gepassioneerd ambachtsman.
Henk Peperkamp
Yvonne van Eldonk
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L ITURG ISC H R OOS T E
Elst

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

St. Werenfridus

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

zondag 1 nov
Allerheiligen

l10.00 Euch + Kwd
K. Donders
Musica Amare

10.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

maandag 2 nov
Allerzielen
Wgv

10.00 Euch
V. Bulthuis
Allerzielenviering

10.00 Euch
K. Donders
Allerzielenviering

19.00
Allerzielenviering
M. van Baal
Projectkoor

19.00
Allerzielenviering
K. Donders
GK De Levensbron

19.00
Allerzielenviering
J. Kallen en
Avondwakegroep
Cantorije

19.00
Allerzielenviering
Providentia
C. Driessen

19.00
Allerzielenviering
Avondwakegroep
St. Caeciliakoor

19.00
Allerzielenviering
M. Peters
Herenkoor

10.00 Euch
Vormselviering
Mgr. Th. Hoogenboom
K. Donders
M. Sanders
GK De Levensbron

10.00 Euch
G. Peters
Orgelspel

Dag/datum

zaterdag 7 nov

zondag 8 nov
32 zondag
door het jaar
Willibrordzondag

15.00 tocht naar
Gravenzegening
De Hoeve Huissen

zaterdag 14 nov

zondag 15 nov
33e zondag
door het jaar

19.00 Euch
K. Donders
Heren Cantorije
l10.00 Euch + Kwd
K. Donders
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce

zaterdag 21 nov

19.00 Wcv
J. Kallen
St. Caeciliaviering
Cantorije

zondag 22 nov
10.00 Euch
Christus Koning V. Bulthuis
St. Caeciliaviering
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
G. Peters
St. Caeciliaviering
GK De Levensbron

zaterdag 28 nov

zondag 29 nov
1e zondag
van de Advent

19.00 Euch
V. Bulthuis
Enjoy
l10.00 Euch + Kwd
K. Donders
Exotherm

10.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

l10.00 Euch + Kwd
V. Bulthuis
Musica Amare

10.00 Euch
K. Donders
Herenkoor

zaterdag 5 dec

zondag 6 dec
2e zondag
van de Advent
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9.30 Euch
F. Bomers
Cantorije

ER N OV EMB ER 2 02 0
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

19.00
Allerzielenviering
M. Sanders en
Avondwakegroep
Enjoy

19.00
Allerzielenviering
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

20.00
Allerzielenviering
Avondwakegroep
Orgelspel

19.00
Allerzielenviering
Lwg
RKGKI

19.00
Allerzielenviering
F. Bomers
St. Caeciliakoor

19.00
Allerzielenviering
J. Rademakers
Leonarduskoor

Valburg
St. Jacobus
de Meerdere

19.00
Allerzielenviering
Avondwakegroep
Orgelspel

l19.00 Euch
St.-Martinus
K. Donders
Exotherm
11.00 Euch
F. Bomers
Willibrorduszondag
In B’tween

11.00 Wcv
J. Kallen
St. Caeciliakoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
Exotherm

19.00 Wgv
Lwg
RKGKI

19.00 Wcv
J. Kallen
11.00 Wcv
J. Kallen
Musica Nova

LEGENDA
19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor
11.00 Wgv
J. Rademakers
St. Caeciliaviering
St. Caeciliakoor
19.00 Euch
K. Donders
InVoice

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

11.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliaviering
St. Caeciliakoor

19.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliaviering
Leonarduskoor

19.00 Euch
F. Bomers
Musica Nova
9.30 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
19.00 Euch
F. Bomers
K. Donders
GK De Levensbron In B’tween
9.30 wgv
Lwg

11.00 Euch
F. Bomers
Young at Heart

Ankerplaats november 2020 l 17

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
Angeren
maandag 2 november Allerzielen: Henk Huberts.
Bemmel
zondag 1 november Allerheiligen in Huissen: Henk Leijser, Ton
Lintsen.
maandag 2 november Allerzielen in Haalderen: Theo Roelofs, Petra
Roelofs en familie, Theodorus Peek en Maria Hendrina Peek-van
Schaijk, Jo Piels en Nelie Piels-Peek en Piet Peters, Truus van Schaijk.
zaterdag 7 november in Haalderen: jaargedachtenis voor Annemieke
Damen-Kemperman. Verder gedenken wij Joris Claassen.
zaterdag 14 november in Haalderen: Ton Lintsen.
zondag 15 november in Huissen: Caecillia Kempkes-Bos.
zaterdag 21 november in Haalderen: familie Elemans-van Raaij.
zondag 22 november in Huissen: Nel Nieuwenhuis-Scholten.
zaterdag 28 november in Haalderen: Deken Henk van Merm.
Doornenburg
maandag 2 november Allerzielen St. Martinuskerk Doornenburg
19.00 uur: Koos Wannet, Tonny Witjes, ouders Witjes-Niels en kinderen, Betsie, Henk, Jo en Tonny, ouders Van den Boogaard-Spanbroek
en zoon Gerrit, familie Bermel-Hendriks, Jan en Fien Derksen-Rijk en
dochter Annie, Riekie Derksen-Derksen, Jo van Rijn.
maandag, 2 november in Haalderen: Joris Claassen.
zaterdag 7 november in Haalderen: Joris Claassen, Tonny Witjes.
woensdag 11 november St. Martinuskerk Doornenburg 9.30 uur:
Marietje Gebbing-Arntzen, Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.
zaterdag 21 november in Haalderen: Thé Claassen, leden en overleden leden Herenkoor St. Caecilia.
Driel
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis Marcel van Hal.
Verder gedenken wij Dien en Wim Goldsmid, Rieky Nab-Goldsmid,
Leo en Nellie Smeenk, Jan en Co Hoogveld, Lisa en Jan Jansen, Wim
en Willy Selman-Hendriks, Betsie v.d. Berg-Hermeling, Mariëtte
Eeken, Antoon en Annie Baltussen, ouders Roelofs-Zegers en Gerda
en Annie, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, Albert en Wies Baltussen,
Wim van der Horst, Thea Messing-van Mullem, Hans Jansen,
ouders Coenders-Meurs en Antoon, Joop Hermeling, Riet en Leo
Linsen, Frans Derksen, Wim en Truus Weijman-Folker, Paul, Mieke,
Grada, Paul en Trienie Scheerder, ouders Demon-Scholten, ouders
Lamers Winterhalter, Piet Martens, ouders Roelofsen-van Maanen,
Cor ten Westeneind, Henk Rensen, Gijsje Albertha ten Westenendvan Meel, Piet ten Westeneind, Pa en Ma van Veenendaal, Romy
en Marieke, Pa en Ma, Anton en Marcel van den Dam, Frits en
Mientje Dingelhoff-Scheerder, Thé en Dora Menting-van Mullem,
ouders Smits-van Gemert, Jan en Dora Derksen-van Zwam,
Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, Johanneke Weijman-van
Binsbergen, ouders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Pa en Ma
Peters-Dennissen, An en Geert Dulos, ouders Krebber-ten Broeke,
Elly en Theo Schrijner-Krebber, Pa en Ma, Wim, Catrien en Giel
van den Dam, Jan en Annie Schuiling-Holleman, Jan en Timo
Verplak, Thé Golsmid, ouders van de Kamp-Peters, Frans Franken,
Henny Bouwman-Roodbeen, Jan Marcelis, Thé en Dora te
Dorsthorst-Essers, Pa en Ma Driessen, Jos en Walter, Pa en Ma
Potjens-Geenacker, overleden familie van Kempen, Hent en
Doortje Cobussen-Joosten, Bart en Peter Koster, Toon en Greet
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Wolterinck-Scheerder, Wim Gerritsen, Steef Schuurman, Sien
Fonteijn-van Mullem, Jan en Truus Vos-Janssen, Doreen Smits,
Doortje en Geert van de Welk, Jan en Mientje Scholten-Vos, Frans
en Truus van Heeswijck-Koster, Jan en Corrie Meurs, Dorien van
Mullem, ouders Bierman-Voorburg, ouders Verhoef-Schuiling, Lydia
en Henk, Leo en Miep Essers, Tonny en Maria te Dorsthorst, Gerrit
en Miem Nijs-van Baal, Riet en Co Rensen, Greet Wesselkamp-ten
Westenend, Diny de Ruijter-van Lieshout, ouders Arns-Schuiling,
Eddy van Rooijen, Antoon Peters, Jan en Geertruida van Mullemvan Binsbergen, Els Meurs, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Fia
Schuiling, Willie Oudsen, Hent en Greet Weijman, Henk en Greet
Rensen, ouders Selman-Simmissen en familie, ouders CornelissenHartjens, ouders van Deijzen-van Mullem, Luna en Gerda, Mike
de Wild.
zaterdag 14 november: Frits en Toos Clappers-Schuiling, Piet
Martens, overleden familie Janssen-Selman, Tonny en Maria te
Dorsthorst, Thea te Dorsthorst-van de Welk, Piet en Anneke Joosten
(van de buurt).
zaterdag 21 november: Joop Hermeling, voor alle overleden
parochianen, Leo en Miep Essers, ouders Hermeling-Clappers,
Frits en Ria, Dick en Truus van Rijsewijk, Thea te Dorsthorst-van
de Welk, voor de overleden leden van koor Cantorije.
zaterdag 28 november: jaargedachtenis Ma Idsinga. Verder gedenken
wij Piet Martens, overleden familie Bennik-Barends, Wim Selman,
Tonny en Maria te Dorsthorst, Frans en Ria Berentsen, Thea te
Dorsthorst-van de Welk.
Elst
zondag 1 november Allerheiligen: jaargedachtenis voor de heer
en mevrouw Veens-Vens, Wim en Lia Veens, pastoor Lampe,
Corry Sloot-van Meeteren, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Karel Keijser, ouders Cornelissen-Hartjes, Frits van Marwijk, Diny
Rewinkel-Kampshoff, Ton Hilhorst, Bertus Holleman en familie
Holleman-Jansen.
maandag 2 november Allerzielen: Jan en Meta Kieft-König, Riet
Ahoud-Hendriks, Addy van Mierlo, familie Verborg-van Duuren,
familie Houterman-Mattijssen, George Teunissen, Jan Joosten.
zondag 8 november: pastoor Lampe, ouders Thé en Sidon Stoffels
en Elly, Addy van Mierlo.
zondag 15 november: pastoor Lampe, Hans Roelofs, Ton Hilhorst.
zondag 22 november: pastoor Lampe, familie Dibbets, George
Teunissen.
zondag 29 november: Piet en Jo Kamps-de Lorijn. pastoor Lampe,
Eef en Gerard Selman en familie, familie Van Hooydonk-Hager,
Kees Marcelis.
Gendt
maandag 2 november Allerzielen in Haalderen: Joris Claassen, Fred
Rasing.
maandag 2 november Allerzielen in Providentia: Joke van MeekerenArends, Hans van Meekeren, Opa en Opoe van Woesik-Kleine,
Opa en Opoe van de Lugt-Smits, Ton Cornelissen-Kersten Mientje
Visser-Bekker, Wiely Derksen, Bart Wiecherink, Hans Kersten,
Chris van Harn, Riet Bolder-van Heck, Dinny Louwens-Bossmann,
Bets en Jos van Moerkerk-van Merm, Truus Huting-Neijenhuis,
Theo Janssen, Bart Gunsing, Willy Gunsing, Joris Claassen, Dineke
Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Louis Schennink, Ben Hulshof,
Grada Langen-Nissen, Tillie Rasing-Rensen, Rudi Campschroer, Liza
Kloosterman-de Beijer, Annie Rooding-Voermans, Anneke BastenAarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet Janssen, Theo Sweeren, Marianne
Drenth-Sweeren, Theo Bouwman, Marie-Charlotte VerwaaijenHendriks, Theo Raaijmakers, Dien Brunt-Visser, Cees Brunt, Betsie
Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Petra Roelofs, Corry Kersten, Bart
Hendriks, Annie Derks-Janssen, Betsy Marcelis-Bonekamp, Theo
Joosten, Wim Seegers, Jos Venselaar, Fred Rasing, Nol van den

Brink, Marieke Ederveen-Peters, Frank Bongers, René de Vries,
Gerda Rütten-Sweeren, Henk Rütten, Riet Rutten-Dillesen, Henk
van Merm, Willy Gerritsen, Ben Meijer, Dora Rasing.
zaterdag 7 november in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Dora
Rasing.
woensdag 25 november Parochie Centrum, Nijmeegsestraat 2A,
9.30 uur: Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Opa
en Opoe van Woesik-Kleine, Opa en Opoe van de Lugt-Smits, Ton
Cornelissen-Kersten, Mientje Visser-Bekker, Wiely Derksen, Bart
Wiecherink, Hans Kersten, Chris van Harn, Riet Bolder-van Heck,
Dinny Louwens-Bossmann, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm,
Truus Huting-Neijenhuis, Theo Janssen, Bart Gunsing, Willy
Gunsing, Joris Claassen, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo
Milder, Louis Schennink, Ben Hulshof, Grada Langen-Nissen,
Tillie Rasing-Rensen, Rudi Campschroer, Liza Kloosterman-de
Beijer, Annie Rooding-Voermans, Anneke Basten-Aarntzen, Ria
Peelen-Derksen, Piet Janssen, Theo Sweeren, Marianne DrenthSweeren, Theo Bouwman, Marie-Charlotte Verwaaijen-Hendriks,
Theo Raaijmakers, Dien Brunt-Visser, Cees Brunt, Betsie OpgenoortDamen, Jan Eltink, Petra Roelofs, Corry Kersten, Bart Hendriks,
Annie Derks-Janssen, Betsy Marcelis-Bonekamp, Theo Joosten,
Wim Seegers, Jos Venselaar, Fred Rasing, Nol van den Brink, Marieke
Ederveen-Peters, Frank Bongers, René de Vries, Gerda RüttenSweeren, Henk Rütten, Riet Rutten-Dillesen, Deken Henk van Merm,
Willy Gerritsen, Ben Meijer, Dora Rasing.
zaterdag 28 november in Haalderen: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Riet Bolder-van Heck.
Haalderen
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis voor Jan Janssenvan Galen. Verder gedenken wij Gerd Janssen en overleden familie,
Theo Milder, Theo Gunsing, Anny Gunsing-Natrop en overledenen
van de familie Gunsing-Natrop, Jan Janssen, Herman Mahler, Hent
van Loon en Marietje van Loon-Buurman en overleden familie
van Loon-Buurman, Jan Klomp, Piet Demon, ouders Demon, Ria,
Mimi, Wim, Geert, Wilma en Toon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk
en Annie, Theodorus Johannes van Deelen en Anna Maria van
Deelen-Derksen, Geert Duijf, Wim Huting, Catrien Geurts-van
Swaay, Wim Wismans en zoon Henny en overige familieleden,
Geert Roelofs en Annelies Roelofs-Broekhof, Dorien Roelofs en
overleden familie, Jozef, Anko en Marielle van Swaay en ouders van
Deelen-Menning, ouders Muller-Wemmers, Geert en Ben Bakker,
Koos en Sjaak Smits, Henk Jansen, Joris Claassen, familie van
Engen-Bleekman.
zaterdag 7 november: jaargedachtenis voor Geert Duijf. Verder
gedenken wij Gerd en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert en Toos
Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Theo Milder, Theo Joosten, Opa
Koos van Daphne.
zaterdag 14 november: pastoor Versteeg, Hendrikus en Geertruida
Wismans-Jansen, The en Leida, Dina Rutjes-Wassink, ouders
Spanbroek-Razing en Bep.
zaterdag 21 november: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Tonny en
Anny Gunsing, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim,
Geert, Wilma en Toon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.
zaterdag 28 november: Theo Duijf, ouders Duijf-Theunissen,
Annie Duijf, Marian Duijf, Jan Mulder, Theo Joosten, Hent van
Loon en Marietje van Loon-Buurman, Deken Henk van Merm.
Herveld
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis Wim Besselink,
jaargedachtenis Vincent Potjes. Verder gedenken wij Pastoor van
der Borgh en Tiny Monincx, Eef Broenland, Antonius en Theodora
Burgers-Verploegen, Martien Burgers, ouders Frans van Elk en Tonny
van Elk-Koers, Cor van Elk, Annie van Elk-van der Linden, Wim
en Ada Giesbers-Peperkamp, Jan en Ijanne Giesen, Wilhelmien

van Hal-Ticheloven, mevrouw Ted Hendrikse, Wim van Kempen,
Albertus en Mies van Kempen, Johannes van Kempen en echtgenote, Bert Latta, Rietje Link-Knoops, Riet Peperkamp en dochter
Margo, Cor Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Marie Veens-de Jong,
Annie en Martinus Veens-Menting, Rieky Veens-Maas, ouders
Vermeulen-van Bemmel, Wim van Vilsteren, Piet en Sientje van
Vlaanderen, Theo en Greet Wanders, Appie en Marie Winnemullervan Kempen, Johannes Winnemuller en echtgenote, Thomas de Wit.
zondag 8 november: Eef Broenland, Martien Burgers, Cor van Elk,
Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
mevrouw Ted Hendrikse, Marie Veens-de Jong, Rieky VeensMaas, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen, Thomas de Wit.
zondag 22 november: Eef Broenland, Martien Burgers, 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, Thomas de Wit.
Heteren
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis voor Ruth en
Annie Cobussen-Joosten. Verder gedenken wij kleindochter Daniëlle,
Herman van Burgstede, Thom Davies, Nel Heijmans-Neijenhuis,
Theo Geurtz, Rob Liethoff, Annie Reinders, Judith Giesen, Trudie
Rombouts, Jan en Annie Stokman, ouders Vos-Selman, Wim
Polman en zoon Grady, Theo Niels, ouders Dijkmans van Groesen
en zoon Sjaak, Fam. Eulink-Peters, ouders Daniël-Rutten, ouders
van Elferen-Eimers en Bart van Elferen, Joop en Marie Brugman
en kleinzoon Roel, Leo Niels, ouders Anton en Bets Niels-Idink,
Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders, ouders
Roos-Wijerman, zoons Hennie, Bert en Jan, ouders Kuijpers-Klein
Hofmeijer, Hans Branderhorst, ouders Scheepers-Peters en zoon
Bart, Jan Brandts, ouders de Ruijter, zonen Cor en Henk en
schoondochter Diny, Meriam van Londen, Harold Versteeg, Jeroen
Dekker, Hans Jansen, Johannes Coenders en Geertruida CoendersMeurs, Hein Kuijpers, ouders Lamers-Staring, Jan Polman, Henk
van Dooremalen, Jan en Sophia Degen-Meeuwsen, Theo en Marie
IJkhout-Velthuizen.
Huissen-Stad
maandag 2 november Allerzielen 10.00 uur: Annemieke DamenKemperman.
maandag 2 november Allerzielen 19.00 uur: Nel NieuwenhuisScholten, Annemieke Damen-Kemperman.
Indoornik
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis Herman den
Bruinen. Verder gedenken wij Dort en Grada Lamers-Selman,
ouders Arends-Bouwman, ouders Dulos-Janssen, Cees Bionda,
ouders Graaf-Manheim, Vic Gerards, Mieke Houpst-van Voorst,
Iet Peters-Rutjes, Narda van Boldrik-van der Doelen, Dora LoeffenTilleman, Geert van Meel, Jack van Haaren, Theo Hendriks.
zaterdag 14 november: jaargedachtenis overleden ouders GerardsKellenaars. Verder gedenken wij Cees Bionda, ouders GraafManheim, Vic Gerards, Mieke Houpst-van Voorst, Iet PetersRutjes, Narda van Boldrik-van der Doelen, Dora Loeffen-Tilleman,
Geert van Meel.
Lent
maandag 2 november Allerzielen: Dorthy Disveld-Arns, Iet IdemaBeukering, Thé Janssen, Anton en Diny van Kempen, Theo Teunissen,
Sytze van der Werf, Tecla Kingma, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Riek van Kempen de Beijer en Anton van Kempen,ouders
Ria van Bennekom-Berben en Wim van Bennekom, Gerard van
Kempen, Nelly Holleman-Hulsman, ouders Wouters-de Kleijn,
Gerard Stap, Thea Visser, Theo en Angela Alofs, ouders Wim en
Vervolg pagina 20
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Coby Disveld-Willemsen, Gerard en Leida Willemsen-van Hal,
Theo Meeuwsen, ouders Meeuwsen-Janssen, Peter Rutjes, ouders
van Doorn-Mulders, Jan Hendriks, Henny Michels, Joop en Antonetta Wanetie-Warringa.
zondag 8 november: jaargedachtenis Antoon Jansen. Verder gedenken
wij Annie Jansen-Wanetie en dochter Leny, Eef en Diet Jacobs-de
Beijer, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Nelly
Holleman-Hulsman, Anton en Diny van Kempen, Jan, Mia en Hans
Heysen.
zondag 29 november: Eef en Diet Jacobs-de Beijer, Anton en Diny
van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters,
familie Hofs-Boekhoorn, Nelly Holleman-Hulsman, Jan, Mia en
Hans Heysen.
Oosterhout
maandag 2 november Allerzielen: jaargedachtenis voor Wim Folker.
Verder gedenken wij Piet, Dina, Christien en Peter Folker, ouders
Spaan Litjes, Anke en Joyce en Bep en Dennis, Jan Broenland, ouders
Roelofs-Rikken, familie Veens-Jansen, Cis Maassen-Rikken en
familie, Boedi Knipping, Antoon Eggenhuizen en overleden familie,
ouders Theo en Gerda Lintsen-Toebast, Jan en Bep Mulder-Blaas,
Jaap en Jet Derksen, Opa en Oma Derksen-Sanders, Opa en
Oma Van der Wielen-Bos, Wim en Riek Lintsen-Dulos, Jo en Cor
Aarns-Degen, Theo Beekhuijzen, ouders Wolters-van Kempen en
Theo, Chris, Netty en Theo Rijcken, familie Janssen-Wolters, ouders
Huting-van Eck en zoon Henk, ouders Huting-Dulos en zoon
Theo, Wim Repkes, Grada van Ewijk-Vicée, ouders Van de Laak
Becker, Henk en Grada Potjens Teunissen.
zondag 15 november: Boedi Knipping, Theo Beekhuijzen.
zaterdag 21 november: Jan Broenland, Boedi Knipping, Antoon
Eggenhuizen, Gerda Lintsen-Toebast, Theo Beekhuijzen.
zaterdag 28 november: Boedi Knipping.
Valburg
maandag 2 november Allerzielen: We gedenken in het bijzonder de
overledenen Annie Janssen, Jos van Maanen, Jo Bouwman, Dinie
Verhoef-Hendriks, Toos Knipping-Jansen. Er zijn jaargedachtenissen
voor Tom Eltink, Nico Fransen. Verder gedenken wij ouders BernsArts en dochter Tanja, Henk Berns, ouders Bouwman-de Vries,
Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos
Cornelissen, Theo en Maureen Driessen, pastoor Wim Engelen,
Toon en Bets van Heumen, Piet Hasselton, Corrie Vrolijk, Kees
Huijbregts, Corry van Bers, Harry en Dinie Huisman, Co Jansen,
Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Anneke Geurts-Knipping,
Grad Knipping, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de
Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijf en
dochter Karin, ouders Van Merwijk-Mom en zoon Harry, Henriëtte
Rutjes-Brandts, Gerda Mientjes-Weerpas, Sjra Maassen, Marian
Eulink-Peters, Ben Ras, pastoor Scholten, Trees Schouten-Copray,
ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Ben en An Schouten en
zoon Markje, Leny van Elferen-Simons, Grad en Juliënne Slebus,
Ben Slebus, familie Veens-Krijnen, Thecla Janssen-de Vent, André
Verhoeven, Theo Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, Bart de Vries,
families Rikken, Hock, Zwartkruis en Schouten.
zaterdag 14 november: jaargedachtenis voor Wim ten Broek, Ben
Schouten. Verder gedenken wij Toos Knipping-Jansen, Jo Bouwman,
Jo Holleman, André en Toos Cornelissen, Doortje ten Broek-van
Elferen, Jan Jansen, Frans Janssen, ouders Veggelers-Janssen,
Anneke Geurts-Knipping, ouders Roeven-Degen en zoon Gerard,
An Schouten-van Hulst en zoon Markje, ouders Spaan-Turk.
zondag 29 november: jaargedachtenis voor Petrus Johannes Jansen.
Verder gedenken wij Toos Knipping-Jansen, Jo Bouwman, Jo
Holleman, André en Toos Cornelissen, Els Loyens-Publiekhuijsen,
ouders Helmink-Maassen, Janette Jansen-Janssen, Piet Jansen,
Leny van Elferen-Simons.
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UI T DE PAR O CHI E
Doordeweekse vieringen november
maandag
Elst

09.30

kerk

elke maandag

dinsdag
Haalderen
09.30
kerk
Huissen-Stad
19.00
kerk, rozenkrans
Oosterhout
09.00
kerk
				
woensdag
Angeren
09.30
kerk
				
Doornenburg 09.30
kerk
				
donderdag
Huissen-Stad
09.00
kerk
vrijdag
Valburg
Valburg

09.00
09.30

kerk, rozenkrans
kerk

elke dinsdag
elke dinsdag
1e dinsdag
van de maand
1e woensdag
van de maand
2e woensdag
van de maand
elke donderdag

elke vrijdag
elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)

Doopdata november - december
St. Werenfriduskerk Elst (EC)
zo. 1 november
14.30 uur
zo. 6 december
14.30 uur

V. Bulthuis
V. Bulthuis

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
za. 12 december
15.30 uur
K. Donders
O.L.V. Tenhemelopneming Huissen (EC)
za. 14 november
15.30 uur
K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode
In de St. Werenfriduskerk Elst (EC)
zo. 4 oktober
Azzurra Ausma, Huissen
In de O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 26 september Myke Kuster, Angeren

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 13 oktober)
Jack van Haaren
Toos Knipping-Jansen
Willy Gerritsen
Henk Driessen
Albert van den Dam
Piet Joosten
Ben Meijer
Cor Sluiter
Nelly van Deelen-van Heumen
Mien Calis-Rietveld
Henk Joosten

89
96
88
81
69
88
86
86
90
86
80

Zetten
Valburg
Gendt
Doornenburg
Gendt
Driel
Gendt
Huissen
Elst
Bemmel
Elst

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


Angeren St. Bavo

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

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

Allerzielenviering begraafplaats De Hoeve
Alles is anders dit jaar; ook onze Allerzielenviering is dit jaar anders
dan we gewend waren. Door de aangescherpte coronamaatregelen
is er geen viering in de Zandse kerk en ook geen gezamenlijke tocht
naar de begraafplaats, omdat hierbij maar veertig personen aanwezig
mogen zijn.
Wel komt pastoor Karel Donders naar de begraafplaats, waar hij de
graven van onze dierbare overledenen komt zegenen. Dus iedereen
kan naar het graf van de eigen dierbare overledene gaan, waar de
pastoor dan langs komt om zoveel mogelijk graven te zegenen. Waar
nog mensen staan bij een graf, zal de pastoor langs komen.
Wij hopen dat er volgend jaar weer een gewone Allerzielenherdenking
kan zijn. Tot dan hopen wij dat iedereen gezond zal blijven, pas goed
op uzelf…

Naastenliefde over grenzen heen
Bloemen Huissense zieken
Ook dit jaar werden er bij de zieken van de geloofsgemeenschap
Huissen-Stad bloemetjes bezorgd. Waarschijnlijk door de extreme
hitte van afgelopen zomer was aan de geleverde potroos geen lang
leven beschoren…
Maar Carla Eeuwes Bloemen maakte het mogelijk dat er nieuwe
prachtige plantjes konden worden bezorgd bij de zieken van de
parochie Huissen-Stad. Namens alle zieken hartelijk bedankt.

Mevrouw Driessen en mevrouw Wezendonk uit Huissen organiseren
al ruim veertig jaar transporten van allerlei goederen, zoals kleding,
speelgoed en medicijnen naar een weeshuis in een Roemeens stadje.
Een groot aantal vrijwilligers uit Lingewaard breien en haken
prachtige kindertruien, mutsjes, sjaaltjes en sokken of poppenkleren
van gekregen bolletjes wol. Vele vrijwilligers steunen dit project
ook met hun donaties. De goederen worden persoonlijk afgeleverd
in het weeshuis door Sjoukje, een zeer betrokken kinderarts. Naastenliefde reikt verder dan de landsgrenzen!
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‘Eens als de bazuinen klinken
uit de hoogte links en rechts…’
U kent vast deze eerste woorden van het lied van Tom Naastepad
dat traditioneel veel gezongen wordt in deze laatste weken van het
kerkelijk jaar.
Deze bazuinen kan men in Huissen
helder aanschouwen in het wandkleed dat sinds enkele maanden
weer op de vertrouwde plaats
hangt achter het grote lindenhouten
kruis in de apsis van de stadskerk.
Het doek is op het atelier van
Hildegard Brom-Fisher vervaardigd.
Sinds enkele weken is een vrijwilliger
die bekend is met de restauratie van
dit soort werk bezig om het kleed
te ontdoen van zeventig jaar roet
en stof. Het verschil is nu goed te
zien. Wij hopen dat wij straks weer
mogen genieten van het prachtige
veelkleurige wandtapijt.

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

Viering

Allerzielenviering

Op zondag 1 november is er geen viering.

Tijdens de allerzielenviering in onze kerk op maandag 2 november
gedenken wij onze dierbare overledenen. De namen van hen die
in het afgelopen jaar zijn overleden, worden speciaal genoemd en
herdacht.

Kort nieuws
Op zondag 6 december is er weer een reguliere viering, verzorgd door
de liturgische werkgroep.
Mocht er tussentijds nog iets veranderen in verband met coronamaatregelen dan hoort u dat of van ons of via de media.
De vieringen in Liefkenshoek gaan in ieder geval voorlopig nog niet
door.
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Zo wordt hun blijvende verbondenheid met onze gemeenschap in
herinnering gehouden. U bent van harte uitgenodigd om deze allerzielenviering bij te wonen. Deze allerzielenviering begint om 20.00
uur.
In verband met de coronarichtlijnen en omdat we maar veertig
personen kunnen ontvangen, moet er vooraf worden aangemeld
via telefoonnummer 026 - 472 36 39
of per e-mail rkkerkheteren@xs4all.nl
U vindt deze gegevens ook in Ankerplaats.

Indoornik

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

Allerzielenviering 2 november

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, h.lamers@telfort.nl

Op deze datum om - let op - 19.00 uur is deze gebedsviering.

Vervoer naar kerk
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.

Rooster
Datum
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:
		
Koster:
Stewards:
		

maandag 2 november
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
Jose van Elk
Sjaak de Ruijter
Annemiek Lamers en
Henk Berns

zaterdag 14 november
19.00 uur
Allerzielen met koor
Henk Berns en
Annemiek Lamers
Henk Lamers
Toon Hermsen en
Henny van Lanen

Agenda
• 02-11 Allerzielen
• 14-11 Gebedsviering

Wij nodigen u allen van harte uit voor deze bijeenkomst, waarbij
we na de viering naar het kerkhof gaan om de graven te zegenen
en desgewenst een lichtje te plaatsen. Graflichten zijn in de kerk te
koop voor € 1,Vanwege de coronabeperkingen willen wij u vragen, als u wilt komen,
zich op te geven zodat wij een inzicht krijgen in het aantal aanwezigen
en ons hierop kunnen voorbereiden. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar in de kerk. Liefst uw opgave voor 30 oktober.
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

Werkzaamheden in Indoornik
Na de sluiting van de kerk en opening van de kapel zijn we nog
steeds volop bezig met allerlei werkzaamheden. Een enthousiaste
groep vrijwilligers doet heel veel.
Een kleine opsomming van wat er gebeurt:
• Er is een mooi hekwerk geplaatst op de grens met de achterbuurman.
• De ligusterheg is gerooid. Daarvoor in de plaats komen taxusstruiken. Ook aan de achterzijde van de garage van de achterbuurman.

• 19-12 Kerstviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Overleden
Op 5 september is Jack van Haaren, echtgenoot van Ria van Haaren,
op 89-jarige leeftijd overleden. Jack en Ria hebben zich als vrijwilliger ingezet voor onze kerk. Jack als lid van de commissie onderhoud
en Ria is vele jaren de drijvende kracht geweest achter de begeleiding
van de eerste communicantjes.
Wij wensen de familie Van Haaren veel sterkte toe in deze moeilijke
dagen.
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• Het watertappunt voor het kerkhof is verplaatst.
• Grond rondom de kapel en het strooiveld zijn ingezaaid met
graszaad.
• Rondom het verzamelgraf en het strooiveld is een mooie afscheiding
gemaakt.
• Er zijn nieuwe tafels gekomen voor in De Ontmoeting die heel
gemakkelijk opklapbaar zijn.
• Er is een bewegingsmelder geplaatst in de Mariakapel zodat
daar ‘s avonds de verlichting aangaat als men de kapel wil
bezoeken.

kunt u dan de boom die u eerder hebt uitgezocht en telefonisch of
per e-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
• Casper van Elk 0488 - 49 15 44 van.elk@planet.nl

Wat mogen we als locatie trots zijn op al deze vrijwilligers.
Samen kunnen we heel veel.

Namens de kerkhofgroep, Jacques Peeters

Verkoop kerstbomen

Kerstviering

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.

In december houden we onze gebedsviering. In plaats van de
gewoonlijk tweede zaterdag van de maand, deze keer op zaterdag
19 december.

Dit jaar kunt u weer 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 ten goede aan onderhoudsmiddelen en
verfraaiing van het kerkhof.

We willen proberen er een speciale mooie kerstviering van te maken.
Vorig jaar was dit een hele mooie viering met een geweldige opkomst.
Houdt deze datum vrij.

Vanaf zaterdag 28 november tot zaterdag 12 december kunt u
ter plaatse zelf 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 kerkhofwerkgroep is druk bezig geweest met het snoeien van
alle taxus. Het resultaat was zestien grote zakken vol met snoeisel.

De dag van verkoop is op 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

Lent

Taxustaxi voor geneesmiddel voor kanker

Dit snoeisel wordt door de mensen van Taxustaxi opgehaald en
verwerkt tot geneesmiddel voor kanker. Ook op deze manier dragen
we dus bij aan het welzijn van anderen. Voor meer informatie zie
www.taxustaxi.nl.
Dank aan de actieve leden van onze kerkhofwerkgroep.

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

Terugblik patroonfeest
Na dagen van voorbereiding was het dan zover. Zondag 13 september.
De dag waarop wij het feest herdenken van Maria Geboorte. De
patroonheilige van onze kerk. Dit jaar was het allemaal wat minder
door de coronarichtlijnen.
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Traditiegetrouw bedanken wij hierbij onze vrijwilligers. Deze dag
begon met een eucharistieviering voorgegaan door pastoor Karel
Donders. De prachtige bloemen in de kerk verhoogden de sfeer.
Coby Sluis werd in het zonnetje gezet als dank voor haar vele
vrijwilligerswerk dat ze al vele jaren doet en tot op de dag van
vandaag nog steeds doet. Na de viering hebben wij buiten op het
kerkplein op gepaste afstand nog een mooi Marialied gezongen.

Vieringen St. Jozef
Deze vieringen gaan in de maand november vanwege de coronamaatregelen tot nader order niet door.

Allerzielenviering
In Ankerplaats van oktober hebben wij u al het een en ander gemeld
over deze viering, die op maandag 2 november om 19.00 uur in
onze kerk is. Wij herdenken dan alle gestorven parochianen.
Na afloop hiervan werd iedereen uitgenodigd voor een gezellig
samenzijn bij het restaurant Zijdewinde. Dit alles vond plaats buiten
op het terras en op gepaste afstand van elkaar. Hierbij werd de
paaskaars van vorig jaar verloot, maar door corona waren weinig
mensen getuigen hiervan.
Wij willen iedereen bedanken die aan deze dag heeft meegewerkt.
Wij vertrouwen erop dat wij volgend jaar weer op de inzet van al
onze vrijwilligers kunnen rekenen en dan vrij van het coronavirus
zijn.

In verband met de coronarichtlijnen zijn er maar honderd plaatsen
beschikbaar. Bij het schrijven van dit stuk hebben zich tot nu toe
55 personen definitief gemeld. Er kunnen nog 45 parochianen deze
viering bijwonen. Kom niet te laat. U gelieve zich telefonisch op
te geven, uiterlijk tot en met 1 november, bij het secretariaat van
Lent, 024 - 322 03 60, bereikbaar op vrijdag van 9.30 uur tot
11.30 uur, of 06 - 3057 5249.
Wij vertrouwen erop dat het een mooie gedenkwaardige viering
wordt.

Locatie Pastoraat Lent.

Kerstactie voor voedselbank
Het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank NijmegenOverbetuwe is door de coronacrisis gegroeid. En die groei kan de
komende maanden flink toenemen.
Door de economische krimp en de stijgende werkloosheid krijgen
steeds meer mensen moeite om financieel rond te komen. Eind
juli waren het achthonderd adressen die afhankelijk zijn van de
wekelijkse kratten voedsel. Hoeveel zullen het er eind november
zijn?

Caritas helpt voedselbank
De Caritaswerkgroep locatie Lent werkt al jarenlang mee aan de
kerstactie voor de voedselbank, zodat hun klanten in Nijmegen, Lent
en Overbetuwe aan het eind van het jaar een Kerstpakket krijgen.
Ook nu, midden in coronatijd, willen wij levensmiddelen inzamelen
zodat mensen, levend van een minimum weekbedrag, met kerst
iets lekkers krijgen. Medio november willen we deze inzamelactie
starten. Verdere details over dag en tijdstip waarop producten
bij de kerk afgegeven kunnen worden maken we nader bekend in
parochieblad Ankerplaats van december en diverse media.
Wij rekenen weer op u. Een hartelijke groet van de Lentse Caritaswerkgroepleden
Geertjan Reuser en Frans Eijkelhof

Opening Mariakapel
Iedere dag is de Mariakapel in de maand november open van
10.00 tot 17.00 uur.
U kunt dan rustig een kaarsje laten branden of voor een moment
van bezinning en/of gebed. Maak daar gerust gebruik van. Het zal
u troost geven. Wij vragen u nog steeds om op gepaste afstand van
elkaar te blijven, minimaal anderhalve meter.

Kerstvieringen
Wij laten u nu al weten dat u zich ook voor kerstvieringen dient
aan te melden. Meer informatie hierover volgt in het decembernummer van Ankerplaats.
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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

Liturgische vieringen

Allerzielenviering 2 november

Dagkapel

In deze viering komen we bij elkaar om onze geliefden te gedenken
die we hebben moeten loslaten en zo missen. Maar ook komen we
samen om onze medeparochianen te gedenken die ons het afgelopen
jaar ontvallen zijn, en noemen hier hun namen:

Kerk

dinsdag, 3 november, 1 december 9.00 uur.
pastor Victor Bulthuis.
zondag 15 november 11.00 uur
pastor Margreet Sanders.
zaterdag 21 november 19.00 uur 				
pater Frans Bomers St. Caeciliaviering
zaterdag 28 november 19.00 uur				
pastor Janine Kallen.

Voor uitgebreide informatie omtrent de weekendvieringen en de
dinsdagochtendviering (eerste dinsdag van de maand) zie de middenpagina’s van Ankerplaats of kijk op internet www.rkparochiemariamagdalena.nl en zie ook in de infokast bij de kerk.

Oecumenische bevrijdingsviering
Zondag 20 september was er om 10.00 uur de oecumenische
bevrijdingsviering. Het was een bijzondere viering, vooral in deze tijd.
Er werd onder meer een vergelijking gemaakt tussen de vrijheid
toen en de vrijheid die we nu beleven als individu. In deze viering,
waarin wij herdachten dat Oosterhout 76 jaar geleden is bevrijd,
gingen dominee Wilma Hartogsveld en John Rademakers van het
seniorenpastoraat voor. De zang werd verzorgd door cantors van
het St. Leonaruskoor, dirigent Luca Consoli en pianiste Caroline
Spoelstra.

Naam		
Willemien Kampschöer-Wanders
Gerda Lintsen-Toebast
Theo Beekhuijzen
Riek Lintsen-Dulos
Wim Repkes

Overleden
26 december 2019
13 januari 2020
17 februari 2020
30 maart 2020
12 april 2020

leeftijd
96 jaar
86 jaar
91 jaar
88 jaar
88 jaar

Maria Magdalena verbonden
Op 14 augustus is de actie ‘Maria Magdalena verbonden’ van start
gegaan. Met deze actie beogen we geld in te zamelen voor de aanschaf van professionele apparatuur voor het opnemen en uitzenden
van de zondagse vieringen vanuit de kerk van Elst.
Vanaf 6 september kunt u meedoen met het Honderdveldspel. Zie
voor meer info hierover op de site van Ankerplaats van onze parochie.
De actie loopt tot 1 december.

Corona
Het coronavirus heeft nogal zijn weerslag op ons dagelijks leven.
Ook in de kerk ontkomen we niet aan de maatregelen die genomen
zijn om de verspreiding van dit virus in te dammen.
Zo werken we met stewards die de kerkgangers begeleiden naar de
plaats, naar de communie en bij het verlaten van de kerk. De locatieraad en de pastoraatsgroep zouden het fijn vinden om wat meer
hulp te krijgen van stewards. Wilt u ons een keer bij een viering
helpen met het begeleiden, dan zijn we daar erg blij mee. U kunt
uw hulp kenbaar maken via het secretariaat op de maandagmorgen,
of via de mail secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Omdat we tijdens de viering verplicht zijn goed te ventileren zijn de
kerkdeuren niet gesloten. Dit heeft als consequentie dat het - zeker
achterin de kerk - nogal fris kan zijn. Ons advies is om een wat
warmere jas aan te trekken en een warme das of sjaal. Het gebruik
van de Mariakapel is voor en na de viering nog niet toegestaan.
Wilt u toch een kaarsje opsteken dan kan dit op de maandagochtend
tijdens de openingsuren van het secretariaat.

26 l Ankerplaats november 2020

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

Intenties
Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy
Verhoeven 06 - 2365 1528 of w.verhoeven@t-mobilethuis.nl.
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.

Koffiedrinken

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

onze kerk. In deze tijd veranderen zaken en maatregelen soms snel.
Ook voor bijeenkomsten in kerken. kijkt u daarom ook regelmatig
op www.rkparochiemariamagdalena.nl, de website van onze parochie
Hierop staan de meest actuele zaken over vieringen.

Aanlichting
Zaterdagavond 26 september is door pater Frans Bomers de aanlichting bij onze kerk gewijd waarmee deze formeel in gebruik is
genomen.
Daarmee is na de Nederlandse Hervormde Kerk en de molen Nieuw
Leven weer een verlichtingsloot aan de monumentale gebouwenreeks in ons dorp toegevoegd. De dagen worden korter, het wordt
eerder donker maar onze kerk staat in alle opzichten ‘te shinen’.

Parochieblad

De locatieraad stelt het contact met parochianen op prijs. Na de
zondagviering komen wij graag met u in contact. In de komende
maand is er op zondag 29 november een viering. Na afloop hiervan is er gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken in
het parochiezaaltje. We vinden het fijn u dan te begroeten.

U ontving bij de vorige uitgave een acceptgirokaart voor een vrijwillige bijdrage van het parochieblad. Wellicht hebt u hier al aan
gedacht en een bedrag overgemaakt. Anders herinneren we u hier
nog even aan. Alvast dank.

Overleden

Allerzielen

In Zorgcentrum De Hoge Hof overleed op 18 september Helena
Catharina (Toos) Knipping-Jansen (96). Toos verbleef de laatste
drieënhalf jaar in het zorgcentrum en woonde daarvoor met veel
plezier in Valburg. Ze was een gelovige vrouw. Op 25 september vond in besloten kring de uitvaartdienst in onze kerk plaats.
Aansluitend is Toos begeleid naar haar laatste rustplaats op de
begraafplaats aan de Bakkerstraat.

Dit jaar is de Allerzielenviering op maandag 2 november. De viering
is altijd druk bezocht en wordt verzorgd door de werkgroep Avondwakeviering. Veel vrijwilligers zijn hiermee achter de schermen bezig.
Ook de begraafplaats wordt hiervoor speciaal opgeknapt en ingericht.

Weekendvieringen
Bij het schrijven van dit parochieblad weten we niet precies hoe
de praktische situatie rondom het vieren in de weekenden zich
ontwikkelt. Het virus is nogal grillig en de (aanvullende) maatregelen
doen daar niet voor onder.
Blijft u de actualiteit volgen en neem de coronamaatregelen en
aanwijzingen in de kerk in acht. Vooralsnog is er tweewekelijks
(zaterdag 19.00 uur of zondag 9.30 uur) een weekendviering in

De overledenen van het afgelopen jaar worden in het bijzonder
herdacht. Hun nabestaanden zijn hiervoor uitgenodigd. Vanwege
corona vragen we overige belangstellenden zich tijdig aan te melden
bij het kerkbestuur. Via e-mail: rkvalburg@gmail.com of persoonlijk
bij Aart Pastoor, 06 - 5353 3479. Wij doen dan ons best om u zoveel
mogelijk een plaats te geven. De deuren gaan open om 18.15 uur
en de viering begint op 19.00 uur.

Vieringen kerkomroep
De vieringen vanuit Elst worden direct uitgezonden via kerkomroep.nl
en facebook.com/stwerenfridus. Daar kunt u ook vieringen terugluisteren en terugzien.
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‘MenM Verbonden’
doet mee aan

InVoice staat te popelen om weer van zich te laten horen. Medio
november gaan kleine cantorgroepjes weer vieringen muzikaal ondersteunen in afwachting van betere tijden.

Overbetuwe Doet
Meedoen aan de actie MenM Verbonden kan op vele manieren.
U kent de actie intussen wel. De werkgroep Vrij-Fridus is enthousiast
bezig met tal van initiatieven geld op te halen voor de aanschaf van
permanente professionele uitzendapparatuur. Zo wordt het mogelijk
om via de livestream van vieringen vanuit de St. Werenfriduskerk in
Elst te volgen. Dat wordt op grote schaal gedaan. Zeker nu er vanwege
de coronarichtlijnen minder mensen de vieringen in de kerk mogen
bijwonen.
De actie loopt als een trein. Maar we zijn er nog niet. Daarom doet
de werkgroep Vrij-Fridus met de actie MenM Verbonden mee aan
Overbetuwe Doet. Dat is een actie van de gemeente Overbetuwe
die daarmee bewonersinitiatieven ondersteunt. De inwoners van
de gemeente hebben een cheque ontvangen die ze aan een van de
goede doelen kunnen besteden. Ze kunnen de cheque van achter
de eigen computer activeren. Hoe gemakkelijk wil je het hebben.
De werkgroep Vrij-Fridus hoopt dat veel mensen van deze gelegenheid
gebruik maken en de cheque aan MenM Verbonden doneren.
De vrijwilligers zijn u er dankbaar voor.
De werkgroep Vrij-Fridus streeft ernaar
€ 15.000 op te halen. Dat gebeurt via
allerlei acties. Zo kunnen mensen geld
overmaken via een QR-code. En u kunt
meedoen aan de Honderdveldactie.
Daarover is op de website meer te lezen.

Wandelaars pelgrimsroute bijeen
Onder leiding van Just Bennis kwamen de wandelaars van de
pelgrimsroute woensdag 30 september bijeen in Elst. Zij kregen de
kans hun route toe te lichten.
Just Bennis, onze routemaker, zal al deze informatie verwerken in
een mooie route. Volgende stap in ons project is het beschrijven van
het landschap, de cultuurhistorie en de religieuze plekken langs
de route.

Er staan op alle plaatsen in de parochie collectebussen. De stand
van het ingezamelde geld wordt aangegeven via een thermometer.

InVoice dertig jaar jong
Het gemengd koor InVoice hoopte in september haar dertig jarig
jubileum te vieren, maar het coronavirus gooide roet in het eten.
Het koor werd in 1990 opgericht als gezinskoor in de toenmalige
Donatusparochie in Bemmel. In de loop der tijd transformeerde
het tot middenkoor. Al die jaren heeft het koor met veel plezier
talrijke vieringen in verschillende kerken verzorgd. Het streven
naar kwaliteit staat hoog in het vaandel en onder leiding van de
huidige dirigent en pianist Eugène Ceulemans heeft het koor daar
regelmatig in de Levensbronparochie in de Maria Magdalenaparochie blijk van gegeven.
Invoice was van plan om op 19 september een feestelijke viering
te verzorgen in de kerk van Haalderen, maar helaas was het niet
mogelijk om als koor dit jubileum luister bij te zetten. We zijn echter
vast van plan om, als de situatie het weer toelaat, de parochie te
vergasten op een mooie verlate jubileumviering. Laten we hopen
dat dat binnen niet al te lange tijd weer kan.
Helemaal onopgemerkt is het feest niet voorbijgegaan. Het bestuur
heeft alle leden verrast met een taartje en drankje en heeft dat bij
iedereen thuis coronaproof afgeleverd. Bijgevoegde foto laat de
verraste reacties van de leden zien.
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Unieke Mariabedevaart
van 17-19 september
Elk jaar organiseert de Lourdeswerkgroep Huissen een bedevaart
naar Lourdes. Om extra kracht op te doen om een ziekte of verlies
te kunnen dragen. Maar ook om het geloof te sterken of opnieuw
te vinden. Door de jaarlijkse collecte wordt het mogelijk gemaakt
om ongeveer zes tot zeven zieken uit te nodigen om deze bijzondere reis met ons mee te maken. In de maand september vertrekt
normaliter elk jaar een groep van ongeveer vijftig pelgrims naar de
Franse stad in de Pyreneeën.
Dit jaar was een bedevaart naar Lourdes niet mogelijk door het
coronavirus. Maar samen elkaar vinden in geloof: dat kan wel. Ook
dichtbij huis is Maria aanwezig. Niet alleen in de vele kapelletjes

AGENDA

of kerken in Lingewaard, maar ook wanneer we de verhalen over
Maria en Bernadette met elkaar delen. Daarom organiseerden we dit
jaar een alternatieve bedevaart: de Mariabedevaart in Lingewaard.
Met ongeveer dertig pelgrims gingen we drie dagen op pad. Met
vieringen in de kerk van Huissen-Stad, er was een stil moment bij
de kapel op de Oude Begraafplaats en één dag verbleven we in het
Dominicanenklooster. Samen met de r.k.- Parochie Maria Magdalena, vrijwilligers en vele anderen organiseerden we een bijzonder
programma; binnen de RIVM-richtlijnen. Met herkenbare vieringen die ook in Lourdes plaatsvinden. Zoals de grote kruisweg
en een lichtviering. Maar ook staken we samen een kaarsje aan,
zijn we langs Maria gegaan en luisterden naar het verhaal van
Bernadette. Het was fijn om in deze onzekere tijd steun te vinden
bij elkaar en in ons geloof.
De pelgrims waren vanaf het eerste moment onder de indruk van
de prachtig versierde kerk en het mooie beeld van Maria, koningin
van de vrede, hier centraal in ons midden. Het gaf een warme
uitstraling. We brachten allen een groet aan Maria in deze eerste
samenkomst tijdens de eucharistie.
Op vrijdag hadden we een prachtige zonnige dag en genoten in de
pauzes met elkaar in de ruime tuin rondom het klooster. De grote
kruisweg werd gebeden door pastor Ineke van Cuijk en pastoor
Karel Donders. De teksten waren vertaald naar het leven van de
mens in deze tijd. We baden met elkaar het rozenkransgebed in de
kapel. Veel pelgrims vonden dit een bijzondere ervaring!
Op zaterdag was er een plechtige eucharistieviering met aansluitend
het lof. Er was een bezinning op het kerkhof bij de kapel op de
Oude Begraafplaats in Huissen. Pastor Ineke van Cuijk sprak
mooie warme woorden. In de avond hadden we als afsluiting een
indrukwekkende lichtjesviering. De kerk was donker met alleen
het licht van de kleine kaarsjes in de handen van de pelgrims met
daarnaast de vele kaarsen die in de kerk waren ontstoken. We sloten
natuurlijk af met het bekende lied ‘Te Lourdes op de bergen.’
De pelgrims voelden het als een voorrecht bij deze drie dagen aanwezig te zijn geweest. Een groot compliment en een woord van
dank voor de organisatie.

Feestelijke viering geschrapt
Wij begonnen ons seizoen vol goede moed, met een programma dat
is aangepast aan de coronarichtlijnen.
We openden met de topfilm ‘The Two Popes’, ingeleid door pastor Victor Bulthuis en bekeken door vijftien bezoekers. Fijn dat
er weer gasten waren in De Herberg. Iedereen hield zich goed aan
de regels en de avond was een succes. Zelfs de nazit was weer als
vanouds.
Vrijdagavond 25 september was er Wereldkoken Anders, in de
vorm van een tafelgesprek waarbij plaats was voor tien gasten
aan tafel. Tussen de gangen door sprak pastor Bulthuis over het
thema ‘Wie is de mens?’ Het stamppotbuffet en het toetje waren
overheerlijk.
Toen naderde de dag van ons eerste lustrum, zaterdag 3 oktober.
Daaraan voorafgaand werden we geconfronteerd met een heropleving
van het coronavirus, en het gevoel van onzekerheid en onveiligheid
dat daarmee gepaard gaat. Met pijn in het hart hebben we moeten
besluiten de feestelijke viering af te gelasten. Hoewel wij ons mooie
Heterense kerkgebouw volgens de coronamaatregelen hadden
ingericht, betwijfelden we of we – met name tijdens de koffie en
het glaasje – de afstandsregel zouden kunnen handhaven. Daarom
namen we na lang wikken en wegen het zekere voor het onzekere.
Op dit moment bekijken wij per activiteit de situatie rond het coronavirus. Houdt u daarom onze website en/of Facebookpagina
in de gaten. Hierop houden wij u op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen. Voor november staan – onder voorbehoud dus –
de volgende activiteiten gepland:

Zaterdag 31 oktober:
Meditatieve herfstwandeling
Wij maken een herfstwandeling vanuit de Randwijkse Waarden,
waarbij we een deel van het Klompenpad lopen. We proeven van het
landschap en de stilte, maar bouwen ook ruimte in voor gesprek.
We sluiten af met een kop erwtensoep in De Herberg.
Begeleiding: Willem Quist, lekenbroeder franciscaan, geestelijk
begeleider en franciscaans leraar.
Aanvang: 13.30 uur.
Deelname: € 5,(inclusief soep).
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Donderdag 12 november:
Filmavond ‘Les choristes’ (Christophe Barratier, 2004)
We bevinden ons op een kostschool voor moeilijk opvoedbare
jongens, in 1948. Op een dag komt
er een nieuwe muziekleraar, die met
zijn passie voor muziek en compassie
met de kinderen de harde dagelijkse
routine op school weet te doorbreken.
Een tijdloos verhaal van jeugdjaren zoals ze worden ervaren door
een kleurrijke groep ontspoorde kinderen.
Inleiding en nagesprek: pastoraal werkster Janine Kallen.
Aanvang: 19.30 uur.
Deelname: € 4,-.

Vrijdag 27 november: Wereldkoken
‘Van antipasti tot dolci: Italiaans genieten’
Deze avond zal gastkok Luca Consoli
ons laten proeven van culinaire hoogstandjes uit de Italiaanse keuken.
De couverts voor deze avond zijn iets
duurder dan u van ons gewend bent,
maar u krijgt dan ook heerlijke gerechten en zalige wijnen geserveerd. Helaas
is deze avond vanwege het beperkte
aantal plaatsen al volgeboekt, maar er
komt een vervolg.

Maandag 23 november: gesprekskring
Vrouw, Kerk en Samenleving
We lezen en bespreken interviews van de
journalist Stevo Akkerman, gehouden voor
dagblad Trouw en gebundeld in het boek
Wat is dan goed? Over de vraag naar het goede
leven. Over deze vraag gaat hij in gesprek met
filosofen, theologen, schrijvers en mensen met
verschillende religieuze achtergronden.
Tijd: 14.00 - 16.00 uur.
Plaats: De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58
in Elst.
Aanmelding en begeleiding: Janine Kallen, pastoraal werkster.
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl, of 06 - 1432 0989.

Geloven Nu
Geloven Nu is een methode voor een vrij geloofsgesprek aan de
hand van Bijbelverhalen. Elke bijeenkomst bestaat uit gespreksvragen, gebed, beeld en/of muziek en achtergrondinformatie.
Geloof en leven haken hierbij in elkaar.
Er zijn drie groepen: een in Elst, begeleiding: pastor Victor Bulthuis
en twee in Huissen-Zand, begeleiding: oud-pastoraal werkster Coby
Roelofs.
Huissen-Zand (groep 1): maandag 23 november 19.30 uur, in de
dagkapel van Huissen-Stad.
Elst: donderdag 5 november 19.30 uur in De Hoeksteen.
Deelname is kosteloos.
Voor alle activiteiten vragen wij u – zeker in deze onzekere tijden –
om opgave vooraf, via e-mail herbergdeaandacht@gmail.com of
06 - 3333 1746.
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Kinderactiviteiten
voor de kinderen

Eerste Heilige Communie
in de St. Werenfriduskerk
Op zondag 13 september waren in de St. Werenfriduskerk in Elst
de twee uitgestelde communievieringen. Deze kinderen deden hun
Eerste Heilige Communie: Alycia van Drumpt, Jennifer Busch,
Alexander Filipiak, Rick Pijnenburg, Natalia Szkoda, Godelief
Heusschen, Nora Jansen, Jeroen Melis, Emma Visser, Benjamin Arts,
Ties Hendrikx, Babette Hermsen, Tim Hoitink, Serena Mattia,
Sam van Elk, Andy Joosten, Max van Koppen, Thijn Tobben en
Ties van Wilpe.
Voordat de feestelijke vieringen plaatsvonden, waren er nog enkele
activiteiten die de communicanten gezamenlijk gedaan hebben.
Ondanks alle beperkingen rondom corona hebben ze de speurtocht in de St. Werenfriduskerk kunnen doen. De kerk wordt dan
op een geheel andere manier bekeken. Tijdens deze speurtocht
hebben ze veel geleerd over de beelden, afbeeldingen en attributen
die in de kerk aanwezig zijn. Tevens zijn ze in de sacristie geweest
en hebben daar uitleg gekregen van pastor Bulthuis.
Ook hebben de communicanten banketbakkerij Janssen in Elst
bezocht. Hier hebben ze uitleg gekregen over brood. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen ons dagelijkse brood en de hostie die
wij in de kerk krijgen? De kinderen hebben ook zelf de handen
uit de mouwen gestoken. Ze kregen allemaal drie bolletjes deeg
waarvan zij broodjes mochten maken.
Begin dit jaar zijn wij begonnen met een leuke groep leergierige
kinderen. Zij waren bij elke kinderavond aanwezig en deden
enthousiast mee. In verband met corona hebben zij ook twee digitale
lesbrieven ontvangen, want in het voorjaar konden twee kinderavonden in De Hoeksteen helaas niet doorgaan.
Wij als werkgroep kijken ondanks de coronabeperkingen terug op
een mooi communietraject. Wij bedanken alle kinderen, ouders en
vrijwilligers voor hun inzet.
De terugkomviering is op zondag 15 november om 10.00 uur in de
St. Werenfriduskerk in Elst. Tot dan!
Pastor Victor, Tanja, Jacqueline, Richard, Maaike en Ellen

Kinderwoorddienst 4 oktober
Zondag 4 oktober was er weer een kinderwoorddienst. Omdat het
Dierendag was, mochten de kinderen een knuffel meenemen. Het
was dus een gezellige beestenboel.
In De Hoeksteen hebben de kinderen geluisterd naar het verhaal
van Sint Franciscus van Assisi en het ezeltje. Het ezeltje kwam
moe en uitgehongerd aan bij een markt en Franciscus hielp het
ezeltje met zijn zware last. Samen hebben we gesproken over wie je
allemaal kunt helpen en wat je allemaal kunt doen voor een
mooie samenleving. Dat het ook leuk is om anderen te helpen. Aan
het einde van de viering heeft pastor Victor Bulthuis de knuffeldieren gezegend. Tot de volgende keer.

te helpen. De tijd was eigenlijk te kort, maar het was ook wel weer
leuk om de mensen, die achtergebleven waren in de kerk, te vertellen
over het verhaal en natuurlijk te
laten zien wat je had gemaakt.
Na afloop van de viering was er
– zoals beloofd – een verrassing.
De meeste kinderen hadden die
al bij binnenkomst gezien. Een
echte kraam waar de kinderen
touwtje konden trekken stond
achter in de kerk opgesteld.
Keurig volgens de RIVM-richtlijn
stonden we in de rij en je kreeg
soms een tweede of derde kans
wanneer de prijs eigenlijk beter
bij iemand anders kon vallen.
Het was al met al een geslaagde ker(k)mis, voor jong en oud, maar
iedereen hoopt toch dat we volgend jaar weer een echte kermis hebben.
Heb jij zin om ook een keer mee te doen? Met advent komen we
weer bij elkaar. Tot dan!

Kinderwoorddiensten
in de St. Werenfriduskerk Elst
Op de volgende data zijn er kinderwoorddiensten in de St. Werenfriduskerk aanvang telkens om 10.00 uur:
1 november: Allerheiligen
15 november: terugkomviering voor de communicanten
29 november: eerste zondag van de advent. Start van het adventproject, sinterklaasverrassing voor de kinderen.
In de adventsperiode is er iedere zondag een kinderwoorddienst.

Touwtje trekken altijd prijs, ook in de kerk
Hoewel een kermis het leukste is wanneer het al een beetje donker
is geworden, konden zondagochtend 27 september, kermiszondag
in Huissen, zo’n dertig kinderen niet wachten om ker(k)mis te
vieren. De uitnodigingen op de Facebookpagina van de roomskatholieke kerk te Huissen-Stad, maar ook het verhaal in Hét
Gemeente Nieuws hadden hun uitwerking duidelijk niet gemist.
De kinderen waren er klaar voor.
Nadat de kinderen met hun (groot)ouders de kerk waren binnengegaan, gingen ze allemaal mee naar de dagkapel. Daar werd
begonnen met een mooi verhaal over twee broers, waarbij je best
wel moest nadenken over wat jij zou doen als je in hun schoenen
stond. De fantasie kon worden uitgeleefd tijdens het maken van
je eigen draaimolen, hoewel sommige liever kozen voor de botsauto’s. Het kleuren, knippen en plakken ging iedereen prima af en
als je het even niet wist of kon, dan was er altijd wel iemand om je
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Kinderpagina
Om samen te doen
Herinneringslampion maken
Wat heb je nodig?
• glazen potje,
• vliegerpapier,
• kleurspullen,
• theelichtje,
• schaar,
• lijm

• Plak met gekleurd vliegerpapier afbeeldingen op de buitenkant van een potje.
		Dit worden de ‘raampjes’ waar het licht door schijnt.
• Maak het ijzerdraad stevig vast aan de bovenkant van het potje.
• Daarna maak je de stok vast aan het ijzerdraad met een spijker.
Dit wordt het handvat.
• Zet een waxinelichtje (een lichtje op batterijen is veiliger) in het
midden van de lampion. Bevestig deze met een stuk plakband
aan de bodem, zodat het niet gaat schuiven.

Hallo, jongens en meisjes,

Mies Muis

De vorige keer stopte rups met haar verhaal om na een maandje wachten weer verder te
vertellen. Ik had gezien hoe ze voor zichzelf een huisje had gemaakt; een cocon. Na een tijdje
wachten kwam er uit dat huisje een prachtige vlinder gekropen, die gek genoeg met de stem
van rups praatte. Ze vertelde dat elke rups in zo’n huisje moet kruipen, om na een tijdje in
die cocon te veranderen in een mooie vlinder. Dus vroeg ik aan de vlinder: “Worden jullie
dan twee keer geboren?”
“Ja hoor,” vertelde vlinder, “de eerste keer als klein rupsje en de tweede keer als een mooie
vlinder. En dat doen we elk jaar opnieuw. Nu is het voor mij als vlinder belangrijk om goed
op te letten. Ik moet een plekje zoeken waar ik de winter kan doorbrengen. Ik vouw mijn
prachtige vleugels heel strak tegen elkaar, zodat ik een kier op kan zoeken of een beschut
plekje in een schuur.”
De vlinder vertelde dat een plaatsje om te schuilen belangrijk was voor haar. Maar ook dat
het dan fijn is als mensen haar dan met rust laten tot het weer voorjaar is. Dan kruipt ze zelf
weer uit haar schuilplekje en gaat in de zon zitten om weer lekker warm te worden. Dan
kan ze weer eitjes gaan leggen, die dan weer rupsjes worden. En dan begint het feest van
leven weer van voren af aan. Wat een bijzonder verhaal. Ik heb ademloos geluisterd en ben
benieuwd of ik vlinders op schuilplekjes kan vinden.
Groetjes Mies Muis
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Pieppraat

1 november Allerheiligen
Op deze feestdag denken we aan
alle bijzondere mensen, die vroeger
leefden en Jezus als grote voorbeeld
hadden. Ze wilden ons laten zien
hoe wij net als Jezus kunnen leven.
Zulke bijzonder mensen heten met
een mooi woord ‘heilige’.
2 november Allerzielen
Na de feestdag voor alle heiligen
willen we op deze dag extra denken
aan alle mensen die overleden zijn.
11 november Sint Maarten
Ook hij was een mens die leefde
zoals Jezus dat graag wil. Toen Sint
Maarten niets meer had om uit te
delen, sneed hij met zijn zwaard een
stuk van zijn warme mantel af om
aan een arme man langs de kant van
de weg te geven, zodat hij warm kon
blijven. Je kunt je voorstellen hoe
blij die man was.
Als je iemand blij maakt, dan lijkt
het net of je een kaarsje aansteekt.
Probeer maar eens samen met je
ouders in een donkere kamer een
kaars aan te steken. Hoeveel licht
schijnt er?
Zondag 22 november
Christus Koning
Dit grote feest vieren we met elkaar
aan het einde van november. Jezus
heeft allerlei namen gekregen; een
er van is Christus Koning. Christus
betekent gezalfde. En een koning
werd vroeger gezalfd. Aan het einde
van weer een kerkelijk jaar willen
we daar extra bij stilstaan.
Het is het kerkelijk oudjaar. De week
erop begint de advent. Dan gaan we
weer uitkijken naar Jezus, die geboren
wordt met Kerstmis.

