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VAN DE R EDACTI E
Dit parochieblad had een uitgave kunnen zijn met prachtige foto’s
van festiviteiten van de afgelopen periode. Met foto’s van kinderen
die met gespannen gezichten in de kerk zitten voor de Eerste Heilige
Communie. Met foto’s van tieners die voor het Heilig Vormsel
naar de kerk gekomen zouden zijn. Met foto’s van de sacramentsprocessies in Huissen en Angeren. Iedereen keek ernaar uit. Totdat
het coronavirus zich meldde en een streep getrokken moest worden
door alle activiteiten Zo zit dit parochieblad dus weer anders in
elkaar dan we aan het begin van het jaar in gedachten hadden.
En toch. Er gloort hoop. Nu landelijk de maatregelen wat versoepeld
zijn, gaan kerkdeuren voorzichtig open. Er worden weer wat
activiteiten gepland, al blijft het ongewis of die doorgang kunnen
vinden. Neem de bedevaart naar Kevelaer. Die is geschrapt.
Daarvoor in de plaats komt een bezinnings- en ontmoetingsdag in
Fort Pannerden bij Doornenburg. Dat is al een bewijs dat er weer
leven in de brouwerij komt. Maar zoals gezegd: overal houden
we nog een slag om de arm. We hopen dat het virus zich gedeisd
houdt.
We mogen op vakantie, heeft de regering verklaard. We wensen
iedereen die weggaat een plezierige tijd toe. We denken ook aan de
mensen die niet op vakantie kunnen en thuis blijven. We wensen
hen de komende periode veel sterkte.
Dit is een dubbelnummer. Dat betekent dat ook de redactie de accu
weer gaat opladen. Om na de zomer met vernieuwd elan weer aan
de slag te gaan.
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Even op adem komen...
De vakantieperiode breekt aan. Vrij van veel wat door de weken en
maanden heen beslag op je legt. Vrij van school, van werk, de huishouding op een laag pitje, wat minder gebonden aan tijdschema’s,
erop uittrekken en leuke dingen doen. Even op adem komen…
Maar dit jaar ligt het anders. Het normaal zo vrij en blij klinkende
even op adem komen roept dit jaar vanwege de coronapandemie
bij menigeen benauwende associaties op. We hebben de beelden
van overvolle ic’s en overuren draaiend zorgpersoneel nog op het
netvlies staan. We moeten deze zomer de drukte vermijden en ons
houden aan de anderhalvemeterregel. Een terrasje pikken, door de
stad slenteren, naar de camping of naar de speeltuin kan deze zomer
minder onbezorgd dan andere jaren. Het coronavirus heeft ons goed
schrik aangejaagd. Maar toch: corona of niet, de zomer is in het
land en dat betekent vakantie en vrije tijd.

omgevallen boom, buig je je aandachtig over een steen, een bloem,
een mierennest, verbaas je je over alles wat groeit en bloeit. Aan
zee ben je je bewust van de wind door je haren, het zand tussen
je tenen, de zon en het water op je huid, geniet je van het spel van
licht, lucht en wolken. Het ontspannen samenzijn met mensen die
je dierbaar zijn, geeft je een weldadig gevoel van vriendschap en
verbondenheid. Al deze vakantie-ervaringen doen verwondering
groeien over de wonderlijke wereld die ons is gegeven en dankbaarheid dat we daar deel van uitmaken. Dat besef doet ons weer op
adem komen…

Wat maakt het begrip vakantie bij u los? Als u terugdenkt aan
vroegere vakanties, wat maakte dan dat u echt kon genieten en tot
rust komen? Was dat een mooie reis maken, een vreemd land en
een vreemde cultuur verkennen? Of lange wandelingen maken en
genieten van de rust en de schoonheid van de natuur? Of een goed
boek lezen? Of genieten van tijd samen met familie en vrienden?
Er zijn tenslotte talloze manieren om heerlijk de tijd aan jezelf te
hebben!

Verwondering en dankbaarheid doet me denken aan de verhalen
over het begin. Over de schepping en de mens die daarin mag
rondwandelen en genieten. Doordat veel in ons normale leven de
afgelopen maanden vanwege corona op een laag pitje heeft gestaan,
was er óók meer tijd, rust en aandacht voor de wereld om ons
heen. Het omzien naar elkaar, het genieten van het voorjaar, het fluiten
van de vogels, de rust op straat, het vrolijke zonnetje. Het heeft ons
opnieuw doen beseffen hoe bijzonder en betekenisvol dit alles is.

Toch denk ik wel dat al die verschillende manieren van vakantie
vieren dezelfde gevoelens oproepen: verwondering en dankbaarheid.
Mensen die vakantie hebben, kijken met veel meer aandacht en
verwondering om zich heen. Je kijkt je ogen uit op de architectuur
van een oude stad met haar imposante gebouwen, majestueuze
kerken en pittoreske gevels. Al wandelend door de natuur ga je op
in de schoonheid van het landschap, klim je behoedzaam over een

Misschien heeft vakantie wel te maken met opnieuw bewust worden
van waar we werkelijk van leven, van wat er werkelijk toe doet.

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

Moge Gods zegen rusten op onze vakantie, zoals op de zevende dag.
Janine Kallen, pastoraal werkster
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VA N D E B ES T U U R S TA F E L
In juni stond een bijpraatsessie met locatieraden en pastoraatsgroepen op de rol. Door de beperkende maatregelen vanwege het
coronavirus is die bijeenkomst niet doorgegaan. Dat is kenmerkend
voor de eerste helft van 2020. Een ronduit merkwaardige periode.
Zo heeft iedereen dat vermoedelijk hebben ervaren..
Mensen verloren dierbaren die door het coronavirus waren getroffen. Ze konden slechts in beperkte kring afscheid nemen. Mensen
konden dierbaren niet bezoeken vanwege het virus. Kerken bleven
dicht. Al kwamen daar alom gewaardeerde online-vieringen voor
in de plaats. Bijeenkomsten konden niet doorgaan. De plaatselijke
secretariaten bleven dicht. Veel contactmogelijkheden waren er
door alle beperkingen niet. Het was wennen en het is wennen. Al
mogen door de aangekondigde versoepelingen kerken weer open
voor een gelimiteerd aantal personen. Mededelingen daarover treft
u elders in deze Ankerplaats aan.

Indoornik
Ondanks alle beperkingen worden er stappen gezet. In de vorige
uitgave van ons mooie parochieblad kon u al lezen over de verkoop
van de kerk in Indoornik. Daarvoor is nog wel toestemming nodig van
het bisdom. Daar hoort het onttrekken van de kerk aan de eredienst bij.
De Ontmoeting in Indoornik blijft voor de duur van vijftien jaar
exclusief in gebruik voor de locatie. Op de begraafplaats, die eigendom blijft van de parochie, wordt een Mariakapel gebouwd.
De urnenmuur wordt uitgebreid. Noodzakelijk omdat de oude
urnenmuur nagenoeg vol is. In de kerk en pastorie wordt een uitvaartcentrum gevestigd.

Angeren

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)

Criteria
Een aantal jaren geleden zijn pastorale en bestuurlijke criteria
opgesteld aan de hand waarvan de vitaliteit van een lokale geloofsgemeenschap kan worden vastgesteld. Elk jaar praat het bestuur
daarover met de betrokkenen.
De bijeenkomsten zijn nuttig om informatie uit te wisselen. Het
reilen en zeilen van elke locatie wordt uitgebreid besproken.
Zo krijgen we een beeld hoe de parochie ervoor staat. Voor die
bezoeken wordt elk jaar een schema opgesteld. Ook dit jaar. En
toen kwam corona. Hoe lang de beperkende maatregelen van
kracht zijn, weten we niet. We weten wel dat we de bezoeken hebben
uitgesteld tot volgend jaar. Het betekent onder meer dat aflopende
benoemingen van leden van locatieraad en pastoraatsgroep of
locatiepastoraat automatisch met een jaar verlengd zijn. Zodra
het kan komt het bestuur weer op bezoek. En we hopen ook dat
het pastoraal team dan weer de frequente bijeenkomsten met de
pastoraatsgroepen kan opstarten.

Ook op een andere locatie hebben we een belangrijk besluit
genomen. Er ligt inmiddels een voorlopig koopcontract. Daarmee is
een lange weg van onderhandelen, praten, onderzoeken afgesloten.

Financiën

Het betekent dat we nu met de locatie Angeren in overleg gaan
hoe betrokkenen de toekomst zien als de kerk definitief aan de
eredienst is onttrokken. Dan weten we ook welke stappen we nog
moeten zetten. De verwachting is dat dit eind van dit jaar geregeld is.
We houden u daarvan uiteraard op de hoogte.

Er is de voorbije maanden hard gewerkt om te wennen aan een
nieuw informatiesysteem waarin de financiële gegevens van onze
parochie worden opgeslagen. We zijn bijna op orde. En dat is knap
werk van iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. We praten binnenkort met het bisdom over de financiële situatie in onze parochie.
Uiteraard komen we daar ook in Ankerplaats op terug.

Pastoor

Zomer

En nu we het hier toch over gebouwen hebben, kunnen we de
verhuizing van pastoor Karel Donders meteen meenemen. Hij
wordt de nieuwe bewoner van de kosterswoning aan de Prinses
Irenestraat in Elst.

Aan vakantie is het bestuur nog niet toe. Een aantal jaren geleden
hebben we besloten om in de zomer te blijven vergaderen. Dat bevalt
goed. Dus gaan we daarmee door. Het is wel zo effectief. Zo voorkomen we dat in augustus een fikse stapel onderwerpen op ons bord ligt.
Want er is elke keer in onze levendige parochie genoeg te bespreken.

Niet direct. Want het pand wordt eerst opgeknapt. Het dak wordt
nog vervangen en het huis wordt geïsoleerd. Die werkzaamheden
stonden eigenlijk voor 2021 op de rol. Maar als het pand dan toch
leeg staat omdat de ene bewoner plaatsmaakt voor de ander, kunnen
we het werk beter meteen doen. Het voordeel is dat de pastoor
naast het eucharistisch centrum in Elst woont.

Velen gaan de komende maanden op vakantie. Zeker nu het kabinet
voor reizen naar het buitenland het licht op groen heeft gezet. We
wensen iedereen in binnen- en buitenland veel plezier. Maar we
denken ook aan degenen die door omstandigheden niet weg kunnen
gaan en thuisblijven. Die mensen wensen we alle sterkte toe.

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

Heilige Michaël,
strijd voor ons
In deze coronatijd, waarin Italië ongenadig werd getroffen en
beelden van vrijwel verlaten steden als Rome, Florence en Venetië
de revue passeerden, moest ik af en toe denken aan de aarstengel
Michaël. De profeet Daniël schrijft: “In die tijd zal de grote vorst
Michaël opstaan om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn zoals er eerder nog geen is
geweest sinds er volken zijn” (Daniël 12, 1-2).
Van de heilige Michaël staat een levensgrote beeltenis op de Engelenburcht in Rome, die zijn naam dankt aan een beroemde legende
waarin de aartsengel de hoofdrol speelt.
Aan het eind van de zesde eeuw werd
Rome getroffen door een moordende
pestepidemie. De bevolking was ten einde
raad. Op eerste kerstdag 590 liet Paus
Gregorius I daarom een grote processie
houden, om God te smeken een einde te
maken aan deze ramp. Aldus geschiedde.
Tijdens de processie verscheen bovenop
het mausoleum (praalgraf) van de
Romeinse keizer Hadrianus plotseling de
aartsengel Michaël, die in zijn rechterhand
een zwaard droeg. Dit zwaard stak hij in
de schede, wat betekende dat de strijd
tegen de pestepidemie gestreden was. De
smeekbede van de paus was verhoord,
de Romeinse bevolking kon herademen.
Als dank liet Paus Pius II op de plaats
waar de aartsengel was neergestreken,
een kapel bouwen. Het keizerlijke mausoleum heeft door het ingrijpen van de
aartsengel de naam Castel Sant’Angelo
oftewel Engelenburcht gekregen. In 1752
voorzag de Vlaamse beeldhouwer Pieter Antoon Verschaffelt het
gebouw van een indrukwekkend beeld van de aartsengel, die op
het punt staat zijn zwaard in de schede te steken.

Bewogen door medelijden
Tijdens de corona-epidemie heb ik meermaals gehoopt dat de
aartsengel Michaël zich op soortgelijke wijze zou laten zien. Dat
hij zijn blanke zwaard in de schede zou steken om ons te laten
zien dat het einde van de epidemie ophanden is, dat de genomen
maatregelen werken, dat er een vaccin aankomt, dat er een einde
komt aan de angst, de terneergeslagenheid, de ziekenhuisopnames,
de begrafenissen en crematies. Maar vooral: dat God ons een teken
- heel bescheiden maar - zou geven dat Hij ons niet de steek had
gelaten.
Epidemieën zullen, ondanks het feit dat we medisch zoveel kunnen,
altijd slachtoffers blijven maken. En net als in de Middeleeuwen
zijn er mensen die hier de hand van God in zien. Maar de tijden zijn
veranderd: Duitse katholieke en protestantse kerkleiders maakten
korte metten met de gedachte van een God die de mensheid met

ziekte straft. Bisschop Heiner Wilmer noemde dit soort denken
‘verschrikkelijk en ook volkomen onchristelijk’. In dagblad Trouw
(27 maart) schreef de in Amerika zeer geliefde priester en schrijver
James Martin: “Uiteindelijk is het eerlijkste antwoord op de vraag
waarom het Covid-19-virus duizenden mensen doodt, waarom
besmettelijke ziekten de mensheid teisteren, en waarom er überhaupt
lijden is: we weten het niet. Voor mij is dat het eerlijkste en het
nauwkeurigste antwoord.” Als de coronacrisis ons van hogerhand
iets leert, zo benadrukt hij, dan slechts datgene wat Jezus ons heeft
voorgeleefd: “De zieke is onze broeder en zuster. Als Jezus iemand
in nood zag - zo vertellen de evangeliën - was zijn hart ‘bewogen
door medelijden’. Jezus is een voorbeeld voor hoe we in deze
crisis voor de ander moeten zorgen: bewogen door medelijden.”
Die boodschap van Jezus geldt voor alle mensen, gelovig of niet.

Hoop
Gelovigen moeten er daarom geweldig voor waken dat ze epidemieën en rampen aangrijpen om er uit naam van God de mensheid
mee om de oren te slaan, in de trant van: bekeer je, anders word
ook jij slachtoffer. Alsof wij, om een woord van de dichter Gerrit
Achterberg te gebruiken, bij God op tafel kunnen kijken. Gods
Woord is ons niet gegeven om ons angst aan te jagen, maar om
er hoop uit te putten. Zelfs als profeten
dreigende taal uitslaan, is de ondertoon
van hun boodschap bemoedigend. Dat
geldt ook voor de profeet Daniël, die
spreekt over de vorst Michaël die zijn
volk zal beschermen.
In Daniëls tijd, de tweede eeuw voor
Christus, werd het Joodse volk geregeerd
door keizer Antiochus Epiphanes IV,
die de Joden de Griekse godsdienst opdrong. De Tempel van de Heer maakte
hij tot een heiligdom voor de oppergod
Zeus en hij liet mensen die daartegen
protesteerden, ter dood brengen. Maar
de aartsengel Michaël, zo belooft Daniël,
zou uitkomst brengen. Daarmee wil
de profeet zeggen: wie op God durft
vertrouwen zullen het leven hervinden,
zelfs degenen die ter dood zijn gebracht.
Zijn profetie lijkt een verhaal over een
einde, maar in werkelijkheid verhaalt zij
over een nieuw begin.
Epidemieën verwoesten ons leven. En toch kunnen we ons desondanks toevertrouwen aan God en hoop en vertrouwen wekken
in onze wereld, als we ons het voorbeeld van Jezus eigen maken.
We kunnen er misschien geen ziekten mee uitbannen, we kunnen
wel voorkomen dat deze ons beroven van onze menszijn. Als ziekte
enige zin heeft, dan is het dit: ze nodigt ons uit om onze menselijkheid
te tonen.
Sinds 15 juni mogen Nederlanders weer op vakantie naar Italië.
Gaat u, beste lezer, van deze gelegenheid gebruikmaken en doet
u de Eeuwige Stad aan, loopt u dan even door naar de Engelenburcht en groet u de aartsengel Michaël van mij. En vraagt u hem
of hij héél alsjeblieft zijn zwaard wat verder in de schede wil steken,
al is het maar een paar centimeter. Het zou mij en ontelbare mensen
adem geven. En vooral de coronapatiënten onder ons.
Victor Bulthuis, pastor
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Vormsel
Op 17 mei zouden de negen jongens en meisjes eigenlijk gevormd
worden maar het coronavirus gooide ook hier roet in het eten.
Eind juni komen de jongeren nog een keer voor de zomer bij
elkaar. In september starten we dan weer met de voorbereiding.
Het vormsel zal op 8 november toegediend worden.
Een nieuwe groep vormelingen zal ook weer starten in oktober.
Voor alle brugklassers is de informatieavond op dinsdag 22
september om 19.00 uur in De Hoeksteen in Elst. Opgave graag
via het parochiesecretariaat.

Betuwse processie naar Kevelaer

Om 9.30 uur verzamelen we ons. Op het fort kan zowel in de voormalige manschappenomgang in de buitenmuur als in de gracht de
kruisweg worden gelopen. In een van de sfeervolle binnenruimten
is er een korte viering, en ook op het dak met het schitterende
uitzicht over de splitsing van de Waal, de Rijn en het Pannerdens
Kanaal is er mogelijkheid tot viering, bezinning en ontmoeting,
tot 12.00 uur. Daarna kan men op eigen initiatief aansluiten bij de
rondleiding door het fort.
Deelname is kosteloos, maar omdat er plaats is voor maximaal
honderd mensen, is aanmelding bij het parochiesecretariaat in
Bemmel vereist (voor 1 augustus). Vervoer is op eigen gelegenheid,
maar het is ook mogelijk om met een groep vanuit Elst naar het
fort te fietsen (start waarschijnlijk 7.00 uur).

Beste mede-bedevaartgangers,
Ongetwijfeld zaten velen van u al te wachten op de berichtgeving
over het al dan niet doorgaan van de bedevaart naar Kevelaer.
Gezien de onvoorspelbare periode waarin we nu leven in deze
coronatijd en de bij iedereen aanwezige onzekerheid en angst
aangaande het verloop ervan, heeft het bestuur van de Broederschap moeten besluiten om op donderdag 13 augustus niet op
bedevaart te gaan naar Kevelaer.
De voorschriften van het RIVM
en de Duitse overheid aangaande
het coronavirus liggen aan ons
besluit ten grondslag. Wij nemen
aan dat u allen begrip zult hebben
voor deze betreurenswaardige,
maar noodzakelijke beslissing.
Pas goed op elkaar, en hopelijk
treffen we elkaar donderdag
12 augustus 2021 weer in Kevelaer
Hartelijke groet namens het
bestuur van de Broederschap.
Jan Peters

Bezinning- en ontmoetingsdag Fort Pannerden
Omdat de coronapandemie voorlopig nog niet voorbij is, gaat ook
onze jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer van donderdag 13 augustus
helaas niet door. Maar… als pastoraal team hebben we een alternatief bedacht op dezelfde dag en wel op een prachtige locatie:
Fort Pannerden bij Doornenburg. Die ochtend komen we daar samen
om te vieren en elkaar te ontmoeten.
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Houdt u er rekening mee dat het fort grotendeels moeilijk toegankelijk is voor mensen die niet goed ter been zijn. Alleen de binnenruimte
is voor hen goed te bereiken. Nadere informatie over het programma
volgt via de parochiewebsite en bij de mededelingen in de weekendvieringen.

Katholiek worden
Veel mensen zijn helemaal aan het begin van hun leven gedoopt
en zo katholiek geworden. Gaandeweg hebben ze dan binnen de
kring van gezin en parochie leren geloven. Wellicht zijn ze dat
geloof ergens op hun levensweg kwijtgeraakt. Anderen komen pas
veel later in aanraking met het geloof en overwegen toe te treden
tot de rooms-katholieke kerk.
Lid worden van de katholieke kerk is natuurlijk niet zomaar
iets. Het vraagt een lange voorbereiding. Ook voor twijfelaars en
‘herintreders’ kan zo’n traject uitkomst bieden. Wij helpen daar
graag bij.
Vanuit het pastorale team bieden wij een jaartraject aan van acht
voorbereidende avonden. We werken aan de hand van het boek ‘Opnieuw beginnen’ van Leo Tanner. We raden iedereen aan dit boek te
voren te bestellen.
Opname in de rooms-katholieke kerk geschiedt door middel van
doopsel en/of vormsel. Dit vindt bij voorkeur plaats op het hoogfeest van Pasen. Opgave gaat via het centrale secretariaat.
De cursus zal begeleid worden door pastoraal werkster Margreet
Sanders. De cursus start op 27 augustus.
De website Bewust Katholiek http://www.bewustkatholiek.nl/
sacramenten biedt in een aantal video’s een inkijkje in het katholieke
geloof.

S ENI O R ENPAS TO R AAT
Rouwverwerking: Rafaëlgroep
Rouwen kun je samen…

John Rademakers

De r.-k. parochie H. Maria Magdalena vindt het heel belangrijk om
contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten
missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus.

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

Wanneer je een dierbare hebt verloren, kan er veel troost uitgaan
van een gesprek met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Je ontmoet elkaar als lotgenoten die eveneens met een leegte in hun
leven geconfronteerd worden en weten wat troostend is, namelijk
contact van mens tot mens. Een van de deelneemsters aan de groep
verwoordde het zo: “Het voelde als een warme deken, iedere keer
als ik binnenkwam, verwelkomd werd en aandacht kreeg. Saamhorigheid, open naar elkaar en vertrouwen, een ervaring die me
altijd bij zal blijven. Ik had zo mijn twijfels toen ik eraan begon,
maar ik kan nu zeggen: het is het beste wat me is overkomen sinds
de dood van mijn man.”
In onze parochie start ook dit jaar eind september de Rafaëlgroep.
Deze gespreksgroep richt zich met name op mensen die ongeveer
een jaar of langer geleden een dierbare hebben verloren en die
graag met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen.
De acht gesprekken rond een bepaald thema vinden plaats onder
begeleiding. Deelname aan alle acht bijeenkomsten is gewenst.
De gespreksgroep wordt aangeboden op twee verschillende locaties.
Op maandagavonden van 19.00-21.00 uur
in De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58 te Elst.
2020: 28 september; 12 oktober; 9 november;
23 november; 14 december
2021: 4 januari; 25 januari; 22 februari.
Terugkombijeenkomst: 10 mei
		
Op dinsdagmiddagen van 14.00-16.00 uur
in het Parochiecentrum, Markt 7 te Bemmel.
2020: 29 september; 13 oktober; 3 november;
24 november; 15 december
2021: 5 januari; 26 januari; 23 februari.
Terugkombijeenkomst: 11 mei

Onze Lieve Vrouw van de Schaduw
In deze coronatijd worden Mariakapellen druk bezocht. Niet alleen de traditionele volksvroomheid speelt daarbij een rol. Velen
ervaren in deze toch bizarre tijd dat de vragen naar de zin van
alles, meer aandacht verdient. We zien hoe kwetsbaar we met zijn
allen zijn. En de persoon van Maria spreekt dan velen aan. Zij is
de vrouw die van dichtbij heeft ervaren wat de nabijheid van het
Godsmysterie van haar vraagt.
Uiteindelijk met het dode lichaam van haar kind op haar schoot.
Met vele afbeeldingen en met vele namen wordt de rijkdom van
haar persoon uitgetekend. Geraakt door het mysterie van God en
menselijk nabij in al haar kwetsbaarheid. En dat is het toch waarmee velen zich verbonden weten, nu eens een dankend, dan weer
biddend in diepe nood.
In deze coronatijd midden in de zomer krijgt haar naam als Onze
Lieve-Vrouw van de Schaduw een eigen betekenis. Deze naam is
verbonden aan een kapel in een plaats in de buurt van Nantes.
De heilige Louis Grignon de Montfort (1673-1713) tekent in zijn
Kantiek 155 Maria als iemand
in wiens schaduw wij mogen
staan: “U bent teder, U bevrijdt,
in uw schaduw rusten wij.
Want uw bescherming geeft
schaduw in Gods naam, wij
leven een hoopvol bestaan.”
(*) Daarmee verwijzend naar de
schaduw die we graag opzoeken
wanneer de zon te overdadig is
in zomerse tijden.

Op deze avond zijn de mensen die de Rafaëlgroep begeleiden aanwezig. Komt u graag in gezelschap van een familielid of bekende,
dan is daar natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Integendeel!
Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom.
Wij hopen op een fijne avond met elkaar.

Het beeld van de schaduw
wordt hier met Maria verbonden
waarbij op de achtergrond Gods
nabijheid uitdrukkelijk aanwezig
is. We mogen daarbij denken aan woorden uit psalm 91 zoals
verwoord door Jan Duin: “Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.” Een schaduw waarbinnen
we mogen staan met vertrouwen. Kijkend naar Maria als onze
Lieve-Vrouw van de Schaduw mogen wij ons herinneren dat
zij Gods schaduw ervaren heeft bij de aankondiging van Jezus’
geboorte zoals het Lucasevangelie ons verhaalt: “De heilige Geest
zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als
een schaduw bedekken” (1,35). Hierin ligt uiteindelijk de bron
om naar haar op te kijken. In de persoon van Maria zien we hoe
goddelijke nabijheid en de verbondenheid met ons mensen samenvalt. Die verbondenheid en verwijzing naar het Mysterie dat ons
leven draagt, mag zo voor ons de basis zijn voor het vertrouwen
dat we hoe dan ook in Gods hand zijn.

Opgave Informatieavond
Graag vóór 15 september bij bovengenoemd secretariaat.

(*) W. Logister smm Maria en Mariaverering Valkenburg a/d
Geul, Tilburg 2019 pag. 112.

Begeleiding: Pastor Janine Kallen, Yvonne van Eldonk, Rieki Baptist,
Marjolijn Wilting, Berdine de Vos.
Opgave: Vóór 21 september via het secretariaat r.-k. parochie
H. Maria Magdalena 0481 - 45 13 71 (keuze 1)
E-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
Website: www.rkparochiemariamagdalena.nl ‘Pastorale zorg’
Kosten: € 40,Graag informeren wij u nader over deze gespreksgroep en heten u
daarom welkom op dinsdag 15 september van 19.30-20.30 uur in
Ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Pr. Irenestraat 58, Elst.
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Moderne missionaris online

Eucharistie,
kloppend hart van het geloofsleven

Corona. Het zou de titel van een lied kunnen zijn of van een
schilderij. Het is de naam van een virus dat de hele wereld in zijn
greep heeft en houdt. Er zijn wereldwijd al meer dan vierhonderdduizend mensen aan het virus overleden. In Nederland is de teller
de zesduizend gepasseerd.
Veel mensen hebben hun dierbare verloren. Velen leven in angst.
Het openbare leven wordt door het coronavirus gedomineerd.
Tal van activiteiten zijn geschrapt. Er zijn ook weer tal van mooie
initiatieven ontstaan. Dan blijkt maar weer eens hoe inventief en
creatief mensen zijn. De deuren van kerken waren maandenlang
gesloten. Openbare vieringen maakten plaats voor vieringen online.
Wat zouden we toch zijn zonder de moderne communicatiemiddelen.
Gemiddeld wordt er op ongeveer 300 schermen rechtstreeks gekeken
naar de vieringen vanuit De Sint Werenfriduskerk in Elst die via
Facebook te volgen zijn. Sommigen kijken alleen, maar ook samen
of soms zelfs met het hele gezin. Omdat er dus in een aantal gevallen
met meerdere personen tegelijk wordt gekeken, is niet precies te
zeggen om hoeveel mensen het dan gaat. Dat de beelden in een
behoefte voorzien is wel duidelijk. Het is opvallend dat de beelden worden bekeken door mensen uit nagenoeg alle provincies,
al hebben kijkers uit Gelderland (uiteraard) de overhand. Hoeveel
mensen via omroep Lingewaard de vieringen volgen is in onze
parochie niet bekend. Maar ook dat zijn er waarschijnlijk best
veel. Dan is er ook een groep die de vieringen via internet of radio
volgt. Het gaat hier om 90 tot 110 personen per keer.
Actie van Werenfried
In Elst is naar aanleiding van bovenstaand verhaal een nieuw idee
geboren. Zoals velen weten is de geloofsgemeenschap vernoemd
naar Sint Werenfridus. Dat was de beschermheilige van de groentekwekers en van mensen die lijden aan jicht. Vanwege zijn 1250e
sterfdag, nu tien jaar geleden, is een werkgroep opgericht die elk jaar
een vrijwilligersfeest organiseert. De groep noemt zich VrijFridus.
Elke vijf jaar wordt een wat groter feest voor de geloofsgemeenschap op touw gezet. Dit jaar zou het een wat groter feest worden.
Niet op 14 augustus, de sterfdag van Werenfridus. Dan zijn te veel
mensen met vakantie. Neen. Er was een feest gepland voor begin
september. Was gepland. Zou gehouden worden. U raadt het al:
het hele feest gaat niet door. Vanwege het coronavirus en de geldende
beperkingen kon er de voorbije maanden niet vergaderd worden.
En het is al helemaal de vraag of het feest begin september wel
door had kunnen gaan.
Werenfridus was in zijn tijd missionaris in de Betuwe. Daardoor
kwam de werkgroep VrijFridus op het idee om zich te ontpoppen
tot een soort van moderne missionaris. Ze wil een actie opzetten
om te kunnen investeren in moderne apparatuur die gebruikt kan
worden voor het permanent uitzenden van de vieringen vanuit de
St. Werenfriduskerk in Elst. Want door de geldende beperkingen
kunnen nog lang niet alle gelovigen de vieringen tegelijk bijwonen.
Dan is het wel zo prettig om de vieringen vanuit huis te kunnen
volgen. Zo ben je als geloofsgemeenschap toch nabij. De actie is
nog prematuur. U kent dat wel. Er worden nog wat slagen om de
arm gehouden. Er moet met veel mensen nog worden overlegd.
En ook moet worden uitgewerkt hoe de actie vormgegeven kan
worden. Het geld dat gereserveerd was voor de feestdag van
Werenfridus kan daarbij de eerste aanzet zijn. Ook daarover moet
nog worden overlegd. Het zou in elk geval een mooi begin zijn.
We houden u op de hoogte. Werkgroep VrijFridus
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In ons hele aartsbisdom zal het kerkelijk jaar 2020 in het teken
staan van de Eucharistie. Kardinaal Eijk heeft per bisschoppelijke
brief de betekenis van dit sacrament opnieuw onder woorden willen
brengen. Onze aartsbisschop nodigt met het ‘jaar van de eucharistie’
alle gelovigen uit om de betekenis ervan te herontdekken.
Wij hebben ervoor gekozen om gedurende dit ‘eucharistisch
jaar’ gedeelten uit de catechesereeks van Paus Franciscus over de
eucharistie te publiceren welke hij twee jaar geleden heeft uitsproken
tijdens de wekelijkse ontmoeting met pelgrims in Rome. In de
onderstaande catechese spreekt paus Franciscus over de geloofsbelijdenis (het symbolum) en de voorbede.
“Het persoonlijke geloofsantwoord wordt deel van de geloofsbelijdenis van de Kerk, vertolkt in het ‘Credo’. Wij allen spreken
het “Credo” uit in de Mis. Doordat heel de gemeenschap het
Symbolum uitspreekt, is dat de vertolking van het gezamenlijke
antwoord op wat zij van het Woord van God heeft gehoord.
De belijdenis van het “Credo” heeft als uitwerking dat ze de
liturgische gemeenschap: “De grote mysteries van het geloof in
herinnering brengt en deze belijdt, voordat met de viering ervan in
de Eucharistie wordt begonnen.”
Het antwoord op het Woord van God, met geloof onthaald, spreekt
zich vervolgens uit in de gezamenlijke smeking, -voorbede genaamd-,
omdat zij de noden van de Kerk en wereld betreft. Het volk, onder
leiding van de priester die het inleidt en besluit, “biedt God in
de uitoefening van het priesterschap krachtens het doopsel zijn
smeekbeden aan voor het heil van allen”. Na de afzonderlijke
intenties, voorgedragen door de diaken of de lector, bidt de gemeenschap met één stem: “Verhoor ons, Heer.”
We herinneren ons immers wat de Heer Jezus heeft gezegd: “Als gij
in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en
gij zult het krijgen” (Joh. 15, 7). Bij gelegenheid van de voorbede,
na het Credo, moeten we, in de mis, de Heer de belangrijkste dingen
vragen, de dingen die we nodig hebben, die we verlangen. “Ge zult
het krijgen”, op een of andere wijze, maar “Ge zult het krijgen”.
“Alles is mogelijk voor wie gelooft”, heeft de Heer gezegd. En de
man tot wie Jezus deze woorden sprak, antwoordde: “Ik geloof,
Heer. Kom mijn klein geloof ter hulp”. Ook wij kunnen zeggen:
“Heer, ik geloof. Kom mijn klein geloof ter hulp”. Met deze geest
van geloof moeten we bidden: “Heer ik geloof, kom mijn klein
geloof ter hulp”. Pretenties vanuit een wereldse logica stijgen niet
ten hemel op. Eigengereide vragen blijven onverhoord.
De intenties waarvoor het gelovige volk wordt opgeroepen te bidden,
moeten de concrete noden vertolken van de kerkgemeenschap en
van de wereld. Men zal conventionele en kleingeestige formules
vermijden. Het ‘universele’ gebed dat de Woorddienst afsluit, nodigt
ons uit te kijken met de blik van God die zorg draagt voor al zijn
kinderen.”
(bron: rkdocumenten.nl)

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


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

Vacature
Voor de locatie Bemmel zoeken wij iemand, die tien keer per jaar
op donderdag ons parochieblad ‘Ankerplaats’ wil aftellen. Het
blad wordt ruim tevoren in het parochiecentrum aangeleverd en
met behulp van distributielijsten, die door het secretariaat worden
gemaakt, kunnen dan per bezorger stapeltjes gemaakt worden.
Dit kan natuurlijk ook door twee personen samen gedaan worden.
De bezorgers komen dan die dondermiddag hun stapeltje ophalen
en kunnen dan even bijpraten met een kopje koffie of thee. Meestal
zijn de leden van de pastoraatgroep of een van de pastores hier ook
bij aanwezig, zodat gesprekken mogelijk zijn.
Wie voelt er iets voor om deze taak op zich te nemen? U kunt
contact opnemen met Theo Peters (bestuurslid) op het parochiesecretariaat 0481 - 45 13 71 of met Henk Peperkamp (contactpersoon) via 0481 - 46 36 36.

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

Contactpersoon intenties

Onze kerk in coronatijd

Intenties voor vieringen in onze kerk kunnen worden opgegeven bij
Guus Lamers, 026 - 474 28 89 of via de mail: ria.en.guus@hetnet.nl.
Op dinsdag- en donderdagmorgen is Guus aanwezig op het secretariaat in ons parochiecentrum, 026 - 474 22 50.

Op het moment dat deze regels worden getypt is niet bekend hoe we
verder gaan de komende maanden. Ongetwijfeld kunt u dit elders
in dit blad lezen.
Van het parochiebestuur en pastoraal team ontvingen wij bericht
dat met ingang van 1 juli in meerdere kerken gevierd kan worden.
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Vanuit Driel heeft de pastoraatsgroep aangegeven dat we daarvoor
open staan. Er worden protocollen opgesteld waaraan we moeten
voldoen. Wij mogen ervan uitgaan dat voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn om daarvoor te zorgen. We zijn al blij dat het weer
wat levendiger wordt in de kerk.
Onze kerk is overdag altijd open. We kunnen aan de kaarsjes bij
Maria en Gerardus zien dat de kerk regelmatig wordt bezocht. Bij
de beeltenis van Maria van Altijddurende Bijstand worden zo nu en
dan zelfs mooie planten en bloemen neergezet door parochianen.
U kunt dit op bijgaande foto zien, zomaar genomen op een doordeweekse dag. De open kerk wordt gewaardeerd, zoals ook staat
geschreven in het gastenboek in onze kerk:
“Wat bijzonder dat we hier naar binnen mochten, prachtige
muziek, mooie tentoonstelling om ons allen te herinneren aan
zware, droevige tijden. Niet te vergelijken met de coronacrisis die
ons nu in zijn greep houdt, maar voor velen na de Tweede Wereldoorlog de eerste echte ‘ramp’ die we allen voelen.
Dank dat we binnen mochten, als passanten, en een rondgang
mochten maken en stil zijn bij dat van toen en nu. Dat we met
elkaar weer leren blij, zorgzaam, attent en liefdevol te leven en naar
elkaar en de natuur om te zien als dit voorbij is en wij het leven nog
mogen beleven. U zij de glorie!”
Marianne
Mooie woorden, opgeschreven door deze Marianne die onze kerk
bezocht. Soms schrijft men in het boek ook een paar woorden over
de kerk: “een mooie lichte kerk.” En de laatste opmerking dateert
van eerste pinksterdag. Geschreven staat: “Mooi, indrukwekkend,
intiem katholiek kerkje,” door bezoekers uit Arnhem.
Hoe vaak is in de afgelopen tijd het woord ‘normaal’ genoemd en

Elst

geschreven. Wij gaan op weg naar… we zullen moeten wennen
aan het ‘nieuwe normaal’. Wat dit voor de kerk betekent moeten
we even afwachten. We kijken er allemaal naar uit dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten in de kerk en met elkaar kunnen vieren.
Hopelijk zal dit binnenkort zo zijn.
Wij wensen u allen een goede vakantietijd en vooral een goede
gezondheid.

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

Maria Tenhemelopneming
Op zaterdag 15 augustus is er om 10.00 uur een eucharistieviering
op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.

De Hoeksteen weer open
Met het opengaan van de kerken, kunnen we ook De Hoeksteen
weer voorzichtig aan openen. Veel bijeenkomsten vinden er nog
niet plaats, maar bijvoorbeeld misintenties opgeven kan weer op
de vertrouwde manier.
Van 30 juni tot en met 23 augustus is De Hoeksteen geopend op
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dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Als alles
meezit is De Hoeksteen na 23 augustus weer normaal geopend.

Doordeweekse vieringen

Wandel met ons mee

Bij het sluiten van de kopij kunnen we nog niet zeggen wanneer er
weer vieringen gehouden kunnen worden.

Mieke en Giel zijn al jaren betrokken bij de bezorging van Ankerplaats in Westeraam. Het echtpaar woont in de ‘oude’ kern van Elst.

Kerk zaterdags open

Maandelijks rijdt het opgewekte
stel naar ‘hun’ wijk voor de verspreiding van ongeveer honderd
parochiebladen. “Ik breng Mieke
eerst naar Colosseum, waar zij
begint met haar pakket. Dan
rijd ik verder om mijn straten te
bezorgen. We hebben de route
zó gepland, dat we elkaar weer
tegenkomen,” vertelt Giel. Op
het promotiemateriaal voor de
Actie Kerkbalans staan sinds
2019 vrijwilligers van de locatie
St. Werenfridus afgebeeld. Zij zijn
de local heroes binnen de parochie, die anderen stimuleren mee te
doen, ook qua financiële support. Mieke en Giel vonden het alvast
goed om te figureren op de posters van 2021 ... Dat duurt weliswaar
nog even, maar in januari kunt u de Kerkbalansaffiches - met onder
meer de foto van dit enthousiaste echtpaar - bewonderen in kerk en
De Hoeksteen. Hopelijk beleven ze samen nog lang plezier aan hun
vrijwilligerswerk.
Heeft u ook zin om wat tijd te besteden aan de verspreiding van
Ankerplaats en/of mailings van Kerkbalans? Geef dit dan door aan
het gastteam van De Hoeksteen of stuur een mail naar onderstaand
adres.
Werkgroep Kerkbalans.hans.kerkbalans@outlook.com

Vieringen stiltecentrum Wervershove
Bij het sluiten van de kopij kunnen we nog niet zeggen wanneer er
weer vieringen gehouden kunnen worden.

Zoals u weet is elke eerste zaterdag van de maand de kerk geopend
tussen 13.30 en 15.30 uur. De pastoor is aanwezig en hoort desgevraagd ook de biecht, zonder afspraak. Met een beetje geluk is
er uitstelling van het Allerheiligste. En verder is het natuurlijk fijn
om een kaarsje op te steken.
De kerkopenstelling biedt de gelegenheid om het gebouw eens
wat beter te bekijken. Je kunt nu rustig rondlopen en dingen van
dichtbij bekijken, waar zondags geen mogelijkheid voor is. In de
kerk liggen bladen met informatie over wat er allemaal in de kerk
te zien is. Op een warme zomerdag is het tot slot heerlijk koel
bijkomen, bijvoorbeeld van het winkelen, dat veelal op zaterdag
gebeurt. De pastoraatsgroep is samen met de pastoor aan het kijken
naar mogelijkheden om de kerk vaker dan eens per maand open te
stellen. We houden u hierover op de hoogte.

Mariakapel
In de afgelopen periode waarin de kerk gesloten was, is de Mariakapel bovengemiddeld goed bezocht. Om bezoekers voldoende ruimte
te bieden is de inrichting van de kapel aangepast.
Misschien is het u al opgevallen. De stoelen hebben plaatsgemaakt
voor twee banken die afkomstig zijn uit de oude kerk. Door de
banken tegen de wand te plaatsen ontstaat er in het midden van de
kapel veel ruimte. Bij velen is er behoefte om te knielen tijdens het
bidden tot Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Om hier in te voorzien
zijn twee bidstoelen in de kapel geplaatst. Nieuw is dat in de kapel
meerdere soorten kaarsen te koop zijn. Natuurlijk zijn er de devotielichtjes van vijftig cent. Het assortiment is uitgebreid met kaarsen
die twee en een half en negen dagen blijven branden (een noveenkaars). Voorheen waren deze kaarsen enkel te verkrijgen in De
Hoeksteen. Loop gerust eens binnen in de kapel; Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer biedt altijd een luisterend oor.
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Gendt

H. Martinus

Nijmeegsestraat 4, 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

Communie thuis

Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
pastoraatsgroepdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl

Wat u misschien niet meer weet is het volgende: als u niet meer in
staat bent om naar de vieringen te komen, kunt u dat laten weten
aan de pastoraatgroep. Wij kunnen dan kijken naar mogelijkheden
om de communie bij u thuis te komen brengen.

Caritaswerkgroep: Gerard Dekkers, 0481 - 42 24 03
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Op maandag, woensdag en vrijdag kun u bellen naar Annemarie
Buurman 0481 - 42 11 61. We nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.

Schuttersviering
Overleden
Op 11 mei is Mient Wouters overleden. Mient was een van onze
‘bloemenmeisjes’ en zorgde samen met de overige meisjes voor een
prachtig decor tijdens onze vieringen. We zijn Mient dankbaar
voor al haar werk in onze geloofsgemeenschap.
Tevens is overleden Betsie Marcellis. Betsie heeft vele jaren blaadjes
geraapt en gevouwen van ons parochieblad ‘Het Kerkvenster’
van de voormalige parochie St. Martinus. Betsie zei tijdens het
rapen en vouwen nooit veel, maar haar handen stonden nooit
stil. We zullen Betsie herinneren als een toegewijd persoon die een
voorbeeld is voor velen van ons.

Nieuw strooiveld begraafplaats Doornenburg
Naast begraven heeft cremeren een enorme vlucht genomen.
De wensen van overledenen en nabestaanden hebben hierbij een
prominentere rol gekregen.
Om op de r.-k. Begraafplaats in Doornenburg te blijven zorgen
voor waardige plekken wordt er voor het uitstrooien van de as een
strooiveld aangelegd, bedacht door en met vrijwilligers en in
overleg met Hendri Peters Tuindesign en daarna na goedkeuring
van Parochiebestuur H. Maria Magdalena.
Het nieuwe strooiveld komt te liggen ligt op het nieuwe gedeelte
van onze begraafplaats. We houden u op de hoogte…
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Dit jaar zal er helaas geen schuttersviering op 23 augustus worden
gehouden. Door het coronavirus is dat niet mogelijk.
De gezondheid van u en van ons allemaal is belangrijker. De ideeën
die we hebben zetten we even in de ijskast en hopen dat we in 2021
wel een feestelijke viering kunnen en mogen houden.

Nieuwe locatie H. Martinus
In een van de vorige Ankerplaatsen schreven we dat de aannemer
met de renovatie van het voorfront van de H. Martinuskerk
begonnen was.
Nu, op 10 juni, kunnen we laten weten dat op 17 juni de overdracht plaats zal vinden. Natuurlijk zal er dan nog het een en
ander gedaan moeten worden zoals schilderen, het timmeren van
kasten, het aansluiten van verlichting, plaatsen van meubilair,
enzovoorts. Maar we zijn weer een stapje dichter bij onze eigen
locatie. Het wordt de ontmoetingsplek van de H. Martinus te
Gendt, als onderdeel van de grote parochie H. Maria Magdalena
die we nu zijn. Kortom na een rare tijd, een tijd van actie en inrichten.
We houden u op de hoogte.

Herveld

St. Willibrordus

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

Openstelling secretariaat

Vermelding misintenties

Door het coronavirus zijn wij zeker tot 1 juli niet aanwezig. Voor
vragen kunt u terecht bij het secretaraat van de parochie in Bemmel.
Voor telefoonnummers, e-mailadressen: zie colofon Ankerplaats.

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 augustus in de brievenbus worden
gedaan, komen nog in Ankerplaats van september te staan.

Kerk open
Iedere woensdagmorgen is de kerk (kleine zaal) van 10.00 tot
11.30 uur open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.
Mocht u in deze periode toch nog op vakantie gaan dan wensen
wij u een fijne vakantie en een behouden thuiskomst.

Actuele informatie
Zie Ankerplaats, website en/of nieuwsbrief van de parochie en
Hét Gemeente Nieuws

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.
Zolang er in Herveld geen vieringen zijn vanwege corona, worden
de intenties in de viering van Elst gelezen in de weekenden dat er
een viering in onze kerkzaal ingeroosterd stond. Vanaf eind juli
is er echter nog geen rooster beschikbaar voor Herveld. De reeds
opgegeven misintenties schuiven door tot er weer data voor de
vieringen bekend zijn. Mocht u in deze komende periode echter
in Elst een misintentie gelezen willen hebben, dan kunt u me de
intentie e-mailen, en geef ik deze door aan het secretariaat.
Vult u wel uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier?
Dan kan ik bij eventuele vragen contact met u opnemen.
Rina van Workum
familievanworkum@gmail.com

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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Openstelling kerken en kapellen
De deuren van onze kerken of Mariakapellen zijn geopend voor
eenieder die komt voor rust, bezinning of gebed. Op iedere plek is
het mogelijk een kaarsje te branden.
Voor de veiligheid van eenieder: Denk aan de vereiste anderhalve
meter afstand van elkaar.
Angeren
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Bemmel
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 19.00 uur.
Doornenburg
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Driel
De kerk is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Elst
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 19.00 uur. De kerk is
elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend van 13.30 tot
15.30 uur.
Haalderen
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.30 uur.
Herveld
De kerk is elke woensdag geopend van 10.00 tot 11.30 uur.
Huissen-Stad
De kapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur.
Huissen-Zand
De kapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Indoornik
Vanaf zaterdag 4 juli tot en met zaterdag 25 juli zijn de kerk en
Mariakapel geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna is er geen
openstelling meer in verband met verkoop van de kerk.
Lent
De kerk is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Oosterhout
De kapel is op maandag geopend van 9.30 tot 11.00 uur (ingang via
het secretariaat).
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Wij gaan weer van start, maar wel anders
Eindelijk
Na maanden van stilte in onze kerken mogen wij u weer verwelkomen. Door de versoepeling van de corona-maatregelen hebben
wij toestemming gekregen om vanaf 1 juli met maximaal honderd
personen samen te komen in onze kerken. Wij zijn daar heel blij
mee en hopen velen opnieuw te ontmoeten.
Vanaf 1 juli zullen wij weer starten met eucharistievieringen en
gebedsvieringen. Woord- en communievieringen zijn vooralsnog
niet toegestaan. Alle kerken zijn door onze vrijwilligers onder
leiding van eigen vrijwillige deskundigen gereedgemaakt voor
gebruik. Ons doel is dat mensen veilig en met een goed gevoel in
de kerk kunnen zijn.
Aanmelden is verplicht
Om deel te kunnen nemen aan de viering moet u zich vooraf aanmelden. Dit is namelijk wettelijk verplicht. U kunt dat eenvoudig
doen via de website: www.rkparochiemariamagdalena.nl. Op de
aanmelding krijgt u een reactie dat u kunt komen of dat u helaas
niet kunt komen, omdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Als
dat laatste gebeurt, dan wordt u verwezen naar een andere kerkdienst in datzelfde weekend. Indien u geen e-mail hebt, kunt u
wellicht een familielid of goede kennis vinden met e-mail die de
aanmelding kan doen.
Kunt u zich niet registreren via de website, dan kunt u bellen naar
het secretariaat van de kerk waar u de viering wilt bijwonen.
Let op:
Alleen met aanmelding en bevestiging kunt u aan de viering deelnemen.
Als u zich niet hebt aangemeld, dan ook geen deelname aan viering.
Hoe bij en in de kerk?
• Bij de deur wordt u verwelkomd door een gastvrouw/gastheer. Deze
zal u ter plekke uitleggen langs welke weg u naar uw zitplaats(en)
kunt gaan nadat u uw handen heeft gedesinfecteerd. Gezinnen
en huisgenoten kunnen uiteraard bij elkaar een plek krijgen. De
vieringen zijn voorlopig zonder samenzang, dat wil zeggen: we
mogen niet meezingen.
• Vlak voor het ter communie gaan wordt gevraagd nogmaals uw
handen te desinfecteren.
• De communie wordt uitgereikt met behulp van een pincet.
• De collecte wordt niet tijdens de viering gehouden, maar achterin
de kerk is er de mogelijkheid om uw financiële bijdrage te geven.
Ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag over te maken.
• Groepsontmoetingen buiten bij de kerkdeur vóór en na de vieringen
moeten wij proberen te vermijden. Koffieontmoetingen op zondag
worden niet aangeboden. Liefst zo min mogelijk gebruik maken
van de toiletten.
Laten we ervoor zorgen dat in of rond de kerken op geen enkel
moment een (kleine) haard van besmetting kan ontstaan. We willen
niet dat mensen ziek worden en kerken weer dicht moeten. Iedereen
heeft hier dus zijn eigen verantwoordelijkheid.
Eucharistie via computer en tv
Elke zondag blijft het mogelijk de eucharistie mee te beleven via
facebook.com/stwerenfridus en de kerkomroep vanuit de St. Werenfriduskerk in Elst. Tevens is Omroep Lingewaard nog steeds bereid
deze via de tv uit te zenden. Als u in de gemeente Lingewaard
woont, kunt u deze rechtstreeks volgen via KPN kanaal 1478 en
Ziggo kanaal 36 en 332.

Doordeweekse eucharistievieringen
Voor de vieringen door de week hoeft u zich niet vooraf te
registreren. Bij de deur wordt gevraagd naar uw naam en adres.
Wij verwachten niet dat meer mensen zich melden dan toelaatbaar
is. De doordeweekse vieringen in tehuizen zijn vooralsnog niet
mogelijk evenals op sommige andere plekken in onze parochie.
Het overzicht van de vieringen vindt u elders in dit blad.
Uitvaarten
Kerkelijke uitvaarten zijn vanaf juli mogelijk met maximaal honderd
aanwezigen. Een organist en een cantor of cantorgroep kunnen
deze begeleiden.
Dopen
U kunt uw kind laten dopen. Neem daarvoor contact op met het
secretariaat.
En na de zomer?
Hoe de situatie na de zomer is, weten we nog niet. Via de website
en de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden. Nu zijn we
dankbaar dat we stap voor stap weer naar de kerk kunnen komen
en elkaar weer even zien. Laten we samen zorgen dat we waardig
en veilig kunnen vieren.
Het pastoraal team

Voor deelname aan de weekendviering is uw aanmelding verplicht.
U kunt zich het makkelijkste aanmelden via de website:
www.rkparochiemariamagdalena.nl
Indien u zich niet kunt aanmelden via de website is het mogelijk om
dit per telefoon te doen bij het secretariaat van de betreffende kerk:
Driel: dinsdag en donderdag van 9.30-12 uur 026 - 474 22 50
Elst: dinsdag en donderdag van 9-12 uur 0481 - 35 09 09
Haalderen: dinsdag en donderdag van 9-12 uur 0481 - 45 13 71
doorkiesnummer: 1
Heteren: 026 - 472 26 08
Herveld: vrijdag van 18-21 uur 06 - 2010 0072 of 06 - 1973 4459
Huissen: dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 0481 - 45 13 71
doorkiesnummer: 8
Indoornik: ná 18 uur 06 - 2865 9904
Lent: vrijdag van 10-12 uur 024 - 322 03 60
Oosterhout: maandag van 9.30-11 uur 0471 - 48 37 13
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L ITURG ISCH R OOS T E R
Elst

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

St. Werenfridus

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
F. Bomers

Dag/datum
zaterdag 4 jul
zondag 5 jul
14e zondag
door het jaar
zaterdag 11 jul
zondag 12 jul
15e zondag
door het jaar

19.00 Euch
K. Donders
10.00 Euch
K. Donders

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
P. Kuipers

zaterdag 18 jul
zondag 19 jul
16e zondag
door het jaar
zaterdag 25 jul
zondag 26 jul
17e zondag
door het jaar

19.00 Euch
F. Bomers
10.00 Euch
Kard. W. Eijk

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
K. Donders

zaterdag 1 aug
zondag 2 aug
18e zondag
door het jaar
zaterdag 8 aug
zondag 9 aug
19e zondag
door het jaar

19.00 Euch
V. Bulthuis
10.00 Euch
K. Donders

10.00 Euch
V. Bulthuis

zaterdag 15 aug 10.00 Euch
Maria Tenhemel- K. Donders
opneming
Maria ten Hemelopneming
zondag 16 aug
20e zondag
door het jaar

10.00 Euch
P. Kuipers

10.00 Euch
K. Donders
Maria Tenhemelopneming feest

zaterdag 22 aug
zondag 23 aug
21e zondag
door het jaar

19.00 Wgv
M. Sanders
10.00 Euch
10.00 Euch
Mgr. Th. Hoogenboom K. Donders

zaterdag 29 aug
zondag 30 aug
22e zondag
door het jaar

10.00 Euch
V. Bulthuis

10.00 Euch
K. Donders
Kerkwijding en
Laurentiusdag/
Patroonsdag
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JUL I / A U GU ST US 20 20
Haalderen

Herveld

Heteren

Indoornik

Lent

O.L.V. van
Zeven Smarten

St. Willibrordus

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

H. Johannes
de Doper

H. Maria Geboorte St. Leonardus

19.00 Euch
K. Donders

Oosterhout

Valburg
St. Jacobus
de Meerdere

19.00 Euch
V. Bulthuis
11.00 Euch
K. Donders

9.30 Wgv
LWG

19.00 Euch
V. Bulthuis

19.00 Wgv
LWG
11. 00 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
V. Bulthuis

19.00 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
V. Bulthuis

19.00 Euch
V. Bulthuis

19.00 Euch
F. Bomers
11.00 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
K. Donders

9.30 Wgv
LWG
19.00 Wgv
LWG

LEGENDA
19.00 Euch
K. Donders

19.00 Wgv
J. Kallen

19.00 Euch
K. Donders

19.00 Euch
F. Bomers

19.00 Euch
V. Bulthuis

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 vanuit Elst, 		
Haalderen en Huissen

19.00 Euch
K. Donders
11.00 Euch
F. Bomers
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MIS I N TE N T I E S
De gebedsintenties die opgegeven zijn in de diverse kerkdorpen worden
op zondag gelezen in de eucharistieviering in de St. Werenfriduskerk.
Deze viering is te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via
www.facebook.com/stwerenfridus/videos en via de televisie kanaal
1478 (KPN) of bij Ziggo via kanaal 36 of 332.
Angeren
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Bemmel
zondag 5 juli in Huissen: Henk Leijser.
zaterdag 11 juli in Haalderen: Joris Claassen.
zaterdag 18 juli in Haalderen: familie Elemans-van Raaij.
zondag 2 augustus in Huissen: Henk Leijser.
zaterdag 8 augustus in Haalderen: Gerda Staring, familie Elemansvan Raaij.
zaterdag 29 augustus in Haalderen: familie Elemans-van Raaij.
Doornenburg
zondag 5 juli in Huissen: juni: overleden leden van de Schutterij
Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen
(deze intentie was opgegeven voor Pinksteren).
zaterdag 11 juli in Haalderen (was opgegeven voor woensdag 8 juli):
jaargedachtenis Fiep Wolters-Pietersma, jaargedachtenis Tonny
Witjes, jaargedachtenis Pastor Harry van Dijk. Verder gedenken
wij Marietje Gebbing-Arntzen, Stef en Anneke Hendriks-Rutjes.
zaterdag 11 juli in Haalderen: Joris Claassen.
zaterdag 18 juli in Haalderen: Thé Claassen.
zaterdag 8 augustus in Haalderen: Joris Claassen, Stef Hoogveld.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming in Haalderen
(was opgegeven voor woensdag 12 augustus): Tonny Witjes, Marietje Gebbing-Arntzen, Stef en Anneke Hendriks-Rutjes, Gerry
Peters-Hendriks.
zaterdag 22 augustus in Haalderen: Thé Claassen.
Driel
zaterdag 11 juli: ouders Verplak-Schrijner, ouders van RijsewijkRoelofs en kinderen, Pa, Ma, Wim, Catrien en Giel van den Dam,
Ita Knuiman-Welgraven, Mariëtte Eeken, Betsy van den BergHermeling, Doortje Klaassen, Wim Selman, overleden familie
Janssen-Selman, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, voor alle
overleden parochianen, ouders Bierman-Voorburg, ouders HermelingClappers en Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Greet
Wesselkamp-ten Westenend, Diny de Ruijter-van Lieshout, Gerard
Joosten.
zaterdag 25 juli: jaargedachtenis ouders Roelofs-Zegers en Gerda
en Annie. Verder gedenken wij Els Meurs, Jan Derksen, Grada
en Theo van Mullem, overleden familie Bennik-Barends, Lisa en
Jan Jansen, overleden familie van Kempen, Bart en Peter Koster,
Wim Gerritsen, Sien Fonteijn-van Mullem, Doortje en Geert van
de Welk, Jan en Corrie Meurs, Dorien van Mullem, Tonny en Maria
te Dorsthorst, Frans en Ria Berentsen, Riet en Co Rensen, Dick en
Truus van Rijsewijk.
zaterdag 8 augustus: jaargedachtenis Greet Wesselkamp-ten
Westenend. Verder gedenken wij Jan en Annie Schuiling-Holleman,
Mariëtte Eeken, Antoon en Annie Baltussen, Wim Selman, overleden
familie Janssen-Selman, Doreen Smits, Jan en Corrie Meurs, Tonny
en Maria te Dorsthorst, Diny de Ruijter-van Lieshout.
zaterdag 22 augustus: jaargedachtenis Thé en Dora te DorsthorstEssers. Verder gedenken wij Wim van der Horst, Albert en Wies
Baltussen, ouders Roelofs-Zegers en Gerda en Annie, Jan en
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Mientje Scholten-Vos, voor alle overleden parochianen, ouders
Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst,
ouders Arns-Schuiling, Dick en Truus van Rijsewijk, Betsy van
de Berg-Hermeling, overleden familie Bennik-Barends, overleden
familie ten Westenend-Hendriks, overleden familie van Kempen,
Peter en Bart Koster, Wim Gerritsen, Steef Schuurman, Sien Fonteijnvan Mullem, Jan en Truus Vos-Janssen, ouders Essers-te Dorsthorst
en Antoon, Frans en Ria Berentsen, Riet en Co Rensen, ouders
Bierman-Voorburg.
Elst
zondag 5 juli: pastoor Lampe, Corry Sloot-van Meeteren, ouders
Joosten-Verhoef en Kiki, ouders Cornelissen-Hartjes, Addy van
Mierlo, Ton Hilhorst, Jaap Elings, Frans Toebast en Doortje ToebastWeijers.
zondag 12 juli: pastoor Lampe, Karel Keijser, Frans van Leur, Gert
Lensen, George Teunissen.
zondag 19 juli: Jo en Piet Kamps-de Lorijn, pastoor Lampe, Frits
van Marwijk, Ton Hilhorst, Bertus Janssen.
zondag 26 juli: pastoor Lampe, Eef en Gerard Selman en familie,
familie Van Hooydonk-Hager.
zondag 2 augustus: jaargedachtenis Bertus Janssen. Verder gedenken
wij pastoor Lampe, Corry Sloot-van Meeteren, Kiki Joosten en opa
en oma Joosten, Caroline Janssen-Wijdeman, ouders Van RossemSchouten en hun zoon Jan, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly,
Ton Hilhorst, Jaap Elings.
zondag 9 augustus: pastoor Lampe, Jan en Meta Kieft-König,
Karel Keijser, Joop van de Hoef, Frans van Leur.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming: Winfried Witjes,
George Teunissen.
zondag 16 augustus: jaargedachtenis Jan Janssen, jaargedachtenis
Jan en Meta Kieft-König. Verder gedenken wij pastoor Lampe,
Jo en Mientje Verhoef-Joosten, Truus Krabbe-Verhoef, ouders Van
Rossem-Schouten en zoon Jan, Ton Hilhorst.
zondag 23 augustus: pastoor Lampe, Winfried Witjes, Fris van
Marwijk, Ton Hilhorst.
zondag 30 augustus: pastoor Lampe, Eef en Gerard Selman en
familie, familie Van Hooydonk-Hager.
Gendt
zaterdag 4 juli in Haalderen en St. Jozef: Riet Bolder-van Heck,
Bets en Jos van Moerkerk-van Merm, Theo Janssen, Dineke
Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Grada Langen-Nissen, Tillie
Rasing-Rensen, Ben Hulshof, Rudi Campschroer, Dien en Cees
Brunt-Visser, Betsy Marcelis-Bonekamp, Annie Derks-Janssen, Jan
Eltink.
zaterdag 11 juli in Haalderen: Joris Claassen.
zaterdag 18 juli in Haalderen en St. Jozef: Ton CornelissenKersten, Dora Rasing, Dien en Cees Brunt-Visser, Betsy MarcelisBonekamp, Annie Derks-Janssen, Jan Eltink, Theo Bouwman,
Marianne Drenth-Sweeren, Ria Peelen-Derksen, Rudi Campschroer,
Liza Kloosterman-de Beijer, Annie Rooding-Voermans, Anneke
Basten-Aarntzen, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Milder,
Grada Langen-Nissen, Tillie Rasing-Rensen, Riet Bolder-van
Heck, Annie Hooijman-Ebbers, Annie Hendriks-Campschroer,
Dinny Louwens-Bossmann, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm,
Theo Janssen.
zaterdag 25 juli in Haalderen: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen.
zaterdag 1 augustus in Haalderen en St. Jozef: Joris Claassen, Riet
Bolder-van Heck, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm, Theo
Janssen, Dineke Terwindt-van der Velde, Grada Langen-Nissen,
Tillie Rasing-Rensen.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming Haalderen en St.

Jozef: Ton Cornelissen-Kersten, Dora Rasing, Dien Brunt-Visser,
Lies Kerkman, Betsy Marcelis-Bonekamp, Annie Derks-Janssen,
Jan Eltink, Theo Bouwman, Marianne Drenth-Sweeren, Ria PeelenDerksen, Rudi Campschroer, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie
Rooding-Voermans, Anneke Basten-Aarntzen, Dineke Terwindtvan der Velde, Theo Milder, Grada Langen-Nissen, Tillie RasingRensen, Riet Bolder-van Heck, Annie Hendriks-Campschroer,
Dinny Louwens-Bossmann, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm,
Theo Janssen, Wim Otemann.
woensdag 26 augustus in Providentia: Ton Cornelissen-Kersten,
Dien en Cees Brunt-Visser, Betsy Marcelis-Bonekamp, Annie DerksJanssen, Jan Eltink, Bets en Jos van Moerkerk-van Merm, Theo
Bouwman, Marianne Drenth-Sweeren, Ria Peelen-Derksen, Anneke
Basten-Aarntzen, Annie Rooding-Voermans, Rudi Campschroer,
Liza Kloosterman-de Beijer, Tillie Rasing-Rensen, Grada LangenNissen, Theo Milder, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Janssen,
Dinny Louwens-Bossmann, Riet Bolder-van Heck, Annie HendriksCampschroer.
zaterdag 29 augustus in Haalderen en St. Jozef: Joke van MeekerenArends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Bets en
Jos van Moerkerk-van Merm, Theo Bouwman, Ton CornelissenKersten, Dien en Cees Brunt-Visser, Theo Bouwman, Marianne
Drenth-Sweeren, Ria Peelen-Derksen, Anneke Basten-Aarntzen,
Annie Rooding-Voermans, Rudi Campschroer, Liza Kloostermande Beijer, Tillie Rasing-Rensen, Grada Langen-Nissen, Theo Milder,
Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Janssen, Dinny LouwensBossmann, Riet Bolder-van Heck, Annie Hendriks- Campschroer.
Haalderen
zaterdag 4 juli: Gerd en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert en Toos
Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Theo Milder.
zaterdag 11 juli: jaargedachtenis The Wismans. Verder gedenken
wij Hendrikus en Geertruida Wismans-Jansen en Leida, Gerd
Janssen, overleden familie Verhagen-Peters,
Nel Nieuwenhuis-Scholten, Dina Rutjes-Wassink, Piet Demon, Jo
Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon Ria, Mimi,
Wim, Geert, Wilma en Toon.
zaterdag 18 juli: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Geert Duijf.
zaterdag 1 augustus: Gerd en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert en
Toos Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Theo Milder, Herman Mahler,
Toon Spanbroek.
zaterdag 8 augustus: Hendrikus en Geertruida Wismans-Jansen,
The en Leida, Dina Rutjes-Wassink, ouders Driessen-Wichman
en kinderen, Wim en Dineke Joosten, overledenen van de familie
Gunsing-Natrop.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming: Gert en Toos
Alofs-Rijcken, Geert Duijf, Piet Demon, ouders Demon Ria, Mimi,
Wim, Geert, Wilma en Toon.
zaterdag 22 augustus: Bets Brugmans.
zaterdag 29 augustus: Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie,
ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Wilma en Toon.
Herveld
zondag 5 juli: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Hent
en Riek Brugman-Schaars, Antonius en Theodora BurgersVerploegen, Martien Burgers, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp,
mevrouw Ted Hendrikse, Lena Jansen-Hasselbach, Jacoline van
Schaik-Latta, Marie Veens-de Jong, Rieky Veens-Maas, Jo en Corrie
Vilier-Goes, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen.
zondag 2 augustus: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx,
Antonius en Theodora Burgers-Verploegen, Martien Burgers,
Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, mevrouw Ted Hendrikse, Lena
Jansen-Hasselbach, Riet Peperkamp en dochter Margo, Jacoline
van Schaik-Latta, Marie Veens-de Jong, Rieky Veens-Maas, Appie

en Marie Winnemuller-van Kempen.
zaterdag 29 augustus: Martien Burgers, Wim en Ada GiesbersPeperkamp, mevrouw Ted Hendrikse, Lena Jansen-Hasselbach,
Jacoline van Schaik-Latta, Marie Veens-de Jong, Rieky VeensMaas, Jo en Corrie Vilier-Goes, Appie en Marie Winnemuller-van
Kempen.
Heteren
zondag 5 juli: Leo Niels, pastor Gerben Terpstra, overleden familie
Eulink-Peeters, Willie en Corry Menting-de Bruin, Theo Geurtz,
Rob Liethoff, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, ouders
Daniël-Rutten, Ria Arissen-Moonen, Mary Blanken.
zondag 2 augustus: ouders Daniël-Rutten, Ria Arissen-Moonen,
Mary Blanken, Theo Geurtz, Rob Liethoff, ouders Degen-Hermsen, Jan Velthuizen, Trudie Rombouts.
Huissen-Stad
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Huissen-Zand
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Indoornik
zaterdag 11 juli: ouders Dulos-Janssen, Cees Bionda, ouders GraafManheim, Toos Winnemuller-van Moerkerk, Vic Gerards, Mieke
Houpst-van Voorst, Jan van Moerkerk, Iet Peters-Rutjes, Narda
van Boldrik-van der Doelen, Dora Loeffen-Tilleman.
zaterdag 8 augustus: ouders Dulos-Janssen, Cees Bionda, ouders
Graaf-Manheim, Toos Winnemuller-van Moerkerk, Vic Gerards,
Mieke Houpst-van Voorst, Iet Peters-Rutjes, Narda van Boldrikvan der Doelen, Dora Loeffen-Tilleman.
Lent
zaterdag 4 juli: Mely Coenen-van Kempen, ouders Dams-van
Ballegooij, Lies Evers, Piet en Diny Evers-Wouters, Sander en Bep
van Ewijk-Albers, Jan Gerritsen, Anton en Diny van Kempen,
Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Gerard van
Kempen, Theo en Annie Berns-Jacobs, Jan, Geer en Henk Jacobs,
Nelly Holleman-Hulsman.
zaterdag 18 juli: jaargedachtenis van Peter Rutjes. Verder gedenken
wij ouders Dams-van Ballegooij, Anton en Diny van Kempen,
Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Wolters, Toon en Betty
Wijman-van Roosmalen, Gerard van Kempen, Henk en Mieke
Thonen-Jacobs, Henk en Grada Scholten-Maassen, Nelly
Holleman-Hulsman, Toon Som, Ouders Arts-Janssen, Theo en
Ria van Ballegooij-Braam.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming: jaargedachtenis
van Fien Willemsen-van Kempen. Verder gedenken wij Dries
Willemsen, Eef en Diet Jacobs-de Beijer, Anton en Diny van Kempen,
Theo Wolters, ouders Dams-van Ballegooij.
Oosterhout
zaterdag 11 juli: Jan Broenland, Annie van de Hurk-Peters, ouders
Huting-van Eck en zoon Henk, Gerda Lintsen-Toebast, Theo
Beekhuizen.
Valburg
zondag 5 juli in Elst: jaargedachtenis voor Henk Berns, Maureen
Driessen, Toos Matijssen, Gerardus Willemsen en Hendrina
Johanna Zwartkruis-Schouten. Verder gedenken wij Jo Bouwman,
Jo Holleman, familie Berns-Arts, André en Toos Cornelissen, ouders
Helmink-Maassen, Jan Jansen, Piet Jansen, ouders VeggelersJanssen, Anneke Geurts-Knipping, Thé Matijssen, Leny van
Elferen-Simons, families Zwartkruis-Schouten.
z.o.z
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zondag 19 juli in Elst: jaargedachtenis voor Wim van Loon
en Willemina Schouten-Krijnen. Verder gedenken wij Jo
Bouwman, Jo Holleman, ouders Bouwman-de Vries en dochter
Marie, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen,
André en Toos Cornelissen, Frans Janssen, ouders MatijssenKuijf en dochter Karin, Melchior Schouten en zoon Jan, ouders
Spaan-Turk.
zondag 9 augustus in Elst: jaargedachtenis voor Catharina
Wilhelmina Rikken-Hock. Verder gedenken wij Jo Bouwman,
Jo Holleman, familie Berns-Arts, Henk Berns, André en Toos
Cornelissen, Jan Jansen, ouders Veggelers-Janssen, Anneke
Geurts-Knipping, Ben en An Schouten en zoon Markje, Leny
van Elferen-Simons.
zaterdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming in Elst: jaargedachtenis voor Doortje ten Broek-van Elferen, Bets van
Heumen-Derksen. Verder gedenken wij Jo Bouwman, Jo
Holleman, ouders Van Antwerpen-Jansen, ouders Bouwmande Vries, Wim ten Broek, André en Toos Cornelissen, heeroom
Robertus Cornelissen, familie Van Elferen-Krijnen, Toon van
Heumen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Frans Janssen,
Anneke Geurts-Knipping, familie Van Loon-Arends, Maria
Eulink-Peters, pastoor Engelen, pastoor Scholten, Leny van
Elferen-Simons, ouders Spaan-Turk.
zondag 30 augustus in Elst: jaargedachtenis voor Arnold de
Bruin, Toos de Bruin-Goossens, Bernardus Helmink, Annie
Lenssen, Jan Schouten, Wim Verhoeven. Verder gedenken wij
Jo Bouwman, Jo Holleman, Cor Helmink-Maassen, familie
Jansen-Roelofs, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach, Fie
Verhoeven-Jansen.

UI T DE PAR O CHI E
Doordeweekse vieringen juli en augustus
maandag
Geen vieringen
dinsdag
Huissen-Stad
19.00
kerk, rozenkrans
Oosterhout
09.00
kerk
				
woensdag
Geen vieringen
donderdag
Huissen-Stad

09.00

kerk

elke donderdag

vrijdag
Valburg
Valburg

09.00
09.30

kerk, rozenkrans
kerk

elke vrijdag
elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 16 juni)
Eef Broenland
Antoon Coenders
Theo Huisman
Mariëtte van Erp-Uitterhoeve
Tom de Wit
Annie Masselink-van Aken
Herman Bos
Betsie Marcelis-Bonekamp
Anita Lentjes-van Schijndel
Diny Veens-Kerkhoff
Greet Rensen-Scheerder
Geert Knuiman
Theo Dominicus
Jan Eltink
Annie Derks-Janssen
Wim Raaijmakers
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elke dinsdag
1e dinsdag
van de maand

76
65
76
78
66
87
100
89
53
80
85
89
71
90
79
70

Herveld
Driel
Huissen
Elst
Herveld
Huissen
Bemmel
Gendt
Herveld
Herveld
Driel
Huissen
Huissen
Gendt
Gendt
Doornenburg

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

Weekendvieringen

Vieringen Liefkenshoek

Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord mogen de vieringen in
juli weer van start gaan.

Het is de komende tijd nog niet mogelijk om de vieringen in
Liefkenshoek door te laten gaan in verband met de anderhalve
meter afstand-maatregel.

Er zijn wel richtlijnen waaraan wij moeten voldoen om te mógen
vieren. Daar wordt de komende tijd over vergaderd en de richtlijnen
worden ons doorgestuurd.

Zo gauw er versoepelingen zijn in die richting pakken wij de
vieringen weer op. Tot dan: het ga u goed en blijf gezond.

Lees alstublieft goed de berichtgeving in deze Ankerplaats zodat
we op een goede en zinvolle manier weer mogen vieren.

Herberg De Aandacht
weer van start
Zie pagina 30
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Huissen-Stad

O.L.V. ten Hemelopneming

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


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

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


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

Inzameling Stichting Loop en Werk gestopt
Langzaam komt de maatschappij weer op gang. Ook voor de kerken
en goede doelen is men druk bezig om een gepaste oplossing te
vinden om in de toekomst weer bijeen te kunnen komen en ons
werk te kunnen voortzetten waar iedereen op zijn manier zoveel
voldoening uit haalt.
Dat geldt ook voor mij en de inzameling van goederen voor de
stichting Loop en Werk. Door de situatie en maatregelen rondom
het coronavirus en de persoonlijke gevolgen daarvan ben ik helaas
genoodzaakt om dingen los te laten. Het gaat hier om de inzameling
en verzending van alle soorten goederen, waaronder medicijnen
die door velen van jullie werden gedoneerd; waarvoor nogmaals
mijn hartelijke dank, ook namens dr. Jessy Villarreal. Het was
geweldig om te zien hoeveel mensen er begaan zijn met de stichting.
Goederen en donaties kunnen nog steeds ten goede komen van de
stichting via een overschrijving naar NL55 ABNA 0479 3559 16
t.n.v. Loop en Werk. Medicijnen kunnen na de coronacrisis weer
op de oude manier bij de apotheek worden ingeleverd.

Pinksterbloemetje vanuit Huissen-Stad
Dit jaar werd er geen lentebloemetje door de vrijwilligers van de
ziekenbezoekgroep uitgedeeld, maar vertraagd door het coronavirus
werd het een pinksterbloemetje.
Er werden 46 bloemetjes rondgebracht met bijgevoegd een
hartelijke pinkstergroet geschreven
door onze pastoor Karel Donders.
Hij schreef o.a. woorden uit het
Pinksterlied ‘Geest die vuur en
liefde zijt.’ Juist dit jaar bijzonder
van toepassing op de tijd die wij
nu doormaken. Zo schreef de
pastoor: “Evenals u ben ik meer
dan ooit aan huis gekluisterd.
De kennismaking met de nieuwe
parochie is voor mij grotendeels
stil komen te liggen. Na zoveel stille
weken mis ik veel mensen.” Fijn dat de pastoor door middel van deze
brief toch even bij de mensen thuis kon komen en zijn betrokkenheid
voor hen voelbaar was.
De parochianen waren aangenaam verrast het bloemetje en de
brief van de pastoor te mogen ontvangen. We hebben op deze wijze
hopelijk betrokkenen een mooi moment bezorgd.
Ziekenbezoekgroep Huissen-Stad.

Vrijwilligers gevraagd
Wij zijn dringend op zoek naar een vrijwilliger die tien keer per
jaar ons parochieblad Ankerplaats wil bezorgen.
Het gaat om de volgende straten:
• Corso, Boscoopsglorie en Golden Champion.
(totaal 45 adressen)
• Brink, Sportdreef en Wagenweg.
(totaal 48 adressen)
Is dit iets voor u, meldt u zich dan bij: J. Dominicus 026 - 325 35 34.
Alvast onze grote dank

Ik wens iedereen veel gezondheid en hopelijk zien we elkaar snel weer!
Groet, Yvonne Vermeulen-Derksen
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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

PCI / Bezoekgroep
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, e-mail: h.lamers@telfort.nl

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
zaterdag 11 juli
Tijdstip:
19.00 uur
Viering:
Gebedsviering
Voorgangers:
Toon Hermsen en
		
Annemiek Lamers
Collectanten:
Sjaak de Ruijter
Koster:
Casper van Elk
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter
			
		
		

toch graag open blijven totdat de, nieuw te bouwen, Mariakapel op
het kerkhof klaar is. Maar we gaan wel de openingstijden aanpassen.
De kerk is vanaf nu elke zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
open. U bent van harte welkom.

Kerkradio
Vanwege de verkoop van onze kerk gaat er veel veranderen. Veel
moet aangepast worden of gewijzigd. Een van de acties is het
omzetten van de installatie van de kerktelefoon naar De Ontmoeting.
Een optie kan zijn dat we dit via internet gaan doen.
We zijn nu aan het inventariseren wie nog een kerktelefoonkastje
in bezit heeft en gebruikt. Willen de personen die er een hebben
dit melden bij Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl

Verkoopactiviteiten kerk
zaterdag 8 augustus
19.00 uur
Gebedsviering
Toon Hermsen en
Jose van Elk
Jacques Peeters
Sjaak de Ruijter
Bert en Bernadette
van Meerten

Zoals u hebt kunnen lezen in vorige parochiebladen gaan in augustus
de kerk en pastorie over naar de nieuwe eigenares. Zij wil er een
uitvaartcentrum van maken.
Haar voorkeur is om de kerk zo veel als mogelijk intact te houden.
In overleg met het bestuur wordt gekeken naar mogelijkheden om
diverse kerkelijke voorwerpen te laten staan zodat het kerkelijke
beeld blijft bestaan.

Agenda Kerk Indoornik
• 11-07 Gebedsviering (onder voorbehoud).
• 08-08 Gebedsviering (onder voorbehoud).
• 16-08 Opening nieuwe Mariakapel en uitbreiding urnenmuur.
• 12-09 Gebedsviering (onder voorbehoud).
Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Openstelling kerk en Mariakapel
Vanaf paaszaterdag was onze kerk op zaterdagmiddag geopend tussen
13.00 en 17.00 uur voor stil gebed of om een kaarsje bij Maria op te
steken.
We hebben gemerkt dat er na de eerste twee weken waarin mensen
ook een palmtakje kwamen halen, niet veel bezoek komt. We willen

Op dit moment zijn wij volop bezig om De Ontmoeting en het
kantoor opnieuw in te richten. We zullen helaas afscheid moeten
nemen van veel spullen. Het kerkelijk ‘erfgoed’ die wij niet meer
gebruiken gaat naar de opslag van het bisdom. Voor de overige
spullen zoeken wij een juiste bestemming.
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Bouw kapel en urnenmuur
Naast alle verkoopwerkzaamheden hebben we nog de bouwactiviteiten van zowel de Mariakapel als de uitbreiding van de urnenmuur.

We willen een nieuwe start maken en hebben het volgende gedaan
of gaan we doen:
• Alle ruimtes die wij huren zijn opnieuw geschilderd.
• Tegen het plafond van De Ontmoeting worden akoestische platen
geplaatst. Hiermee hopen wij dat het geluid beter wordt.
• Er komen nieuwe tafels in De Ontmoeting. Deze tafels zijn heel
gemakkelijk in elkaar te klappen en te verrijden waardoor wij meer
ruimte krijgen voor de vieringen, maar daarna ook heel snel weer
met elkaar kunnen koffiedrinken.
• Daarnaast zijn we bezig met nog meer acties om de gebedsvieringen
nog plechtiger te laten verlopen.
• Er komt een nieuwe geluidsinstallatie..
• Ook komt er een nieuwe installatie voor de kerkradio.
Al met al moet er heel veel gebeuren. Achter de schermen wordt er
hard gewerkt.

Lent

H. Maria Geboorte

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

Opening Mariakapel
Iedere dag is de Mariakapel in de maanden juli en augustus open
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Maria is voor veel mensen en vooral in deze tijd een vrouw van
grote betekenis (zie foto). In kerken en kapellen zie je altijd mensen
bidden bij haar beeltenis. Ook thuis staat bij velen een Mariabeeld
of -icoon waarvoor een lichtje brandt of bloemen staan. Bij Maria
kun je je zorgen en gedachten kwijt. Met haar kun je je vreugde en
verdriet delen. Zij kijkt naar ons, zij luistert naar ons, stil en aandachtig. Zij is er altijd.
Wij vragen u wel om op gepaste afstand van elkaar te blijven (minimaal anderhalve meter).
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Eind juni wordt gestart met het beton storten van de funderingen
voor zowel de urnenmuur als de kapel. Bewust wordt dit gelijktijdig
gedaan omdat dit efficiënter en goedkoper is. Begin juli gaan de
bouwactiviteiten verder. Voor de nieuwe kapel worden door een
kunstenaar nieuwe glas in lood ramen gemaakt. We hebben reeds
enkele voorbeelden gezien en het begint er mooi uit te zien. Eind
juli zijn zowel de urnenmuur als de kapel gereed. Daarna begint de
inrichting. We zijn reuzebenieuwd naar het eindresultaat.

Opening Mariakapel en urnenmuur
Zowel de urnenmuur als Mariakapel willen we feestelijk in gebruik
nemen. Het is een heuglijk feit waar we erg trots op zijn.
Dit is op zondagmiddag 16 augustus om 16.00 uur. Dit zal worden
verzorgd door pastoor Karel Donders. De reden van deze datum
is dat op 15 augustus de katholieke feestdag Maria ten Hemelopneming is. Uiteraard nemen we de coronabeperkingen in acht.
Wat die dan zijn weten we op dit moment nog niet.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

kerk, dus dan is er geen werk aan de winkel, maar integendeel.
In deze coronatijd waren zij aanwezig.

Coronatijd
Bij het schrijven van deze kopij is Nederland - en dus ook de
kerken - nog steeds in de ban van het coronavirus. Het lokale
rooster waarbij de vieringen in Lent al waren ingeroosterd wordt
daardoor gewijzigd. Op dit moment is onbekend in hoeverre en
wanneer in Lent weer vieringen zijn.

Dus in goede tijden maar ook in mindere zijn zij er in volle overgave
en ze deden het hopelijk goed.

Vieringen Huize St. Jozef

Kevelaer

Deze vieringen gaan in de maanden juli en augustus in verband
met de coronamaatregelen tot nader order niet door.

Het Broederschap van de Betuwse processie naar Kevelaer heeft
besloten om op donderdag 13 augustus niet op Bedevaart naar
Kevelaer te gaan.

Dank

Secretariaat

Tijdens de coronaperiode zijn er toch altijd enkele mensen bezig
voor de parochie.
Jan Hein, Joke, Anton en Cor zorgden er iedere dag voor dat de
kerk open was zodat iedereen een kaarsje op kon steken. Jan Hein
was altijd op het kerkhof om dat netjes bij te houden en te verzorgen.
Joke zorgde voor de mails en de post en dat de gegevens voor de
parochie weer klopten en ze hield de misintenties bij. Cor deed de
rest erom heen en dat Ankerplaats op de juiste plaatsen kwam bij de
bezorgers, enzovoort, enzovoort.
En dan René Wilderom die bracht iedere maand het blad naar
Lent en de bezorgers die het elke keer rond brachten. Je ziet het, er
zijn altijd mensen bezig en die staan nooit vooraan. Dat zijn juist
de stille werkers. De meesten dachten: er zijn geen vieringen in de

Oosterhout

Dank. Dank. Dank.
Een vrijwilliger

Het secretariaat is iedere vrijdag bereikbaar van 09.30 tot 11.30 uur.
U kunt dan terecht voor het stellen van vragen en het opgeven van
misintenties.

En dan nog dit…
Ik wil alle scholieren die in deze moeilijke periode examen hebben
gedaan en met een goed resultaat hebben afgelegd van harte feliciteren
en hen veel succes wensen voor de toekomst.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie, blijf naar elkaar omkijken
en blijf gezond.

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.

Secretariaat: maandag

U kunt dan tevens de Mariakapel bezoeken om een kaarsje op te
steken. Wij vragen u om de afgesproken regels in acht te nemen.
Houd afstand van elkaar bij het opsteken van een kaarsje.

U kunt er terecht voor het opgeven van misintenties. Deze intenties
worden voorgelezen in Elst. Dit gebeurt zolang er geen vieringen in
onze kerk plaatsvinden en u toch een intentie wilt laten afroepen.
Voor het beluisteren van de viering zie info boven.

Informatie weekendvieringen

Maar ook als u vragen heeft bent u welkom. Zolang de restricties
gelden van het virus is het secretariaat van 9.00 tot 12.00 uur open
via de hoofdingang van de kerk.

Voor uitgebreide informatie omtrent de weekendvieringen en de
dinsdagochtendviering (eerste dinsdag van de maand) of deze
doorgaan, kijk op www.rkparochiemariamagdalena.nl en de infokast bij de kerk.
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Vieringen

Op de foto’s is te zien de kerk in Den Briel en de plaats waar de
martelaren hun dood vonden.

Mogelijk dat de eerste viering in onze kerk op zaterdag 11 juli
is. We vieren dan het feest van onze patroonheilige St Leonardus.
Hieronder staat een korte geschiedenis van St. Leonardus.
Op zondagen gaat het pastoraal team voor in een eucharistieviering om 10.00 uur vanuit de Werenfriduskerk in Elst. Dit zijn
vieringen zonder koor en zonder parochianen. U bent van harte
uitgenodigd om op deze vieringen af te stemmen via https://www.
kerkomroep.nl/#/kerken/10223
U kunt vanaf het begin van de viering meeluisteren. U kunt de
viering ook later beluisteren. Via de kerkomroep kunnen we
als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We blijven de
nabijheid van God en die van elkaar nodig hebben, zeker in deze
moeilijke tijd. We bidden voor mensen die door het coronavirus
zijn getroffen en voor allen die hen bijstaan met hun aandacht en
zorg. In deze vieringen worden alle opgegeven misintenties uit alle
locaties van onze parochie gelezen.
De vieringen in de Werenfriduskerk in Elst worden ook in beeld en
geluid uitgezonden. Ga hiervoor naar Werenfriduskerk Elst Home/
facebook. Via startpagina en video’s kunt u dan bij de betreffende
uitzending komen. Dat kan zowel live als achteraf.

Eucharistieviering Dagkapel
(zie informatie weekendvieringen)
Deze is op de eerste dinsdag van de maand. Bij het doorgaan van
de vieringen vinden deze plaats op 7 juli, 4 augutus en 1 september.
Aanvang viering 9.00 uur. U bent van harte welkom. Ook hier
gelden de maatregelen van het coronavirus.

Geschiedenis St. Leonardus van Gorkum
Tijdens de Staatse Opstand namen de geuzen op 26 juni 1572 de
stad Gorinchem (ook: Gorcum of Gorkum) in. Hoewel door de
bezetters, die in alliantie met Willem van Oranje stonden, geloofsvrijheid was toegezegd, werden zeventien priesters, zowel seculiere
als reguliere, alsmede twee lekenbroeders, gevangen genomen en
gefolterd.
Op 9 juli 1572 werden zij bij Den Briel opgehangen in een turfschuur die aan een vernietigd klooster toebehoorde. Vervolgens
werden hun lichamen verminkt. Andere priesters vonden de dood
op de brandstapel op de Grote Markt van Den Briel. Een belangrijk
deel van de relieken van de martelaren bevindt zich in de SintNiklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel (België). In 1675 werden
de martelaren zalig verklaard. In 1867 nam Pius IX hen op in het
officiële Romeinse martyrologium (de lijst van heilige martelaren)
na hen op het Sint-Pietersplein heilig te hebben verklaard. Hun
gedachtenis is op 9 juli. In 1972 werd de moord op en de marteldood van de martelaren officieel herdacht door kardinaal Alfrink,
minister Marga Klompé en koningin Juliana. Bij de heroprichting
van de Nederlandse Provincie van de Minderbroeders Franciscanen
(O.F.M.) in 1853 werden de H.H. Martelaren van Gorcum aangesteld
tot de patronen daarvan.
Op zondag 12 juli om 11.00 uur willen we Leonardus gedenken.
Deze viering gaat pas door als we groen licht krijgen van ons bisdom.
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Gedachteniskruisje
De gedachteniskruisjes die achter in onze kerk hangen worden altijd
na een jaar in een viering teruggegeven aan de familie.
Door de omstandigheden van dit moment maken we met de
familie nadere afspraken. Het gedachteniskruisje van Annie van
de Hurk Peters wordt op zaterdag 15 augustus persoonlijk aan
de familie teruggegeven. Ze overleed op woensdag 14 augustus
2019. Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van
een geliefde.

Valburg

St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488-412729
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

Vieringen en intenties
De intenties die u opgaf, worden gelezen maar dan tijdens de vieringen
in de kerk te Elst. De vieringen vanuit Elst worden direct uitgezonden
via kerkomroep.nl en facebook.com/stwerenfridus. Daar kunt u
ook vieringen terugluisteren en terugzien.
Wanneer er in Valburg weer vieringen zijn, worden de intenties
uiteraard in die desbetreffende viering in onze kerk gelezen.
Gaat u ook regelmatig naar de website van onze parochie www.
rkparochiemariamagdalena.nl. Hierop staan de meest actuele zaken
over vieringen.

Die concrete invulling volgt nog maar is nu nog niet bekend.
We zijn hoopvol gestemd en hebben de kaarsen op het altaar alvast
ontstoken.
Belangrijk is dat onze kerken aangepast worden aan de richtlijnen
van het RIVM. Er moeten middelen worden aangeschaft, de
locaties worden erbij betrokken en er zijn extra vrijwilligers nodig.
Niet alle kerken in onze parochie zijn hetzelfde. Denkt u daarbij
aan de toegang, het aantal plaatsen, de grootte etc. Daarom kent
iedere kerk zijn eigen plan van aanpak. Iedere locatie waar straks
weer wordt gevierd, zet een systeem op zodat mensen zich voor
een viering kunnen aanmelden. Dit alles vraagt zorgvuldigheid,
overleg en tijd.

Kerken mogen open

Waarom pas op 1 juli open? We doen het liever ineens wat ruimer
(honderd bezoekers) en handhaven dus nog even de beperkende
maatregelen. We starten dus niet eerst voor dertig mensen om later
weer te moeten aanpassen.

In onze parochie mag u vanaf 1 juli weer fysiek naar de kerk.
Nog niet massaal maar toch… de deur gaat weer open voor vieringen. Waar, hoe precies, wat zijn de regels, hoeveel kerkbezoekers
per viering? Nog wel wat vragen dus waar een speciale commissie
op dit moment (bij het schrijven van dit artikel) nog over overlegt.

Wat gebeurt er concreet? Wij gaan vanaf 1 juli naar vier eucharistievieringen in het weekend. Op zondagen in de kerken van Huissen
en Elst en op zaterdagavonden in een tweetal andere kerken van
onze parochie. Onze locatie heeft zich hiervoor aangemeld. De deur
staat al op een kier.
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V ERSL A G
Afscheid van de gebedsgroep
Vrijdagavond 5 juni was de laatste dit keer besloten gebedsviering.
Met heel veel plezier heeft het kernteam elke week een viering
gemaakt. Fijn was de hulp van de vele jongeren en de rozenkransgroep. Of we verder gaan en hoe weten we op dit moment nog
niet.
Dank je wel: Corona-angels (Jacqueline, Tess, Ellen en Natasja)
onder leiding van Diederik. Dank je wel psalmenzanger Bjorn.
Dank je wel mannen van de techniek: Robbert en Mark.
Dank je wel dames van het rozenkransgebed: Josefa en Rikie.
En tot slot dank je wel: Job, Laura, Marchia, Quinten, Thij, Evelien,
Sven, Kjeld, Carlijn, Vicky, Anniek, Sabina en Luna.
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Website Nol Sales met eigen werk
Misschien heeft u zijn boekje met teksten en tekeningen rond de
Kruisweg in uw bezit. Misschien kent u zijn kleurrijke aquarel van
de heilige Franciscus in De Hoeksteen in Elst. Misschien bent u al
wandelend in de Ooij wel eens een beeldje van zijn hand tegengekomen. Dan weet u het: emeritus pastor Nol Sales is een veelzijdig
begaafd mens.
Nol Sales tekent, aquarelleert en boetseert. Hij schrijft gedichten en
meditaties en inleidingen op de Schriftlezingen van de zondagen.
Een groot aantal van zijn scheppingen heeft hij bijeengebracht op
een kersverse eigen website. Een bezoek is zonder meer de moeite
waard. Ga naar http://liefde-is-alles.nl/

InVoice in coronatijden

Wisseling van de wacht

Al dertig jaar is de woensdagavond de vaste repetitieavond voor het
koor InVoice. Dan zingen we onder leiding van Eugène Ceulemans
het repertoire door voor de komende vieringen, doen aan stemvorming, drinken samen ook koffie of thee en op regelmatige tijden
verlengen we de repetitie met een derde helft.

U ziet het op de foto: we hebben Berdine de Vos in de bloemetjes
gezet. Dat heeft ze volop verdiend. Al vanaf 2003 heeft Berdine
zich met veel toewijding ingezet voor de Rafaelgroep, de rouwgespreksgroep die mensen samenbrengt die een dierbare aan de
dood verloren hebben.

De meeste van onze leden zijn al meer dan twintig jaar lid en in de
loop van de jaren is er onderling een hechte band gegroeid. Men
leeft mee in lief en leed, kent elkaars problemen en weet waar men
in nood aan kan kloppen. Met grote regelmaat worden de vieringen
in Huissen en Haalderen voorzien van muzikale ondersteuning en
de laatste jaren is het ‘werkterrein’ ook verlegd naar de kerken in
de voormalige Benedictusparochie.

Berdine heeft de Rafaelgroep mee opgericht en door de jaren heen
gespreksgroepen met grote deskundigheid en op respectvolle wijze
begeleid. Daarnaast heeft ze jarenlang de organisatie en coördinatie
van de gespreksgroepen en de werkgroep behartigd. Berdine heeft
door haar inzet een belangrijke bijdrage geleverd aan het pastoraat
in onze parochie. Zij blijft nog wel lid van de werkgroep maar
haar coördinerende taak heeft ze nu overgedragen aan Yvonne van
Eldonk. Yvonne draait al jaren mee in de werkgroep en in het
begeleiden van de gespreksgroepen. Wij hebben er alle vertrouwen
in dat de coördinerende taken bij Yvonne in goede handen zullen
zijn. Berdine, nogmaals hartelijk dank.

En toen brak in maart de coronacrisis uit. Van het ene op het andere
moment waren er geen vieringen met koorzang meer en ook alle
repetities werden om begrijpelijke redenen stilgelegd. Het korenrooster voor het tweede halfjaar was net uitgerold, maar het eerste
halfjaar werd abrupt afgebroken. Dan pas merk je echt wat een
structuur het leven als koorlid heeft: geen weekendvieringen meer
om op te luisteren, maar ook de wekelijkse repetitieavond valt
weg. De contacten met je collega-zangers, die je minstens een keer
per week ontmoette, beperken zich plotseling tot mailtjes en apps.
Je mist het samen zingen en samenzijn.
Gelukkig hebben we de moderne communicatiemiddelen. Onze
dirigent Eugène had binnen no-time geregeld dat we op onze
vaste repetitieavond via Zoom toch als koor aan de slag konden.
Natuurlijk is het samen zingen dan niet echt mogelijk, maar het
elkaar zien en spreken zorgt ervoor dat de sociale banden intact
blijven. We hebben in deze periode veel aan stemvorming gedaan,
muziektheorie aangeleerd, handzingen volgens Gehrels geoefend,
notenschrift leren lezen en schrijven en nieuw repertoire aangeleerd.

Yvonne, fijn dat jij het stokje wilt overnemen. Veel succes.
Werkgroep Rafael

Rouwen
kun je samen

Toen een van onze leden besmet bleek met het coronavirus, bleven
we per e-mail en app toch op de hoogte van haar toestand en
konden we elkaar en haar bemoedigen. Na zeven weken IC is ze
gelukkig weer redelijk hersteld. Ze is vol goede moed aan haar
revalidatie begonnen en hoopt te zijner tijd weer mee te kunnen
gaan zingen.
We hopen dat de huidige situatie voor ons koor spoedig een goede
wending zal nemen. Je voelt de behoefte om weer bij elkaar te komen
en samen te kunnen zingen. Tot het zover is, zorgen we goed voor
elkaar en onszelf.
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AGE N D A

I N GES PR EK M ET
Het thema in onze interviews dit jaar is creativiteit en geloof. Wij
zijn in Lent bij Dianne Huberts om het te hebben over haar creatieve
passie: zingen.

Parochiesecretariaat

Herberg De Aandacht weer van start
Wat hebben we u gemist de afgelopen maanden. Wat snakten
we naar boeiende gesprekken, gezelligheid, inspirerende films en
lezingen, oorstrelende muziek en tongstrelende gerechten. Maar
helaas moesten al onze activiteiten met ingang van de lockdown
worden afgeblazen, terwijl het seizoen nog maar net op stoom was
gekomen.
Gelukkig hebben we achter de schermen niet stilgezeten en hebben
we volop nagedacht over een Herbergaanbod dat voldoet aan de
eisen van de anderhalvemetersamenleving. Hoewel we genieten
van een volle Herberg, weten we dat dit er voorlopig niet inzit.
Daarom schoeien we ons najaarsprogramma op een bescheidener
leest, wat inhoudt dat de activiteiten wel doorgaan maar dat we
vooralsnog minder gasten mogen begroeten.
Wat houdt dit in?
Dat er van september tot en met december maandelijks een filmavond is, dat er tweemaal een culinaire avond komt, een spirituele
herfstwandeling, een Aandachtschenkerij met inspirerende gasten
en een oudejaarsontmoeting. Ook vindt de Herberglezing van
pastor Victor Bulthuis in oktober alsnog plaats; na afloop staan we
met een hapje en een drankje stil bij ons eerste lustrum.
Aan de invulling van het programma wordt nog gewerkt, maar
over niet al te lange tijd wordt het op de website van de Herberg
geplaatst. Ook mag u weer een flyer verwachten. We zien ernaar
uit u weer te mogen ontvangen.
Het team van Herberg De Aandacht
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In deze coronatijd zitten wij aan de grote keukentafel van Dianne.
Die geeft ons ruim de mogelijkheid om volgens de regels met elkaar
in gesprek te gaan. Zoals misschien wel bekend, werkt Dianne al
ruim zestien jaar op het secretariaat van de parochie. Vanuit het
vrijwilligerswerk begon ze in 2003 in Oosterhout als secretaresse
van pastoor Bomers. Daarna kwam ze op het secretariaat op de
pastorie in Driel samen met Ronald Heinen. Vervolgens verhuisde
ze met de fusies mee naar Elst en naar Bemmel. Ze heeft alle
ontwikkelingen van kleine zelfstandige parochies via fusie tot de
huidige Maria Magdalenaparochie meegemaakt en veel pastores
zien gaan en komen.

Zingen
Als ‘Betuws meisje’ uit Angeren had ze niet zoveel met zingen en
koren. Dat veranderde rond haar dertigste. Via zingen bij Popkoor
2000 en daarna bij vocal groups ZiZo, Nootscenario en Next
Level werd zingen belangrijker voor haar. Ze ontdekte dat ze er
veel van zichzelf in kwijt kon. Maar vooral dat muziek veel voor
mensen kan betekenen. Een voorbeeld daarvan is een optreden
waarbij een jonge vrouw met hersenletsel aanwezig was. Zij
genoot zichtbaar van het optreden en dat was ontroerend. Muziek
bleek voor mensen die moeite hebben met communiceren erg
belangrijk. Dat heeft een grote indruk op Dianne gemaakt. Vanaf
dat moment is Dianne zeer gemotiveerd en op zoek om met zingen
iets voor anderen te betekenen.

MusiKado
Een aantal jaar heeft ze rondgelopen
met het plan om mensen iets te geven
in de vorm van zang en muziek, als
een soort cadeau. Uiteindelijk heeft
dit in 2014 geleid tot oprichting van
stichting MusiKado waarvan Dianne
voorzitter is. Samen met o.a. Marcel
Lieskamp, gitarist/zanger en medebestuurslid, en een groep bevriende zangers en muzikanten
hebben ze begin 2015 hun eerste concerten gegeven. MusiKado
wil mensen die dat goed kunnen gebruiken een opkikker geven,

Dianne Huberts

in de breedste zin van het woord. Met muziek en zang, op allerlei
plaatsen, in huiskamers en zorg-instellingen en op veel verschillende
manieren.
Op www.musikado.nl en via de facebookpagina kunt u op de hoogte
blijven van de activiteiten. Via een e-mail aan info@musikado.nl
kunt u een muziekcadeautje voor iemand aanvragen. In deze
Coronatijd treden ze bijvoorbeeld ook buiten op. Muziek en zingen
houdt mensen op de been, brengt je door moeilijke tijden heen.

Vrijwilligers
In de afgelopen jaren heeft MusiKado bekendheid gekregen en
worden ze vaker gevraagd ‘hun cadeau’ te laten horen. Er zijn
afspraken met zorgorganisatie de Waalboog in Nijmegen. Ze treden
daar regelmatig op en ze ervaren dat bewoners en hun familie
ernaar uitzien. Alle leden van de stichting Musikado zijn vrijwilligers. Dianne is er trots op dat ze samen de afgelopen jaren de
inventaris van de stichting bij elkaar hebben gezongen. MusiKado
vraagt een onkostenvergoeding of een donatie voor de stichting.
En die middelen worden gebruikt voor aanschaf en onderhoud van

muziekinstrumenten, technische hulpmiddelen en wat er verder
allemaal nodig is om de stichting draaiende te houden. Als waardering voor hun belangeloze inzet organiseert het bestuur twee
keer per jaar een verbindende activiteit voor de leden.

Steun en hulp
MusiKado kan voor haar werk altijd steun en hulp gebruiken.
Niet alleen financieel met donaties of een sponsoring, maar ook in
de vorm van helpende handen en goede solozangers en muzikanten.
Reacties kunt u sturen naar info@musikado.nl.

Zingen is adem voor de ziel
en geeft levensenergie. Dat is de ervaring van Dianne. Dat je ook
in moeilijke tijden kunt zingen, als je je zelf niet zo goed voelt. Dat
je op die manier toch iets voor een ander kunt betekenen, waarbij
je eigen leed soms in het niet valt. Geven is daarbij ontvangen. Als
je een ander blij kunt maken, roept dat een reactie op: je krijgt er
waardering voor terug. Mensen blij maken door muziek met goede
teksten is Diannes drive en passie. Muziek verbindt en troost, al is
het maar even voor een moment.

Welzijn
In deze coronatijd mist ze het zingen heel erg. En met haar veel
mensen, daar is ze van overtuigd. Ze maakt zich zorgen om de
hele culturele sector. Hoe moet dat met deze bevlogen zangers en
muzikanten, die nu vaak bijna geen inkomsten meer hebben? Het
is te hopen dat het belang van muziek op het welzijn van mensen
op waarde wordt geschat. Ze hoopt dat het geplande MusiKadolustrumconcert voor donateurs en mantelzorgers in november in
Theater de Kik doorgang kan vinden.
Dianne heeft nog genoeg plannen met zingen en met MusiKado.
Zelf wil ze het zingen bij afscheid en herdenking graag uitbreiden.
Wij wensen Dianne en de zangers en muzikanten van MusiKado
veel succes bij het waarmaken van hun plannen.
Yvonne van Eldonk
Henk Peperkamp
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voor de kinderen

Mag Dag!

Pieppraat

De vakantie is nog maar net begonnen
of mijn ouders hebben iets leuks bedacht:
een ‘buiten-de-lijntjesdag’ verzonnen;
een dag waarop even álles mag.
We mogen slapen zonder wekkers
en lopen in onze pyjama rond;
we mogen de hele dag vragen om lekkers,
hartig en zoet en ongezond.

Soms is het fijn, joh, no limits, geen grenzen,
eventjes gek doen een hele dag,
Eventjes álles doen wat we maar wensen.
Niet omdat het moet, maar omdat het mág.

We hoeven ons snoepgoed niet te delen
en noemen onszelf de ‘no-limitsclub.’
We mogen met papa’s gereedschap spelen
en leven ons uit met mama’s make-up.

Toch zou het ons vast wel gaan vervelen
om altijd woest egoïstisch te zijn.
Juist binnen de lijntjes is het fijn spelen,
want regels maken het voor iedereen fijn.

We eten kaas-lievelings-saus en spaghetti,
met onze handen, zo uit de pan.
En vragen we papa om ijstaart, dan zet-ie
de grootste neer die je maar vinden kan.

Van de website
‘Geloven thuis’
door Marjet de Jong

Hallo meisjes en jongens,

Mies Muis

Deze keer heb ik geen verhaal te vertellen en dat komt omdat ik het erg druk heb. Ik moet
namelijk alles inpakken voor de vakantie. Dus jullie moeten maar wachten tot de volgende
keer, dan vertel ik misschien wel wat van mijn belevenissen in de vakantie.
Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie zomer met veel mooi weer.
Tot gauw,
Groetjes Mies Muis.

Fijne
vakantie
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Schoolvakantie
heeft niets met de kerk te maken,
maar voor jullie en je papa en mama
is het wel heel fijn: zes weken geen
school. En terwijl we net zoveel weken
niet naar school mochten vanwege het
coronavirus. De vakantie zal wel heel
anders zijn dan andere jaren. Maar
laten we er toch maar een mooie tijd
van maken.
22 juli Maria Magdalena
Onze parochie is naar haar vernoemd.
Magdalena betekent dat Maria in
Magdala woonde; een stadje in Israël.
Deze Maria was één van de vrouwen
die veel met Jezus mee reisden. Ze
was er ook bij toen Jezus stierf aan
het kruis. Zij was ook de eerste die
Jezus zag na zijn opstanding. Dat
maakt deze Maria zo bijzonder: ze
blijft altijd hoop houden. Hopen dat
alles goed zal komen.
25 juli Jacobus
Jacobus wordt een vriend van Jezus
als Jezus hem vraagt met hem mee
te gaan. Jacobus was eigenlijk visser
van beroep. Zijn broer Johannes gaat
ook mee met Jezus. De hele tijd trekt
Jacobus met Jezus mee. Zo werd hij
één van de hele belangrijkste vrienden
van Jezus; samen met zijn broer
Johannes en Petrus.
11 augustus Clara van Assisi
Clara van Assisi is om een paar dingen
bekend geworden. Een van de redenen
is dat ze de vriendin was van Franciscus van Assisi. Over hem hoor je in
oktober nog meer. Ze was de eerste
vrouw die een klooster oprichtte (een
plek waar mensen vreedzaam samen
wonen om te werken en te bidden).
Iets dat in 1193 helemaal nog niet zo
gewoon was, zeker niet voor een meisje
van een adel.

