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7 Ralph (10) aan het woord
Kinderen hebben bij Jezus een streepje voor.
Daarom voeren we de komende maanden
gesprekjes met kinderen uit onze parochie.

23 Zilveren priesterjubilea
Zowel onze oud-pastoor Gerard Peters
als onze oud-parochiaan Huub Spaan
vierden hun 25-jarig priesterjubileum.

31 Parochiezondagen
Eerst vieren we Sint-Maarten
en aan het einde van de maand
gaan we op weg naar Kerstmis.
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VAN DE R EDACTI E
Je wordt er stil van. Elk jaar weer. Op 2 november denken we aan
al die mensen die ons ontvallen zijn. In het bijzonder aan degenen
die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen worden kaarsen
aangestoken. Graven worden gezegend. We bieden elkaar troost.
Met woorden, een gebaar, met bloemen of door er te zijn. Allerzielen loopt als een rode draad door deze uitgave van Ankerplaats.
De foto op de voorpagina is daarvan een voorbeeld. We wensen al
degenen die hun dierbaren zo node missen veel sterkte.
Vorig jaar moest helaas door veel activiteiten een streep worden
gezet vanwege de coronabeperkingen. Nu de maatregelen door de
overheid versoepeld zijn en de vaccinatiegraad is gestegen wordt
overal de draad weer opgepakt en worden bijeenkomsten en
activiteiten op poten gezet. Ook lokaal. Dat zie je in de parochie
zeker terug. Er is meer mogelijk. We kunnen met meer mensen
samenkomen in de kerk. Er komen gespreksgroepen op gang.
De anderhalve metermaatregel is opgeheven. Er worden alom
meer activiteiten georganiseerd dan we maandenlang gezien hebben.
En dat is een hoopvol teken.
We spoeden ons intussen naar het einde van het jaar. Wat gaat een
jaar toch snel voorbij. Er volgt nog een uitgave van Ankerplaats.
Dat is een zogeheten dubbelnummer. Die beslaat een periode van
twee maanden. Het is goed daarop te letten als u een misintentie
wilt opgeven voor bijvoorbeeld januari en graag ziet dat die in
het parochieblad geplaatst wordt. Die misintentie moet u tijdig
opgeven.
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WOO RD VOO R O N D E RW E G

‘Respecteer
en houd stand’
Op 9 januari volgend jaar is het precies 500 jaar geleden dat de
geboren Utrechter Adriaan Floriszoon Boeyens door het conclaaf
van kardinalen in Rome werd gekozen tot opvolger van Sint-Petrus
als bisschop van Rome. Daarmee is hij de enige Nederlander die
het tot paus heeft geschopt. Adrianus VI was toen 63 jaar oud
en stierf al een jaar later. Toch is zijn persoon en zijn pausschap
van betekenis geweest. Hij zocht contact met de in 1521 geëxcommuniceerde pater Maarten-Luther en bood hem schriftelijk
zijn excuses aan voor de wantoestanden in de kerk en gaf deze
kerkhervormer deels gelijk in zijn aanklachten. Zowel Adrianus’
voorganger als zijn opvolger hadden een heel andere houding naar
de kerkhervormer, waardoor de kerkscheuring werd bevorderd
wat ook in onze streken vanaf 1566, het jaar van de beeldenstorm,
zichtbaar werd.
Er werd in onze streken nooit veel aandacht aan deze bescheiden
man besteed. Een eerste standbeeld in ons land kreeg hij pas tien
jaar geleden in Goedereede, het stadje op Goeree waar Adrianus
van 1492 tot 1507 pastoor was. Daar staat hij zonder pauselijke
tiara of mijter tegen de grote klokkentoren die ooit behoorde
tot de gotische kerk die in de tijd van de reformatie afgebroken
werd. De sleutels in zijn handen zijn de enige verwijzing naar zijn
Petrusambt. Adrianus leefde en geloofde eenvoudig. De spreuk die
hij plaatste onder zijn pauselijk wapen drukt dat uit. Deze luidt:
‘Patere et sustine’, wat vertaald kan worden als: ‘Respecteer en
houd stand’. Een devies wat we wellicht ook in deze tijden, een
half millennium later, tot de onze mogen maken. Want waar geloof
is, is toekomst.
Pastoor Karel Donders

PA STOR A A L T E A M E N
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Victor Bulthuis
pastor
0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

Karel Donders

Janine Kallen

pastoor

pastoraal werkster

06 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl

06 - 1432 0989
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl

Margreet Sanders

Annemarie Buurman

pastoraal werkster

parochiemedewerkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com
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VA N D E B ES T U U R S TA F E L
Aan werk geen gebrek in onze grote en levendige parochie. Er zijn
tal van zaken waarmee het bestuur zich bezighoudt en waarvan
we op deze plek regelmatig melding maken. Naast de maandelijkse
vergaderingen is er veelvuldig overleg met allerlei groepen in de
parochie. Met het locatiepastoraat, maar ook met koren, gebouwenbeheerder, penningmeesters, kerkhofbeheerders. Kortom, er is veel
te doen.

Financiën
De cijfers van het tweede kwartaal van dit jaar zijn binnen. En dat
zijn zwarte cijfers. Er is sprake van een kleine plus. Daar zijn we
uiteraard content mee. Maar het is nog niet zo dat we al een gat in
de lucht springen. We zijn immers pas halverwege het jaar.
Er was rekening gehouden met een behoorlijk negatieve uitkomst.
Dat we nu een geringe meevaller noteren, is prachtig en een compliment waard aan de beide penningmeesters en aan alle lokale
penningmeesters. We hopen die trend vast houden. Daar doen
we van alles aan. We kijken ernaar hoe we de inkomsten kunnen
verhogen en hoe we de uitgaven in de hand kunnen houden. Het
onderhoud aan de vele gebouwen in onze parochie is altijd een
grote kostenpost. Toch letten we er telkens op of we goedkoper uit
kunnen zijn. We doen er alles aan om zorgvuldig met de euro’s van
de parochie om te gaan.

Kerkbalans
We zijn ook al volop bezig met de Actie Kerkbalans. Die hebben
we vorig jaar wat later in het jaar gehouden dan te doen gebruikelijk is. Dat is ons goed bevallen. We gaan daarom volgend jaar
op herhaling.
Dat betekent dat de Actie Kerkbalans in de maand maart plaatsvindt. In de aanloop naar die actie treft u in het parochieblad
telkens informatie aan. We laten in een van de komende uitgaven
mensen aan het woord die aangeven waarom Kerkbalans van
groot belang is en wat de kerk voor hem betekent. We merken
elke keer dat er van grote betrokkenheid sprake is. Dat de mensen
er waarde aan hechten dat het parochiële werk wordt voortgezet,
ook als in de lokale kerk geen vieringen meer worden gehouden.
Uw bijdragen worden gewaardeerd.

Koren
We zijn volop met de toekomst bezig. Een van de onderwerpen die
de revue passeren is het korenbeleid. De vraag die ons bezighoudt
is welke koren willen en kunnen we voor de vieringen in onze
kerken inzetten.
Het is een vraagstuk waarop het pastoraal team, het parochiebestuur
zich buigen in samenspraak met de koren. We willen transparant
zijn, duidelijkheid bieden. De eerste bijeenkomst is inmiddels achter
de rug. Een vervolggesprek staat voor half november op de rol.
We houden u daarvan op de hoogte.

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) Gerie Driessen (gebouwen) en Vincent
Bos (communicatie). Gerie Driessen ontbreekt op de foto.

Herveld
Als deze Ankerplaats verschijnt zijn de parochianen in Herveld
bijgepraat over de toekomst van het kerkgebouw. Ook is er in de
St. Willibrorduskerk een zogeheten hoorzitting geweest. Die bijeenkomst maakt deel uit van de procedure om de kerk aan de eredienst
te onttrekken. In de volgende uitgave van het parochieblad praten
we u hierover helemaal bij.

Verbouwing
De eerste parochiezondag was een succes. Er was veel animo
voor, zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen. Dat
doet ons deugd. Zoals vastgelegd in het beleidsplan worden de
activiteiten in Elst geconcentreerd. Het betekent dat de gebouwen
aangepast worden voor de werkzaamheden en activiteiten die we
in de oude pastorie en ontmoetingscentrum De Hoeksteen gaan
opzetten. In het laatste pand zijn de lokalen 3 en 4 samengevoegd.
Daardoor is een grotere en prettig in te delen ruimte ontstaan.
Echt een aanwinst. Zo gaan we gefaseerd verder. We laten van tijd
tot tijd weten hoe de veranderingen vorderen.

Livestream
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat belangstellenden de
eucharistievieringen vanuit de St. Werenfriduskerk via een livestream kunnen volgen. In de kerk worden met meerdere camera’s
opnamen gemaakt. Op de deuren bij de ingangen en aan de pilaren
zijn formulieren bevestigd waarop van de aanwezigheid van camera’s
melding wordt gemaakt. Mensen worden erop gewezen dat als ze
bezwaar hebben om in beeld te komen, ze dat kenbaar kunnen
maken. We hechten er zeer aan daar nog eens op te wijzen. Het
naleven van de privacyregels heeft onze volle aandacht. We gaan
daar uiterst secuur mee om. Kinderen die op het altaar zitten lopen grote kans om in beeld te komen. In de meeste gevallen wordt
dat met betrokkenen afgestemd. Maar het kan best eens zijn, dat
iets aan onze aandacht ontsnapt. Laat het ons weten. Dan kunnen
we daar rekening mee houden. U kunt het bestuur bereiken per
e-mail, zoals die op pagina 2 van Ankerplaats is te vinden.

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

Haat en hart
In het programma De Rijdende Rechter proberen mensen juridisch
hun gelijk te halen, als ze er met elkaar niet uitkomen. Bijvoorbeeld als de buurman een schutting op hun grond heeft geplaatst,
een tak van hun overhangende boom heeft afgezaagd of een blaffende hond heeft die hen uit de slaap houdt. Vaak zijn het futiliteiten, die echter kunnen leiden tot regelrechte wederzijdse haat.
Aan het eind van de uitzending, als het vonnis is geveld, wordt de
strijdende partijen vaak gevraagd elkaar de hand te reiken. Maar
lang niet altijd doen zij dat. De aversie tegen elkaar is te groot om
te kunnen zeggen: jij bent meer dan alleen een tegenstander, we
zijn tenslotte buren en we moeten met elkaar verder, dus vergeven
en vergeten, zand erover.

Inconsequent
Als de Rijdende Rechter Jezus zou heten, zou hij glashelder zijn:
wie een ander niet vergeeft, hoeft niet te rekenen op vergeving van
God. De gelijkenis die Jezus in het evangelie van Mattëus vertelt
(Mt. 18, 21-35), maakt dat duidelijk. Een koning scheldt de schuld
van zijn dienaar kwijt. En die schuld is niet zomaar een zakcentje,
want het gaat hier om tienduizend talenten, dat wil zeggen vierendertigduizend kilo goud of zilver. Omgerekend volgens de huidige
goudprijs zou dat meer dan een miljoen euro zijn. Kortom, een
astronomisch bedrag. Zou deze man dit terug moeten betalen, als hij
dat al had gekund, dan zouden hij en zijn gezin volkomen geruïneerd
zijn. Maar de koning scheldt hem deze schuld kwijt en redt hem
daardoor van de ondergang. Kortom, deze koning moet een wel
erg vergevingsgezind en menslievend mens zijn.
En wat doet de dienaar, als hij opgelucht de deur uitgaat, als dank?
Hij dwingt een collega om een piepklein geleend geldbedrag terug
te betalen, terwijl hem net een fortuin is kwijtgescholden. Deze man
heeft er duidelijk niets begrepen. Hij heeft niet gezien dat die
gigantische schuld die hij had, hem door zijn Heer uit medelijden
en vergevingsgezindheid is kwijtgescholden. En hijzelf, hij kan
geen greintje liefde of medelijden opbrengen jegens zijn collega.
Hatelijk grijpt hij hem bij de keel en dwingt hem die paar geleende
centen terug te betalen. Dat komt hem duur te staan: de koning
wordt woest en dwingt hem de gigantische schuld alsnog te betalen.
De parabel maakt duidelijk dat God oneindig goed is en altijd bereid
mensen de grootst mogelijke fouten te vergeven, als ze spijt hebben.
Dat betekent dat wij worden uitgenodigd om wat dit betreft zo
goed als God te zijn. Om Gods goedheid vragen zonder zelf goed
te zijn voor een ander, dat is inconsequent.

Lastige kwestie
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat als een ander jou zo’n
groot onrecht heeft aangedaan dat je dit niet kunt vergeven? Wat
bijvoorbeeld als je oorlogsslachtoffer bent en je hele familie is uitgemoord? Wordt dan echt vergeving van jou gevraagd? Moet dat
wat jou is overkomen, niet juist gewroken worden? Dagelijks zie ik
beelden voorbijkomen van rouwende, radeloze en razende mensen
van wie ik me afvraag of Jezus’ opdracht om te vergeven wel haalbare
kaart is.

Als inwoner van een vrij land vind ik dit een van de moeilijkste
vragen die er zijn. Ik weet niet wat het is om vervolgd te worden,
mij is nooit groot onrecht aangedaan en daardoor weet ik niet wat
het is om iemand te haten. Wat dat betreft heb ik dus geen recht
van spreken. En toch denk ik dat haat, wrok en gramschap iets
verschrikkelijks zijn. Ze verteren degene die deze gevoelens koestert,
ze maken een mens van binnen totaal kapot. Haat verwoest niet
alleen het leven van degene die gehaat wordt, haat verwoest allereerst
het leven van degene die haat koestert.

Liefde
Om die reden weigerde de Joodse studente Etty Hillesum de Duitse
bezetter te haten. In haar dagboek schrijft ze: “Ieder beetje haat
dat men aan het veel te vele haten toevoegt, maakt deze wereld
onherbergzamer en onbewoonbaarder.” Scherper kun je het niet
verwoorden. Haat maakt de wereld onbewoonbaar, en ook al is
het begrijpelijk dat mensen anderen haten die hun groot onrecht
hebben aangedaan, als een paal boven water staat dat haat zowel
de hater als de hater zelf kapot maakt. Misschien is het in sommige
situaties onmogelijk om een ander van harte te vergeven, zoals
Jezus ons opdraagt. Toch is de enige, werkelijk bevrijdende uitweg
om er liefde tegenover te stellen. Haat en hart verschillen maar één
letter, maar ze vormen twee tegengestelde werelden.
Etty Hillesum behoorde tot een door de nazi’s gehate bevolkingsgroep, maar heeft zich zelf niet door haat laten infecteren. Het
is zoals gezegd de vraag of dit haalbare kaart is voor mensen die
door anderen verjaagd of bestreden worden. Maar ik denk dat
we dit ook niet kunnen en mogen eisen. Dat zou teveel gevraagd
zijn en te zeer getuigen van het opgeheven vingertje van de blanke
westerling die in een veilig Europa leeft en vanuit dit beschermde
milieu de rest van de wereld voorschrijft hoe het eigenlijk zou
moeten. De meesten van ons West-Europeanen die al meer dan
driekwarteeuw geen oorlog meer hebben gekend, kunnen die haat
jegens een bezettende macht nauwelijks invoelen.
Toch kent deze wereld nog altijd teveel haat om onze oren te sluiten
voor mensen als Etty Hillesum, die door hun hart in het spel te
brengen voorkwamen dat de haat hen in de greep zou krijgen.
Voor ons, die door niemand worden vervolgd of bedreigd, hooguit
door vervelende buren, moet dat dan toch ook mogelijk zijn. De
Rijdende Rechter zal wel nooit om werk verlegen zitten, maar
Rechter Jezus kunnen we best wat werk uit handen nemen.
Victor Bulthuis, pastor
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PAS TORA AT

S ENI O R ENPAS TO R AAT

Halve mantelcollecte op parochiezondag

John Rademakers

Naar het voorbeeld van St. Martinus, die zijn mantel deelde met een
zwerver in de kou, zullen wij op de parochiezondag van 7 november
ons voedsel delen met de minderbedeelden.

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

We doen dat met de ‘halve mantelcollecte’ ten behoeve van de
voedselbank Nijmegen - Overbetuwe. Wij vragen eenieder houdbare
en verpakte producten mee te brengen naar de kerk.
Er wordt bijzonder gevraagd naar gemalen koffie en houdbare
melk. Maar alle gaven zijn welkom en u kunt zelf wel bedenken
wat er in een huishouden nodig is.
Na viering worden de offergaven overgedragen aan de voedselbank
die ruim 2000 mensen wekelijks probeert te voorzien van de eerste
levensbehoeften.

Wij zoeken EHBO’ers
Ons patroonsfeest op 5 september was tevens de aftrap van de eerste
parochiezondag die wij voortaan eens per maand willen houden.
Een zondag waarop jong en oud samenkomen in ontmoeting,
verdieping en viering. Voor deze zondagen zouden wij ook graag
een groep mensen achter de hand hebben die bij calamiteiten eerste
hulp kunnen bieden.
Bent u gediplomeerd in het bieden van eerste hulp en wilt u zich
beschikbaar stellen voor onze parochiezondag in Elst, dan zouden wij
het op prijs stellen als u met ons contact opneemt. Bij voorbaat dank.
0481 - 451 371 (keuze 1)
bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl

Gerarduskalender 2022
Elke dag een beetje spirit
Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen.
Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels,
informatie. De kalender kost € 8,50.
Verkoopadressen:
• W. Kersten,
Langestraat 47a, Huissen
tel. 026 - 325 54 53
• Mevr. Kloppenburg
Diepenstraat 8, Angeren
tel. 026 - 325 26 72
• L. Grootjen-Rensen
Rijnstraat 33, Doornenburg
tel. 0481 - 42 26 50
• Familie Niels
Zorgvoorziening Merlijn,
Clara van Delwichstraat 1, Doornenburg
tel. 0481- 42 47 73
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Dansen is leven
Henriëtte is de coronatijd tot nu toe goed doorgekomen. Ze is
bijna negentig en in het verzorgingshuis wordt goed voor haar
gezorgd. De eerste harde maanden van de lockdown in 2020 waren
afschuwelijk met al die beperkingen. Ze miste het bezoek van haar
zus en zwager. Als je dan geen kinderen hebt, voelt dat extra zwaar.
Wim, haar man, was tien jaar geleden overleden. Zijn foto met een
klein bloemetje en een plastic nepkaarsje – een echt kaarsje is niet
toegestaan – op een tafeltje vlak bij de tv. Beide goed in het zicht.
Vaak komen de herinneringen boven van wat ze aan mooie dingen
in het leven hebben mogen meemaken. Dat ze 62 jaar getrouwd
waren, echt om dankbaar voor te zijn. En ja, het was ook wel eens
spannend geweest toen Wima werd afgekeurd na een ongeluk in
de bouw. Samen je weg vinden is dan niet eenvoudig. Maar ze
hadden een gezamenlijke hobby waar ze beiden heel veel plezier
aan beleefden. Dat was het dansen.
Bij het dansen tijdens de kermis hadden ze elkaar leren kennen en
de wals was hun favoriet. De manier waarop Wim wist te leiden
werd door velen, soms zelfs wat jaloers, bewonderd. En zoals
in vroeger jaren wel meer, ook in de keuken of in de kamer
werd gedanst. Zo vonden zij het fijn om zo ook thuis te kunnen
dansen op de mooie muziek van de radio en de tv. Zeker wanneer
er met bewondering gekeken werd naar André Rieu met zijn
orkest op het Vrijthof in Maastricht of op een van zijn tournees in
het buitenland. Dansen maakte je blij. Je voelde je echt met elkaar
verbonden.
Als Henriëtte daaraan terugdenkt doet het soms wel wat pijn en
dan voel je het gemis, zeker wanneer je nu die bekende muziek op
radio en tv hoort. Maar in de coronatijd bedacht ze: “Nu ik zoveel
alleen ben kan ik toch ook op mijn manier gaan dansen. Ik hoef
dan geen prima ballerina te zijn die soleert op een podium maar ik
kan het wel op mijn manier.” Haar mogelijkheden zijn beperkt en
ze wil natuurlijk niet vallen op haar leeftijd. Ze gaat staan en laat
zien hoe zij nu danst met eenvoudige bewegingen op het ritme van
de muziek die ze zachtjes neuriet met haar ogen gesloten. Om haar
mond een glimlach. Echt, dan is dansen leven!

IN G E SP REK M E T

Ralph Rosmalen:

‘Ik hou van verhalen’
Hij is net tien jaar geworden, op 24 september. De slingers hangen
er nog. Samen met zijn moeder Petra, vader Frans en zus Laura
genieten we nog na met een stuk appeltaart van zijn oma, gemaakt
van de appels uit de tuin. We zijn hier in Lent om ons door Ralph
Rosmalen te laten verrassen door wat hij allemaal te zeggen heeft
over school, sport en zijn familie. Kortom, over zijn leven.

Dat is pas erg.” Ook nu echter is de wereld geen paradijs. “Kijk maar
naar de Taliban in Afghanistan, die willen de macht hebben in het
land.” Waarom willen mensen eigenlijk zo graag macht hebben?
“Vraag dat maar niet aan mij, ik weet het niet. Ik heb niks met macht
en hebzucht. Mensen moeten gewoon niet alles willen hebben. Daarmee raken ze anderen in hun hart. Je bent niet alleen op de wereld.”

Een jaar geleden ongeveer waren de rollen omgekeerd: toen
interviewde Ralph pastor Victor, in het kader van een project van
de Radboud Universiteit die daarvoor schoolkinderen had ingeschakeld. “Ik moest iemand interviewen die iets met een geloof te
maken heeft,” zegt Ralph. “Toen dacht ik meteen aan pastor Victor,
want het is zijn beroep.” Het gesprek van toen ging over hoe vaak
iemand bidt en of die zichzelf supergelovig, gelovig of een beetje
gelovig noemt. Pastor Victor beschouwde zich volgens Ralph als
‘gelovig’, dus een beetje in het midden. “En ik ben een klein beetje
gelovig, ik ben nog een leerling en het is niet mijn beroep.”

Leren van de Bijbel en van de geschiedenis. “Daarom wil ik meester
worden!,” roept Ralph enthousiast. “Met kinderen hierover nadenken
en praten, dat is belangrijk. Ook vind ik het leuk om andere kinderen,
maar ook mijn moeder, dingen te vertellen die ze niet weten. Onderwijs vind ik heel belangrijk.” De appel valt niet ver van de boom, want
ook opa en oma en een oom zijn werkzaam geweest in het onderwijs.

Niet dat het geloof Ralph niet bezighoudt. Hij en Laura zijn beiden
misdienaar in Elst en bezoeken al jaren de kinderactiviteiten.
“Samen met mijn vader, moeder en zusje bid ik soms ’s ochtends
of ’s avonds en dat vind ik wel fijn.” Maar waar hij echt van houdt
zijn de verhalen uit de Bijbel. Hij pakt zijn verhalenbijbel erbij en
bladert erin. “Het verhaal dat Jezus vertelt over de zaden die in
goede aarde vallen, dat vind ik mooi. Die zaden zijn de mensen die
horen en doen wat God zegt. Maar de ene dag doen we het beter
dan de andere.” Daarom is wat Jezus vertelt prachtig, vindt Ralph,
maar soms ook moeilijk na te volgen. Maar de wijze les in het
verhaal van de verloren zoon heeft hij goed begrepen: “Ook al maak
je een fout, dan nog kunnen mensen aardig en gastvrij voor je zijn.”
Maar gastvrijheid en vredelievendheid zijn niet vanzelfsprekend.
“Kijk maar naar de geschiedenis, die was niet altijd gezellig.” Daarom
is Ralph zo geboeid door verhalen over geschiedenis. Vooral het
verhaal van het Romeins ruitermasker dat in 1915 bij de Nijmeegse
spoorbrug werd gevonden. Op de foto staat hij op Veur-Lent naast
de immense kopie daarvan, ‘Het gezicht van Nijmegen’ genaamd.
Ralph pakt de tijdlijn van ‘Lang geleden’ erbij, een van zijn lievelingsboeken. “Wij hebben al tachtig jaar geen oorlog meer in Nederland.
Maar de vrede van Munster in 1648 kwam pas na tachtig jaar oorlog.

Ralph vindt dat een meester goed om moet gaan met de kinderen.
Maar soms moet een kind gewoon gestraft worden, dan kan het
niet anders. Die leerling moet dan gewoon op zijn nummer worden
gezet. “In de klas was iemand vervelend, die moest toen voor straf
bij de kleuters zitten. Dat werkte.” Een kind dat altijd met de deuren
sloeg, zo vertelt Ralph, kreeg van de juf het liedje ‘Niet met de deuren
slaan’ te horen. Dat kind deed daarna een stuk voorzichter de deur
dicht. Dat je op een leuke manier een wijze les kunt leren aan
kinderen, dat wil Ralph later als meester ook wel doen.
Van zijn opa Sjaak heeft Ralph een wijze les geleerde: wees blij met wat
je hebt en geniet ervan, ook al is het niet perfect. We besluiten af met
twee wijsheden van Ralph zelf: “Niet iedereen heeft alleen maar goede
kanten,” en: “Een mens is niet perfect, maar wel uniek.” En zo is dat.
Dank aan onze leergierige lettervreter Ralph en zijn familie voor
hun gastvrijheid en
de mooie verhalen.
Yvonne van Eldonk en
pastor Victor Bulthuis
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Bemmel

St. Donatus

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


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

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

Van der Mondeweg 22, 6685 BP Haalderen, 0481 - 45 13 71
secretariaathaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Maarten-Jan Dongelmans
vijfenvijftig jaar kerkmusicus

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

Als zevenjarige jongen begon Maarten-Jan Dongelmans (1957) met
het bespelen van de piano, twee jaar later kwam daar het kerkorgel
bij.
En kijk en hoor nu: na vijfenvijftig jaar gaan op elk orgel of
elke piano die hij waar dan ook tegenkomt, alle registers open.
Maarten-Jan is al die tijd kerkmusicus en heeft in vele kerken de
orgels of piano’s bespeeld. Diverse kerkkoren heeft hij begeleid en
in 1984 kwam daar ook het dirigeren bij.
Maarten-Jan, momenteel nog druk in de weer bij de Koninklijke
Gemengde Zangvereniging Orpheus in Druten, het Enka Mannenkoor in Ede, Mannenkoor De Bronzen Stemmen in Beuningen
en bij ons koor: Gemengd Koor De Levensbron van de parochie
H. Maria Magdalena.
Op zondag 7 november zal er een feestelijke eucharistieviering zijn
in de kerk van Maria ten Hemelopneming in Huissen-Stad. Hieraan
wordt medewerking verleend door een gelegenheidsensemble, onder
andere samengesteld uit leden van het Vocaal Ensemble Omnitet.
Het zal de sprankelende Orgelsolomesse (Missa Brevis in C), KV 259
van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore brengen.
Maarten-Jan, groot liefhebber van Mozarts muziek, waardeert dit
zeer. Hij koos zelf voor deze invulling en wil met de feestelijke zang
de parochianen, zijn eigen koorzangers, ja alle muziekliefhebbers
laten delen in het muziekplezier dat hij al vijfenvijftig jaar ervaart.
Hopelijk laten de coronaregels het toe om de leden van alle koren
uit te nodigen die Maarten-Jan begeleidt, om zo ook enkele liederen
gezamenlijk met de parochianen te zingen. Dan maken we er met
z’n allen een mooie jubileumviering van. De kerkdienst begint om
9.30 uur.
Aansluitend is er onder het genot van een kop koffie/thee in zalencentrum De Buitenpoort te Huissen gelegenheid om Maarten-Jan
te feliciteren met zijn jubileum.
Namens het bestuur van het Gemengd Koor De Levensbron nodigen
wij hiervoor iedereen uit.
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Driel

H. Maria Geboorte

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

In 1455 bouwden de katholieken van Driel een eigen kerk: het
lage middenstuk van de huidige protestantse kerk… De katholieke
zielzorg werd in 1581 verboden, maar vanaf 1621 weer oogluikend
toegestaan. Vanaf dat moment werd op meerdere plaatsen gekerkt,
onder meer in Oosterbeek, omdat de eigen kerk niet meer in katholieke handen was.
In 1795 werd een poging gedaan de oude kerk weer in handen te
krijgen, maar een jaar later besloten de katholieken van Driel een
zelfstandige parochie te stichten.
Even een klein stuk historie uit de geschiedenisboeken van de
parochie. Wel een reden om Maria steeds in ons midden te plaatsen.
Een uitspraak van paus Franciscus over Maria:

Allerzielen, 2 november
Wij hopen op dinsdagavond 2 november weer in een ‘normale’
Allerzielenviering bij elkaar te kunnen zijn. Dit samenzijn is altijd
belangrijk. Je merkt dat je niet alleen bent in jouw verdriet.
De namen van de overledenen in het afgelopen jaar worden
genoemd. We steken voor hen een kaars aan. We plaatsen de
kruisjes in ons midden. Margreet Sanders en leden van de avondwakegroep gaan voor en koor Cantorije omlijst met mooie liederen
de liturgie.
Na afloop gaan we allen naar het kerkhof waar de graven worden
gezegend. Achter in de kerk zijn graflichtjes te koop voor € 1,- om
mee te nemen naar het graf. Het kerkhof wordt daarvoor verlicht.
Nu alvast dank aan de mannen die dat voor hun rekening nemen.
Na de gang naar het kerkhof is er koffie achter in de kerk.
Van harte welkom.

Onze Maria: speciaal geëerd
Maria al sinds 1455 patrones van Driel
De naam van de parochie stamt uit 1455. Toen stichtte hertog
Willem van Egmond van Vredesteijn de parochie Driel en verbond
er de naam Onze Lieve Vrouw Geboorte aan.

“Als iemand alleen en verlaten is, is zij er, dichtbij, zoals ze naast
haar zoon was toen iedereen hem in de steek liet. Maria beschermt
altijd haar kinderen en verdedigt ons tegen gevaar, zelfs als we de
weg kwijtraken of onze redding in gevaar brengen. Ze hoort onze
stemmen, zelfs degenen die in ons hart gesloten blijven. Maria is er,
ze bidt voor ons en ze bidt voor degenen die niet bidden. Omdat
ze onze moeder is.”
Daarom was er een speciale Mariaviering op zondag 17 oktober
om 15.00 uur met daarna een gezellig samenzijn met zeker het
advocaatje.

Polenmis
Ondanks het feit dat onze vaste Poolse gasten niet aanwezig waren
(onder andere de muziekgroep Promyki Krakowa), was deze mis
toch weer bijzonder. Voorgangers waren pastor Bulthuis en de Poolse
diaken Kruszynski uit Ede. Ook waren de misdienaars er weer.
De binnenkomst van het vaandel van de Sosabowskibrigade met
de oranje wimpel is altijd indrukwekkend. Wel aanwezig was de
Poolse ambassadeur, evenals de generaal van de brigade met zijn
gevolg. Hierbij een paar foto’s van de mooie viering.
Koorleden van Cantorije met een uitgedund koor (nog steeds
wegens corona) zongen de vaste gezangen en de Poolse liederen.
Dit maakt altijd indruk op de aanwezigen. Zelfs de generaal zong
het Czarna Madonna mee.
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Na afloop plaatste pastor Victor Bulthuis een brandende kaars bij
het monument en werd een moment gebeden.
We hopen van harte dat het volgend jaar weer ‘normaal’ is. Met
veel aanwezigen op het plein en in de kerk, met een Polenconcert
op de donderdagavond van de muziekgroep Promyki en Poolse
musici. We hebben ze gemist.

Veelbelovend program Blije Kerk
Concert Nijmeegs Koper Konsort
Op zondagmiddag 7 november wekken de
tien koperblazers van het Nijmeegs Koper
Konsort ons definitief wakker uit de
coronaverdoving. De huidige bezetting
bestaat pas sinds kort, maar het NKK
heeft een oorsprong die verder teruggaat.
Het koperensemble werd opgericht in
1978 en treedt in wisselende bezetting op.
Het repertoire omvat twee- tot tienstemmige muziek, oorspronkelijk gecomponeerd voor koperinstrumenten of bewerkingen voor
dit ensemble.
Er werden vele concerten verzorgd in Nederland, Duitsland en
Frankrijk. De kern van het ensemble bestaat uit amateurs en (semi)
professionele muzikanten die elkaar in hun studententijd ontmoet
hebben in het Nijmeegs Studentenorkest. Het gedeelde enthousiasme voor kopermuziek leidde tot de oprichting van het Nijmeegs
Koper Konsort en is nog steeds de drijfveer om samen muziek te
maken. Aanvang van het concert: 14.30 uur. Van harte welkom.
Zolang dit van regeringswege geldt, wordt bij binnenkomst gecontroleerd op de QR-code of bewijs van vaccinatie.
Op zondag 28 november brengt het grote Arnhems Symphonieorkest Nova ons weer in vervoering met romantische muziek.
En de échte kerstsfeer wordt zondag 12 december gegarandeerd
door ons koor Cantorije en onze muziekvereniging Concordia.
In 2022 wachten nog verrassingen met bijzondere projecten rond
Pasen. Voor meer info: www.blijekerkconcerten.nl
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Elst

St. Werenfridus

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

Tentoonstelling Missiehandwerkclub
Graag nodigen we u uit voor onze missiehandwerktentoonstelling
in De Hoeksteen in het weekend van 30 en 31 oktober.
We hebben tijdens de coronatijd volop thuis gewerkt en van alles
gemaakt, waaronder albes, stola’s, misdienaars-superplies. Maar
ook kinderkleding, lakens, slopen en gebreide dekens. Verder hebben
we een verkoopstand van allerlei handwerkartikelen, zoals poppenkleertjes, tafellakens, gebreide truien, geknopte vloerkleden en andere.
De opbrengst is voor het missiewerk.
Zaterdag 30 oktober: 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 31 oktober: 10.00 - 11.00 en 12.00 - 14.00 uur.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Missiehandwerkclub Elst,
Marian Peters en Wies Mathijssen

Parochiezondag
In november zijn er twee parochiezondagen: op 7 november
(St. Maarten) en 28 november (eerste zondag van de advent).
Lees er elders in dit blad meer over. U bent van harte uitgenodigd.

Ophalen voor vieringen
Nu de coronacrisis grotendeels voorbij lijkt, willen we u graag
wijzen op de mogelijkheid om op zondag door een medeparochiaan
opgehaald te worden voor de mis. Wilt u graag naar de kerk maar
weet u niet hoe u er moet komen? Wij helpen u graag. Of misschien
beschikt u zelf over een auto en wilt u zo af en toe een medeparochiaan ophalen om samen naar de mis te gaan? Ook dan horen
we graag van u.
U kunt bellen of mailen met De Hoeksteen (de gegevens staan in
de colofon bij de foto) en wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.
Locatiepastoraat

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

Inzameling DE-punten
We gaan weer punten van Douwe Egberts inzamelen voor de voedselbank in de adventstijd. Per 1 december staat een speciale doos in
de Mariakapel. Daar kunt u de punten inleveren. De actie loopt
tot en met 31 december.
We hopen en vertrouwen op uw medewerking zodat we veel punten
in kunnen leveren. In ruil daarvoor krijgen de minderbedeelden via
de voedselbank pakken koffie. Bedankt voor uw gulheid.
Locatiepastoraat

Themamiddag seniorenpastoraat
Het is anderhalf jaar geleden dat we de laatste themamiddag
hadden van het seniorenpastoraat. Themamiddagen die voor velen
van grote betekenis waren voor de onderlinge ontmoeting en de
gedachtewisseling rond een bepaald thema. We willen nu de draad
weer oppakken.
Uitgaande van de huidige situatie willen we in november weer verder
gaan met de themamiddagen van het seniorenpastoraat.
We denken dat het gevaccineerd zijn daarbij voor ons allen belangrijk
is om iedereen een ‘veilig gevoel’ te geven bij onze samenkomst in
De Hoeksteen.
Thema: Gastvrijheid vroeger en nu
Wat betekende gastvrijheid in een tijd waarin de aandacht voor
de persoonlijke invulling van het leven zo onder druk stond. Al
die beperkingen die corona met zich meebracht. Wat misten we
vooral? Dat we niet zomaar konden zeggen: “Ons huis is een zoete
inval.” Welke herinneringen hebben we aan gastvrijheid in onze
jeugd of aan ervaringen tijdens vakanties?
Wat betekent gastvrijheid: Is dat het gevoel dat je er mag zijn dat
je echt welkom bent? Is gastvrijheid echt contact maken waarbij
je de tijd neemt voor elkaar, en naar elkaar echt luistert? Dan ben
je echt welkom.
Voldoende gelegenheid voor een mooie gedachtewisseling.
Wanneer? Woensdag 17 november van 14.00 - 16.00 uur
Waar? Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Elst.
Informatie: John Rademakers 0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965.
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Ziekenbezoekgroep
Beste parochianen,
Naar aanleiding van een bericht in Ankerplaats nr. 8 van september
willen wij, Boudien Dierick en Bets Hammink, als coördinatoren
van de ziekenbezoekgroep, reageren op het stukje over deze groep.
Het deed ons goed te lezen dat men vanuit het pastoraat bezig is
de bezoekgroep nieuw leven in te blazen. Aangezien wij beiden
tientallen jaren actief zijn geweest in deze groep en inmiddels de
leeftijd van tachtig zijn gepasseerd, besloten wij eind 2019 om met
onze werkzaamheden te stoppen. In overleg met pastor Bulthuis
zou mei 2020 ons afscheid van de groep plaatsvinden. Helaas
gooide corona roet in het eten en hebben wij in oktober 2020
alle leden van de ziekenbezoekgroep schriftelijk in kennis gesteld
van ons besluit. Enkele weken daarna heeft ook Nelly van Bergen,
medecoördinator, laten weten haar werkzaamheden in de bezoekgroep te beëindigen.

We hopen dat de nabestaanden zich ook dit jaar in deze bijzondere
omstandigheden door het samenzijn gesteund en getroost mogen
voelen. Voor de viering worden de nabestaanden uitgenodigd van
parochianen die zijn overleden tussen 1 oktober 2020 en 30 september van dit jaar.
Na de viering mag de familie de persoonlijke herdenkingskaars
mee naar huis nemen. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om te
komen, kunnen de kaars later ophalen in De Hoeksteen, waar die
tot het eind van het jaar bewaard wordt.

Mariaviering
In oktober zijn er drie Mariavieringen geweest. Ook de vormelingen
hebben hieraan bijgedragen. Zij hebben de weesgegroetjes bij het
rozenkransgebed gebeden.

Wij wensen het pastoraat veel succes bij de opdracht het belangrijke ziekenbezoekwerk voort te zetten. Tenslotte willen wij graag
van deze gelegenheid gebruik maken om alle parochianen door ons
bezocht hartelijk te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Boudien Dierick en Bets Hammink

Allerzielenviering
Als vanouds staat de geloofsgemeenschap St. Werenfridus met
Allerzielen op dinsdag 2 november stil bij haar overledenen.
De Allerzielenviering in de Werenfriduskerk aan de Dorpsstraat
begint die dag om 19.00 uur. Pastoor Karel Donders gaat hierin
voor. De werkgroep Avondwake is daarbij betrokken.

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

Monique Nijenhuis, Gerard Rothoff

Kerk open

Openstelling secretariaat

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

Elke eerste woensdag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur is
het locatiesecretariaat aanwezig in de hal van de kerk voor vragen,
het afgeven van intenties of zomaar een kop koffie.
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Bloemen en bezoek
De bezoekgroep komt graag bij u op bezoek als u daar behoefte
aan hebt. Ook brengt zij regelmatig een bloemetje bij mensen die
door omstandigheden best een opkikker kunnen gebruiken. Kent u
zo iemand? Laat het de pastoraatsgroep of de bezoekgroep weten.

Vermelding misintenties
Intenties die vóór 26 oktober in de brievenbus worden gedaan,
komen in Ankerplaats van december te staan.
Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor
Ankerplaats. Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan via het formulier. Dat kunt u in de brievenbus
naast de deur van de kerkzaal/sacristie doen. Vult u wel uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? Dan kan ik bij eventuele
vragen contact met u opnemen. 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.

We nodigen u allen uit om van deze Allerzielenviering een mooie
gedenkviering te maken voor al onze dierbare overledenen.
Namens werkgroep Liturgisch Beraad,
Erna Hilhorst en Maria Tacke

Willibrordusviering 7 november

Rina van Workum familievanworkum@gmail.com

Allerzielen
Op dinsdag 2 november om 19.00 uur wordt in onze kerk Allerzielen gevierd met een eucharistieviering waarin pastor Bulthuis
voorgaat. Het gemengd koor St. Caecilia zingt.
We staan stil bij het verdriet en gemis van al onze overleden
parochianen en dierbaren. Voor de overledenen van het afgelopen
jaar wordt er tijdens deze gebedsviering een kaarsje aangestoken
bij het nagedachteniskruisje. Aan het eind van de viering kan het
nagedachteniskruisje door de familie worden meegenomen naar huis.
Vanaf 18.30 uur is de kerk geopend. Ook dit jaar kunt u weer u
een graflichtje kopen achterin de kerk.
Na de viering is er gravenzegening waarbij iedereen van harte
wordt uitgenodigd om mee te gaan naar het kerkhof. De graflichtjes
kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen, zodat
het kerkhof een zee van licht wordt. De graven worden gezegend
door pastor Victor Bulthuis.

Vorig jaar konden we voor het eerst in de lange traditie van Willibrorduszondagen de viering niet in de kerk muzikaal opluisteren.
Dit jaar is dat gelukkig weer mogelijk. Met ons muziekgezelschap
spelen we tijdens de woord- en gebedsdienst ter ere van onze
patroonheilige Sint Willibrordus vijf nummers. U bent van harte
uitgenodigd bij deze viering, die voorgegaan wordt door John
Rademakers. De viering begint om 11.00 uur.
Met muzikale groet, muziekvereniging St. Willibrordus

Wij zoeken versterking
Door wisseling van samenstelling van diverse werkgroepen in de
toekomst, zijn met name de locatieraad en pastoraatsgroep op zoek
naar mensen.
Wilt u een bijdrage leveren aan het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap Sint Willibrordus, meldt u zich dan aan. Samen staan
we sterk, we kunnen het niet alleen.

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

H. Martinus

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


Doornenburg St. Martinus

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

Allerzielen Doornenburg
Op dinsdag 2 november zal om 19.00 uur in de St. Martinuskerk
een Allerzielenviering worden gehouden. Daartoe zullen de mensen
worden uitgenodigd die een kruisje voor een familielid in onze
kerk hebben hangen. Daarnaast is iedereen welkom die deze viering
wil bijwonen.
De viering zal worden voorgegaan door Mieke Peters en Geert
Vermaas, terwijl het Herenkoor voor de muzikale omlijsting zal
zorgdragen.
Op zondag 31 oktober om 15.00 uur zal er op het kerkhof een
gravenzegening plaatsvinden. U bent daarbij van harte welkom.
Samenkomst op het kerkhof in het kapelletje.

Allerzielen Gendt
Met Allerzielen bent u dit jaar ‘gewoon’ welkom zoals het er nu naar
uitziet. Er is een Allerzielenviering om 19.00 uur in Providentia.
De namen van de dierbare overleden van onze gemeenschap zullen
klinken. Corrie Driessen zal voorgaan met Annemarie Buurman
van het Locatiepastoraat. De muziek wordt verzorgd door Belinda
Viergever en Bert Selman.
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v.l.n.r. Harry Drost, Annemarie Buurman

Terugblik oecumenische dienst
Op 26 september hadden we sinds een lange periode weer een
oecumenische Vredesdienst. De dag daarvoor was de anderhalvemeterregel afgeschaft en er mochten dus weer meer mensen de
dienst bijwonen.
Het was fijn om als katholieken en protestanten bij elkaar te zijn
en de dienst met de oecumenische werkgroep, bestaande uit Corrie
Driessen, Han Versteegen, Lian Steenhof en pastor Janine Kallen,
voor te bereiden. De liturgie werd aangereikt door PAX en het
thema was: “Wat doe jij in vredesnaam?” Best wel een indringende
vraag, waar Janine in haar overdenking op inging. Elkaar de hand
schudden en de vrede toewensen was helaas nog niet mogelijk.
De werkgroep had daarom een alternatief bedacht: Iedereen mocht
op een mondkapje (dat we gelukkig niet meer nodig hebben!) een
vredeswens schrijven. Die wensen werden voorgelezen en na de
dienst weer uitgedeeld, zodat iedereen er één mee naar huis kon
nemen. De collecte, die € 87,70 opbracht, was voor het werk van
PAX en iedereen kreeg nog een Vredeskrant van PAX mee naar huis.

V ERSL A G
Acutis-groep in zomervakantie
en begin van het schooljaar
Op zondag 19 september zijn de Acutis-jongeren voor de eerste
keer dit schooljaar bij elkaar gekomen om rustig op te starten,
bij te kletsen en te praten over: “Wat geloven wij eigenlijk?”
De jongeren hebben gereflecteerd op hun zomervakantie en belevenissen, maar ook over ons gezamenlijk bowlen, barbecueën en
bioscoop bezoek.
Op zondag 18 juli sloten wij met onze Acutis-jongeren het schooljaar af met bowlen. De keuze van de jongeren ging uit naar
Nijmegen. De begeleiders hebben de jongeren bij Planet Awesome
gebracht, waar ze besloten om twee teams te vormen, meiden en
jongens. Na twee uur fanatiek bowlen ging de prijs, eeuwige roem,
naar het meidenteam; op het nippertje dat wel, want team meiden
heeft met 1101 punten van de jongens (1097 punten) gewonnen.
Sporten kost veel energie, daarom hebben wij in Nijmegen frieten
met toebehoren gegeten en dit alles afgesloten met een rondje ijs
in Lent.
Op zondag 8 augustus kwamen de jongeren met hun families naar
Elst om samen te barbecueën, samen te zijn en te genieten van een
zomerse middag. Het was heerlijk om samen bij te praten over wat
er allemaal speelde en gebeurde in onze levens tijdens de afgelopen
coronaperiode, het evalueren van het programma van de bijeenkomsten en het meedenken over wensen en verwachtingen voor
aankomend schooljaar. De jongeren hebben zelf muziek uitgekozen
en tussendoor hebben ze een paar buitenspellen gedaan. Sjasliek,
marshmallow, hamburger en verse vis waren de grootste hit van ons
tafelen. Af en toe een plaatselijk buitje en een windvlaag hebben de
gezellige sfeer echt niet verpest.
Op donderdag 2 september hebben de Acutis-jongeren de vakantie
afgesloten in bioscoop Pathé te Lent. Wij hebben de film ‘Shang-Chi
and the legend of the ten rings’ in 4DX-voorstelling gezien en dat
heeft ons een bijzondere belevenis bezorgd: wij hebben gevlogen,
door water gejakkerd, heel snel gereden en van alles gevoed en
geroken. Het traditionele verhaal over goed en kwaad is goed
afgelopen, liefde, vriendschap en vertrouwen hebben gewonnen
en woede met haat zijn verslagen. Met deze intensieve belevenis
kunnen de jongeren een nieuw schooljaar starten en hun krachten
inzetten voor alle goeds en positiefs wat op hun pad komt.
Wij wensen hun heel veel sterkte en wijsheid toe.
Thema van eerste avond op 19 september was ‘geloof’: wat geloven
wij en naar wie luisteren wij. Tijdens de interactieve spelletjes hebben
jongeren geoefend om keuze te maken naar wie of wat willen ze
luisteren en hoe kunnen ze uitpuzzelen naar wie of wat te luisteren
en waarom.
Op onze volgende avond op 17 oktober staat het thema bidden
centraal. Wij gaan samen met pastoor Donders voelen wat bidden
is, leren hoe kunnen wij bidden en ontdekken onze eigen manier
van bidden. In november is ons thema bedevaart, waarna wij
in december op bedevaart gaan naar Maastricht. We bieden de
jongeren, onze toekomst voor de kerk, een breed programma
rondom geloof, verdieping, gezelligheid en plezier.
Tess Smit, ook namens Ruben de Haan (begeleiders)
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L ITURG ISCH R OOS T E
Elst

St. Werenfridus
Dag/datum

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

19.00 Wgv
Allerzielenviering
M. Peters en
G. Vermaas
Herenkoor

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
M. Sanders en
Avondwakegroep
Cantorije

19.00 Wgv
Allerzielenviering
C. Driessen en
Lit. werkgroep
Providentia

Zaterdag 30 okt

Zondag 31 okt
31 zondag
door het jaar

11.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Amare
14.00 Mariaviering
Gelegenheidskoor

9.30 Euch
F. Bomers
Exotherm

16.00 Marialof
Gelegenheidskoor en
blazersensemble
Maandag 1 nov
Allerheiligen

19.00 Euch
K. Donders
Zanggroep

9.30 Euch
K. Donders

Dinsdag 2 nov
Allerzielen

09.30 Euch
V. Bulthuis

9.30 Euch
K. Donders

19.00 Wgv
Allerzielenviering
K. Donders
Musica Amare

19.00 Wgv
Allerzielenviering
Avondwakegroep
GK De Levensbron

Zaterdag 6 nov

LEGENDA
Zondag 7 nov
H. Willibrord

11.00 Euch
Parochiezondag
(zie pag. 31)
Pastoraal team
Musica Amare

9.30 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron
15.00
K. Donders
Gravenzegening
begraafplaats
‘De Hoeve’
Start:
Van Wijkstraat 33
Harmonie

Zaterdag 13 nov

Zondag 14 nov
33e zondag
door het jaar

11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
InVoice

Zaterdag 20 nov

Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Gzv
Kwd
l

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

		

kerkomroep.nl beschikbaar

9.30 Wgv Lwg
Enjoy
19.00 Euch
St. Caeciliafeest
K. Donders
Cantorije

Zondag 21 nov 11.00 Euch
Christus Koning St. Caeciliafeest
van het heelal
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

Zaterdag 27 nov

Zondag 28 nov
1e zondag
van de advent

11.00 Euch
Parochiezondag
(zie pag. 31)
Pastoraal team
Enjoy

9.30 Euch
K. Donders
InVoice

Zaterdag 4 dec

Zondag 5 dec
2e zondag
van de advent

19.00 Euch
V. Bulthuis
Enjoy
l11.00 Euch + Kwd
V. Bulthuis
Musica Amare

9.30 Euch
K. Donders
Exotherm

16 l Ankerplaats november 2021

ER N OV EMB ER 2 02 1
Haalderen

Herveld

Heteren

Indoornik

Lent

O.L.V. van
Zeven Smarten

St. Willibrordus

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

H. Johannes
de Doper

H. Maria Geboorte St. Leonardus

Oosterhout

St. Jacobus
de Meerdere

Valburg

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
J. Rademakers
en Avondwakegroep
Ubi Caritas

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
Lit. werkgroep
RKGKI

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
F. Bomers
St. Caeciliakoor

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
Lit. werkgroep
Leonarduskoor

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
Avondwakegroep
Dameskoor

19.00 Euch
F. Bomers
Musica Nova

19.00 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
Leonarduskoor

19.00 Euch
K. Donders
Dameskoor

19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

19.00 Wgv
Allerzielenviering
met gravenzegening
J. Kallen en
Avondwakegroep
Exotherm
l19.00 Euch
Terugkomviering
EHC
K. Donders
Exotherm

11.00 Wgv
Patroonsfeest
J. Rademakers
Muziekvereniging
St. Willibrordus

9.30 Wgv Lwg
Ubi Caritas

19.00 Euch
F. Bomers
Orgelspel

19.00 Wgv Lwg
RKGKI
11.00 Euch
F. Bomers
In B’tween

19.00 Euch
St. Caeciliafeest
V. Bulthuis
Herenkoor
11.00 Wcv
St. Caeciliafeest
J. Kallen
St. Caeciliakoor
19.00 Euch
K. Donders
Herenkoor

19.00 Euch
St. Caeciliafeest
F. Bomers
St. Caeciliakoor

11.00 Euch
St. Caeciliafeest
K. Donders
Leonarduskoor
19.00 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron
9.30 Wgv Lwg
Ubi Caritas

11.00 Euch
F. Bomers
Young at heart
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MIS I N TE N T I E S
De eucharistieviering op zondag in de St. Werenfriduskerk in Elst is
te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via www.facebook.
com/stwerenfridus/videos. Ook te zien via de televisie op KPNkanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 36 of 332
Angeren
Een dierbare gedenken in een viering: veel mensen doen dat via
een misintentie. Aan parochianen uit Angeren willen wij vragen
om de misintenties voor hun dierbaren op te geven via het centraal
secretariaat. Dat kan via secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
of telefonisch van 9.00 uur tot 12.00 uur op nummer 0481 - 45 13 71
(keuze 1).
Het bestuur van de parochie dankt iedereen voor de medewerking.
Bemmel
dinsdag 2 november, Allerzielen in Haalderen: Joris Claassen, Ben
Kuster, ouders Bekker-Janssen en ouders Puntman-Neijnhuis en
zonen, Theo Roelofs.
dinsdag 2 november, Allerzielen in Huissen: Annemieke DamenKemperman.
zaterdag 6 november in Haalderen: Joris Claassen.
zondag 7 november in Huissen: jaargedachtenis van Annemieke
Damen-Kemperman. Verder gedenken wij Henk Leijser.
zaterdag 13 november in Haalderen: jaargedachtenis van Ben Kuster.
zaterdag 20 november in Haalderen: Corrie Rikken.
zondag 28 november in Huissen: familie Scheers-van Kempen.
Doornenburg
dinsdag 2 november, Allerzielen: Koos Wannet, familie BermelHendriks, Jo Leenders, Guus en Nico Grootjen.
zaterdag 6 november in Haalderen: Joris Claassen, Truus Leenders,
Michel de Pater.
woensdag 10 november 9.30 uur in Doornenburg: Stef en Anneke
Hendriks-Rutjes.
zaterdag 13 november in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.
zaterdag 20 november in Haalderen: Thé Claassen, Truus Leenders,
Michel de Pater.
zaterdag 27 november in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.
zondag 28 november in Huissen-Stad: ouders Jan en Riek MattijssenKuijpers.
Driel
dinsdag 2 november, Allerzielen: ouders Jan en Geertruida van
Mullem-van Binsbergen, familie Joosten en Gerard, Els Meurs,
Dick en Truus van Rijsewijk, Antoon Peters, Eddy van Rooijen,
ouders Arns-Schuiling, Diny de Ruijter-van Lieshout, Greet
Wesselkamp-ten Westenend, Riet en Co Rensen, Tonny en Maria
te Dorsthorst, Leo en Miep Essers, Peter en Bart Koster, ouders
Schuiling Verhoef en Lydia en Henk, Jan en Mientje Scholten-Vos,
ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, Doortje en Geert v.d.
Welk, Doreen Smits, Sien Fonteijn-van Mullem, overleden familie
van Kempen, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Leo en Nellie
Smeenk, Jan en Co Hoogveld, Annie en Antoon Baltussen, Jan
en Corrrie Hoogsteder, Piet en Aleid van Bentum-Sloot, Wim v.d.
Horst, Frans Franken, Henny Bouwman-Roodbeen, Frans Derksen,
ouders Demon-Scholten, ouders Roelofsen-van Maanen, Hent
en Doortje Cobussen-Joosten, Piet Martens, ouders Krebber-ten
Broeke, Elly en Theo Schrijner, Pa en Ma Peters-Derksen en Steef,
ouders Bierman-Voorburg, ouders Lamers-Winterhalter en Koos,
Fia Schuilig, Willie Oudsen, ouders Smits-van Gemert, Thé en
Dora Menting-van Mullem, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten,
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Johanneke Weijman-van Binsbergen, ouders Verplak-Schrijner, Pa
en Ma van Veenendaal en Romy en Marieke, Jan en Timo Verplak,
Annie en Cor ten Westeneind, Hent en Greet Weijman, Thea Messingvan Mullem, Henk en Greet Rensen, Wim Gerritsen, Leo en
Riet Linsen, Toon en Greet Wolterinck-Scheerder, ouders van
Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Piet en Anneke Joosten, ouders
Peters-Vos en familie, ouders Janssen-Brands en familie, Marian
Gerritsen-te Dorsthorst, ouders Gerritsen-Cobussen en Arnold en
Hans, ouders te Dorsthorst-Elbers, Thé en Gradeke GoldsmidVerhoef, Frans Berentsen, Ria Berentsen-Jansen, Frans en Leida
Coenders-Degen en Frans en Frieda, Pa en Ma Idsinga, Anton,
Aukje en Marcel, Opa en Oma van den Dam en Joke; Paul, Grada,
Mieke, Paul en Trieni Scheerder, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Pa
en Ma Potjens-Geenacker, Wim en Truus Weijman-Fölker, Riky
Goldsmid-Nab, Wim en Dien Goldsmid.
zondag 14 november: familie Bennik-Barends, Wim Selman, voor
alle overleden parochianen, ouders Hermeling-Clappers en Frits
en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Johan en Henriëtte Aarts.
zaterdag 20 november: Wim van de Horst, Jan en Corrie Hoogsteder, familie Janssen-Selman, Jan en Corrie Meurs, Leo en Miep
Essers, Dick en Truus van Rijsewijk, Jan en Grady van de Brink,
Henk Roelofs, voor de overleden leden van koor Cantorije.
Elst
dinsdag 2 november, Allerzielen: Aly Hendriks-Smit, Frits van
Marwijk, Harry Hutjes, Diny Rewinkel-Kampshoff, Bertus Holleman,
Jan Holleman.
zondag 7 november: Corry Sloot-van Meeteren, ouders JoostenVerhoef en Kiki, pastoor Lampe, ouders Thé en Sidon Stoffels en
Elly, Addy van Mierlo, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders
Van Schaijk.
zondag 14 november: pastoor Lampe, Anna Maria Bogmans-van
den Berg, Cor en Angela Hoefs-Steenkamer, Jan Braam.
zondag 21 november: Hans Roelofs, Jan Braam, Henk Polman,
pastoor Lampe, Bertus Holleman.
zondag 28 november: Piet en Jo Kamps-de Lorijn, Ber Janssen,
familie Van Hooijdonk-Hager, Kees Marcelis, pastoor Lampe, Sjac
Burgers, Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.
Gendt
dinsdag 2 november, Allerzielen: in Providentia: Diny HagemanBramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Henny
Teunissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, familie
Willemsen-Kersten, Tonny en Gerrit Booltink-Vos, Ton CornelissenKersten, Theo Joosten.
zaterdag 6 november in Haalderen: Joris Claassen, Riet Bolder-van
Heck.
zaterdag 13 november in Haalderen en St Jozef: Joris Claassen,
Diny Hageman-Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van
Deelen, Henny Teunissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Annie
Huting.
woensdag 24 november parochiecentrum Gendt: Diny HagemanBramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Ton
Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van
Meekeren, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Henny TeunissenKersten.
zaterdag 27 november in Haalderen en St Jozef: Diny HagemanBramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Joke van
Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen,
Riet Bolder-van Heck.
Haalderen
dinsdag 2 november, Allerzielen: Gerd Janssen en familie, Theo
Gunsing, Tonny en Annie Gunsing en de families Gunsing-Natrop,
Harrie van den Boogaard, Dora van den Boogaard-Spanbroek

en zoon Gerrit, Jan Witjes, Mieneke Witjes-Niels, Betsie, Henk,
Jo, en Tonny Witjes, Anna Braam-van Vorselen, Susan Abbink,
Ap Abbink, Herman Mahler, Hent van Loon en Marietje van
Loon-Buurman en familie, ouders Spanbroek-Razing en Bep, Piet
Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon,
Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon, en Wilma, Wim Huting en familieleden, Jan Janssen, Koos, Sjaak en Sandra Smits en Henk Jansen,
ouders van Deelen-Menning, Jozef, Anko en Marielle van Swaay,
Cor van Moerkerk.
zaterdag 6 november: jaargedachtenis van Geert Duijf. Verder
gedenken wij Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Riek
Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Tonny Witjes, Jan Jansen en
Annie Jansen-Bisselink.
zaterdag13 november: jaargedachtenis van pastoor Versteeg, Dina
Rutjes-Wassink, Wily Derksen.
zaterdag 20 november: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Corrie Rikken,
Piet Demon, Jo Derksen en Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders
Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma.
zaterdag 27 november: Hent van Loon en Marietje van LoonBuurman en familie, Geert Roelofs, Annelies Roelofs-Broekhof,
Dorien Roelofs.
Herveld
dinsdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Wim Besselink,
jaargedachtenis van Vincent Potjes. Verder gedenken wij pastoor
Van der Borgh en Tiny Monincx, Eef Broenland, ouders Frans van
Elk en Tonny van Elk-Koers, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp,
Jan en Ijanne Giesen, Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Angela
Ijkhout, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Wim van Kempen,
Albertus en Mies van Kempen, Johannes van Kempen en echtgenote,
Piet van der Linden, Cor Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Annie en
Martinus Veens-Menting, Jan Veens, Petra Veldhorst-Verploegen,
Thé Verploegen, Henk Verploegen, Theo en Greet Wanders, Appie
en Marie Winnemuller-van Kempen, Johannes Winnemuller en
echtgenote, Tom de Wit.
zondag 7 november, Willibrorduszondag: overleden leden Muziekvereniging St. Willibrordus, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp,
Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Jan Veens, Appie en Marie
Winnemuller-van Kempen, Tom de Wit.
zondag 14 november: Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien
van Hal-Ticheloven, Jan Veens, Appie en Marie Winnemuller-van
Kempen, Tom de Wit.
zaterdag 27 november: Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Wilhelmien
van Hal-Ticheloven, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen,
Tom de Wit.
Heteren
dinsdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Theo en
Marie IJkhout-Velthuizen. Verder gedenken wij Ruth en Annie
Cobussen-Joosten en jaargedachtenis van kleindochter Daniëlle.
pastor Herman van Burgstede, pastor Wolters, Thom Davies,
Leo Niels, Nel Heijmans-Nijenhuis, Joop en Marie Brugman en
kleinzoon Roel, ouders Daniël-Rutten, Rob Liethoff, Ria ArissenMoonen, ouders Dijkmans-van Groesen en zoon Sjaak, ouders
Degen-Hermsen en Jan Veldhuizen, Wim Polman en zoon Grady,
Jan en Annie Stokman, ouders Vos-Selman, Trudy Rombouts,
Hans Branderhorst, Hein Kuijpers, Theo Niels, ouders de Ruijter,
zonen Cor, Henk, Wim en schoondochter Diny, Jenny van Londen,
Meriam van Londen, Hareld Verstegen, Geert Peters, Annie Reinders,
Judith Giesen, ouders van Elferen-Eimers en Bart van Elferen,
ouders Roos-Weijman zoons Hennie, Bert en Jan, ouders KuipersKlein Hofmeijer, ouders Scheepers-Peters en zoon Bart, Jan
Brandts, Jeroen Dekker, ouders Lamers-Staring, Jan Polman,
Henk van Dooremalen, Jan en Sophia Degen-Meeuwsen, Gradus
Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders, Theo Geurtz,

zondag 7 november: familie Eulink-Peters, deken Roes en familie,
Willie en Corry Menting-de Bruin, Leo Niels, ouders Daniël-Rutten, Rob Liethoff, Ria Arissen-Moonen, Hans Branderhorst.
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
dinsdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis Herman den Bruinen.
Verder gedenken wij Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns,
Wim de Ruijter, Klazienus IJkhout, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer.
zaterdag 13 november: Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns,
Wim de Ruijter, Klazienus IJkhout, ouders Zwartjes-Pulles, Jan-Hein
Kirch, Nol Volmeijer.
Lent
dinsdag 2 november Allerzielen: Wim en Nolda van Elferen-Spaan,
Coby Berkien-Knipping, Paul en Truus van Ewijk-Janssen, Chris
Disveld, Idema Beukering, Thé Janssen, Anton en Diny van Kempen,
Theo Teunissen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo
Wolters, Stef en Truus Janssen-van Steen, Gerard van Kempen,
Thea Visser-Hendriks, Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Jan,
Mia en Hans Heysen, Mely Coenen-van Kempen, Roos StraatmanArtz, Wim Straatman en dochter Ingrid, Henk Scholten en Grada
Scholten-Maassen, ouders Wouters de Kleijn, Gerard Stap, Tonnie
van Antwerpen-Willemsen, Jan en Wil Pruijn-Leenders, Anna
Opgenoort-Veens, Wim en Cobie Disveld-Willemsen, Gerard en Leida
Willemsen-van Hal, Albert Jansen, ouders Brouwer-Doorman,
Marie Lamers-Keurentjes, Henk Meeuwsen, Theo Meeuwsen,
Theo Janssen, Annie van Rijsewijk-Geven, Hennie Michels, Joop
en Antonetta Wanetie-Warringa, Bram van der Logt, Tecla Kingma,
Anton Simic.
zondag 21 november: jaargedachtenis van Antoon Jansen. Verder
gedenken wij Annie Jansen-Wanetie en dochter Leny, familie HofsBoekhoorn, Chris Disveld, Jan Gerritsen, Eef en Diet Jacobs-de
Beijer, Thé Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Mely
Coenen-van Kempen, Henk en Grada Scholten-Maassen,
Oosterhout
dinsdag 2 november, Allerzielen: jaargedachtenis van Wim Folker.
Verder gedenken wij Eef Leenders, ouders Roelofs-Rikken, Henk
en Grada Potjens-Teunissen, ouders Van de Laak-Bekker, Jan en
Bep Mulder-Blaas, ouders Wolters-van Kempen, Theo, Chris en
Netty en schoonzoon Theo, familie Janssen-Wolters, Jan Broenland,
Wilhelmina Kampschöer-Wanders, Piet, Dina, Christien en Peter
Folker, familie Veens-Janssen, Betsie van Antwerpen, Anton
Eggenhuizen en familie, Geert en Nel Bouwman-Hendriks en
dochter Anita Bouwman, Fried en Annemarie Daniëls-Spaan,
Jo en Cor Aarns-Degen, Diny Mombarg, Jaap en Jet Derksen,
grootouders Derksen-Sanders en Van der Wielen-Bos, Wim en
Riek Lintsen-Dulos, Grada van Ewijk-Visée, Cis Maassen-Rikken,
ouders Huisman-Geurts.
zaterdag 6 november: Jan Broenland, Theo Beekhuijzen, Geert
Maassen, Henk en Grada Potjens-Teunissen, ouders Van de
Laak-Bekker zoon Gerard en schoondochter Sjanne.
zondag 21 november: Geert Maassen, Antoon Eggenhuizen.
Valburg
dinsdag 2 november, Allerzielenviering: wij gedenken in het
bijzonder Hennie van Kesteren, Theo Matijssen, Koos de Swart en
Rieky Kahn-Jansen.
Vervolg op pagina 20
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UIT D E PA RO C H I E
Doordeweekse vieringen
maandag
Elst

09.00

kerk

dinsdag
Haalderen
09.00 kerk
Huissen-Stad 19.00 kerk, rozenkrans
Oosterhout
09.00 kerk
				
woensdag
Angeren
09.30 Dorpshuis
				
Doornenburg 09.30 kerk
				
Lent
19.00 St. Jozef
				
donderdag
Huissen-Stad 09.00 kerk
vrijdag
Elst
10.30 Tertzio
				
Valburg
09.00 kerk, rozenkrans
Valburg
09.30 kerk

elke maandag

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

1e en 3e vrijdag
van de maand
elke vrijdag
elke vrijdag

Doopdata december - januari
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 12 december
14.30 uur V. Bulthuis
zo. 9 januari
13.00 uur V. Bulthuis
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jaargedachtenis voor Tom Eltink, Nico Fransen en Annie Janssen.
Verder gedenken wij Albert Zwartkruis en To ZwartkruisWillemsen, familie Berns-Arts en dochter Tanja, ouders Bouwmande Vries, Jo Bouwman, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van
Elferen, Theo en Maureen Driessen, pastoor Engelen, Toon en
Bets van Heumen, Piet Hasselton, Corrie Vrolijk, Kees Huijbregts,
Corry van Bers, Harry en Diny Huisman, Co Jansen, Willy JansenMeurs, Piet van den Berg, Anneke Geurts-Knipping, Grad en
Toos Knipping, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de
Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijf
en dochter Karin, ouders Van Merwijk-Mom en zoon Harry,
Henriëtte Rutjes-Brandts, Gerda Mientjes-Weerpas, Sjra Maassen,
Marian Eulink-Peters, Ben Ras, pastoor Scholten, Trees SchoutenCopray, ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Ben en An
Schouten en zoon Markje, Leny van Elferen-Simons, ouders
Slebus-Krikilion, Ben Slebus, families Krijnen en Veens, Thecla
Janssen-de Vent, Theo Verhoeven, André Verhoeven, Wim en Fie
Verhoeven, Bart de Vries, families Rikken, Hock, Zwartkruis en
Schouten.
zaterdag 6 november: jaargedachtenis voor Wim ten Broek,
Hennie van Kesteren. Verder gedenken wij Doortje ten Broek-van
Elferen, André en Toos Cornelissen, ouders Claassen-Hennus,
Charles van der Leur en zoon Noël en ouders Spaan-Turk.
zaterdag 13 november: jaargedachtenis voor Petrus Johannes
Jansen. Verder gedenken wij Rieky Kahn-Jansen, Henk Berns,
ouders Helmink Maassen, Jan Jansen, Piet Jansen, Janette JansenJanssen, Frans Janssen, ouders Veggelers-Janssen, Anneke
Geurts-Knipping, ouders Roeven-Degen en zoon Gerard.
zaterdag 27 november: Rieky Kahn-Jansen, André en Toos
Cornelissen en Leny van Elferen-Simons.

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 12 oktober)

O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 15 januari
15.30 uur K. Donders
O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 11 december
15.30 uur K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 19 september
Fien Hendriks, Bemmel
zo. 3 oktober
Dide Polman, Herveld
O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Huissen
za. 9 oktober
Wout Wetzels, Bemmel
O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 9 oktober
James van Seggelen, Huissen

Huwelijk
vr. 13 augustus
		
		

Martijn van de Leemkolk en Reny Stark
Zij zijn getrouwd in de St. Werenfriduskerk
in Elst.
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André Maassen
Lies Janssen
Sophia Derksen-Derksen
Dirk Mahler
Thomas Mansvelt
Miranda Spoor-Daniëls

71
90
91
95
26
69

Elst
Herveld
Doornenburg
Doornenburg
Elst
Elst

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
Marian Heering, Gerben Sikkes

2 november Allerzielenviering

ouders te besmetten. Maar daar werd soms wel een creatieve
oplossing voor gevonden; kopjes koffie werden op het balkon
geserveerd.

Tijdens de Allerzielenviering in onze kerk op dinsdag 2 november
gedenken wij onze dierbare overledenen. De namen van hen die
in het afgelopen jaar zijn overleden, worden speciaal genoemd en
herdacht. Zo wordt hun verbondenheid met onze gemeenschap in
herinnering gehouden.

Al met al was het was een mooie, gezellige middag waar verhalen
weer gedeeld werden en dankbaarheid overheerste dat het weer
mogelijk was elkaar als vanouds te ontmoeten.

Als het weer het toelaat gaan we na afloop van de viering naar het
kerkhof waar de graven worden gezegend. In de kerk zijn graflichten
te koop. U bent van harte uitgenodigd om deze Allerzielenviering
bij te wonen. Deze Allerzielenviering begint om 19.00 uur.
Voorganger is John Rademakers. De woord- en Allerzielenviering
wordt voorbereid door de avondwakegroep en Ubi Caritas zingt
onder leiding van Rita Branderhorst en begeleid door Harry
Wassenberg.
Zondag 7 november is er een woord- en gebedsviering in onze
kerk om 9.30 uur. (communie uitreiken is in onze kerk nog niet
toegestaan). Deze viering wordt voorgegaan door de liturgische
werkgroep. Ubi Caritas zingt onder leiding van Rita Branderhorst in
kleine bezetting en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.
De anderhalve meterregel is opgeheven, maar houd nog steeds
rekening met elkaar.

Herberg open voor Praathuis
Op 4 oktober stroomde de serrekamer van De Herberg weer vol
met gasten en gastheren- vrouwen van het zo vertrouwde Praathuis,
alsof corona niet voor een stop van anderhalf jaar had gezorgd.
De koffie en thee stonden weer klaar en vanwege de opstart was er
zelfs een lekker gebakje voor een ieder. Aan het begin werd even stilgestaan bij twee bezoekers die vorig jaar medio april zijn overleden.
Niet aan corona maar vanwege hun verslechterende gezondheid.
Ook mochten we weer een nieuwe gast verwelkomen.
In deze anderhalve jaar is er veel gebeurd, daarvan getuigden de
diverse verhalen van de aanwezigen. Mensen die met gezondheidsproblemen te maken kregen, maar ook blijde gebeurtenissen bleven
niet onvermeld zoals de geboorte van een achterkleinkind.
Wel was het een stille periode voor velen, kinderen en kleinkinderen
die niet op bezoek kwamen omdat ze bang waren ouders en groot-

Seniorenpastoraat
Er is een themamiddag op 22 november. Het onderwerp is:
De rijkdom van boers en zussen en/of het gemis.
Geboren worden in een gezin bepaalt heel uitdrukkelijk je verdere
leven. Daar ligt voor velen de basis waarop ze verder kunnen bouwen.
Jammer genoeg is dat soms de plaats waardoor het leven getekend
wordt met verdriet, woede, teleurstelling en machteloosheid. Maar
wat betekenen dan broer(s) en zus(sen) voor je. En wat als je enig
kind bent. Hoe kun je daar mee omgaan? Waar kunnen we met
dankbaarheid aan terugdenken? Wat blijft ons nog steeds inspireren,
is ons dierbaar en zouden we ook nu voor geen goud willen missen?
Een onderwerp dat dicht bij ons leven staat en een vertrekpunt kan
zijn voor een boeiende gedachtewisseling onder leiding van John
Rademakers.
Waar: Herberg De Aandacht
Wanneer: maandag 22 november om 14.00 uur
Informatie Diny Liethof, tel. 026 - 472 21 60
John Rademakers, tel. 0481 - 48 15 87 of 06 - 4940 8965.

Misintenties Allerzielen en Kerstmis
Opgave gebedsintenties Allerzielen. Op dinsdag 2 november gedenken
we hen die van ons zijn heengegaan. Indien u een gebedsintentie
wilt opgeven, dan kan dat tot uiterlijk dinsdag 26 oktober. U kunt
er dan zeker van zijn dat uw intentie vermeld wordt in het liturgieboekje van 2 november. Bij opgave na 26 oktober wordt de naam
alleen afgeroepen tijdens de viering.
Opgave misintenties voor Kerstmis en januari. Intenties die u vóór
5 november aan ons doorgeeft komen in Ankerplaats van december/
januari te staan. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van
de kopij voor Ankerplaats. Intenties doorgegeven na deze data,
worden alleen afgeroepen tijdens de viering.
Vervolg op pagina 22
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U kunt uw intentie schriftelijk aan ons doorgeven via de brievenbus aan de pastorie. Ook kunt u mailen rkkerk@xs4all.nl of u belt
het secretariaat 026 - 472 36 39 de kosten voor een intentie zijn
€ 10.-, dit kunt u overmaken op NL89 RABO 0133 9507 00 of u
betaalt contant.

Huissen-Stad

Liefkenshoek
We zijn momenteel nog aan het overleggen over de vieringen in
Liefkenshoek.

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

Negen kinderen van de hoogste kwaliteit
Wanneer je met het idee rondloopt dat ‘de jeugd’ alleen nog maar
op de bank zit met een computerspelletje, dan kom je op zo’n
zondagochtend bedrogen uit. Met bijna ingehouden adem werd
er geluisterd naar een mooi verhaal over de pelgrimstocht. En met
de energie die ze tijdens het luisteren opgespaard hadden, gingen
negen kinderen tijdens de jeugdviering fanatiek de tekening van
een schoen aan het kleuren.
De schoen was bestemd voor de mensen die naar Santiago de
Compostela gingen. De tongen gingen eruit, de mooiste kleurencombinaties ontstonden en bovenal: het moest perfect zijn. Zelfs
de spellingscontrole ontbrak niet: “Meneer, fijn is toch met een
lange v?” Een perfect gekleurde schoen maken voor iemand die
je niet kent, zonder eigenbelang een prachtwerkje maken. Dat is
ware liefde, toch?
Tussen de bedrijven door werd mij de vraag gesteld: “Hoeveel zijn
het er nou?” En ik kon vol trots zeggen: “Het zijn er negen dit keer,
maar wel van de hoogste kwaliteit.”
Stefan Franken, namens de groep Jong Katholiek MM uit Huissen
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v.l.n.r. Maria van Baal, Anja Zweers, Nel Willemsen

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

Herdenking 2 oktober 1944

Afscheid van Rieky Baptist

Onder grote publieke belangstelling vond op 2 oktober de herdenking
van het bombardement op Huissen in 1944 plaats.

Rieky Baptist neemt afscheid als vrijwilligster in de lokatie HuissenZand. Haar ziekte maakt het haar onmogelijk om verder te gaan.

Een aantal sprekers, waaronder burgemeester Kalfs, stond stil bij het
leed dat de burgerbevolking trof tijdens de oorlog. Door verschillende
organisaties werden kransen gelegd. Tenslotte legden leden van de
scouting en burgers bloemen bij de slachtoffers die een laatste rustplaats vonden in het massagraf.

Vele jaren is ze actief geweest met het ophalen van het parochieblad
en in de interne dienst onderhoud huishoudelijk werk bij alle pastors
in onze parochie. Tevens was zij ook diverse jaren voorganger bij
uitvaarten. Wij willen hier niet zomaar aan voorbij gaan.
Wij zijn Rieky heel erg dankbaar voor al hetgeen zij al die jaren voor
onze geloofsgemeenschap betekend heeft. Wij wensen haar en haar
familie nog vele voorspoedige jaren toe.

Afscheid van Maria van Baal
Op vrijdag 17 september heeft Maria van Baal afscheid genomen
van het Locatiepastoraat Angeren, Huissen-Stad en Huissen-Zand.
In de vroegere pastorie van Huissen-Zand hebben we die dag voor
het laatst vergaderd als pastoraatsgroep. Voortaan zullen de leden
op het parochiecentrum van Huissen-Stad als locatiepastoraat bij
elkaar komen.

Zilveren priesterfeest pastoor Gerard Peters
Op 19 oktober was het 25 jaar geleden dat emeritus-pastoor
Gerard Peters tot priester werd gewijd. Aan het einde van de viering
in Huissen op zondag 3 oktober werd onze oud-pastoor daarom
feestelijk in de bloemen gezet.

Pastor Janine bedankte Maria voor al haar inzet met een mooie
parochiekaars en een prachtig bloemstuk. Daarnaast ontving Maria
het boekje over het leven van Maria Magdalena, onze patroonheilige.
Maria zal wel als lectrice actief blijven binnen onze parochie.
We wensen haar en haar familie alle goeds toe.
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Gravenzegening

65 jaar in de echt

op begraafplaats ‘De Hoeve’ in Huissen
Op zondag 7 november vindt op begraafplaats ‘De Hoeve’ in
Huissen de jaarlijkse gravenzegening plaats.
Deze begint om 15.00 uur met een korte viering die wordt gehouden
in de nabijgelegen Zandse Kerk, waarna we gezamenlijk naar de
begraafplaats lopen waar pastoor Karel Donders de graven zal
zegenen van onze dierbare overledenen. De pastoor zal proberen
om zoveel mogelijk graven te zegenen. Zeker waar er familie bij
een graf staat, zal hij langs komen.

Pastoor Donders feliciteert het briljanten echtpaar Arends uit de
Pilgrimstraat uit Huissen aan het einde van de viering op zondag
12 september.
Precies op deze dag vierden zij dat ze 65 jaar in de echt waren
verbonden. De pastoor overhandigde een boeket en een boekje over
het leven van de patroonheilige van de parochie: Maria Magdalena.
Wij wensen het echtpaar nog vele gezonde jaren samen.
Locatiepastoraat H-HZ-A

De Zandse Kerk, van Wijkstraat 33 Huissen-Zand is open om
14.30 uur. Hier kunt u een kaarsje kopen om later bij het graf van
uw overledene te plaatsen.

Indoornik

H. Johannes de Doper

Campmanplein 8, 6668 AJ Indoornik
secretariaatindoornik@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL12 RABO 0133 9092 12
Contact
Locatiepastoraat:
José van Elk, 06 - 5188 1532, van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904, h.berns@lijbrandt.nl
Caritaswerkgroep:
Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com

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

Vervoer naar kerk

Rooster

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.

Datum
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:
		
Koster:
Stewards:
		
Koffie schenken:
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dinsdag 2 november
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
José van Elk
Casper van Elk
Toon Hermsen en
Annemiek Lamers
Theo en Mariette

zaterdag 13 november
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
Annemiek Lamers
Sjaak de Ruijter
Henk Berns en
José van Elk
Bert en Bernadette

Agenda
•
•
•
•

2 november
Allerzielen
13 november Gebedsviering
11 december Gebedsviering
24 december Kerstgebedsviering
Dit wordt een speciale kerstviering in een versierde kerk.

Elke zondag is er in Elst om 11.00 uur een eucharistieviering.

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, hjclamers@hotmail.com

Ruimen graven op kerkhof
Al langere tijd zijn we bezig de kerkhofadministratie helemaal upto-date te krijgen. Dit is heel goed gelukt. Dat heeft wel tot gevolg
dat maar liefst 22 graven, waarvan de nabestaanden de termijn
niet meer wensten te verlengen, konden worden geruimd.
In september is dit gebeurd. Om geen fouten te maken is er uiterst
secuur gecontroleerd. De grafdelver heeft daarna alle graven
geruimd. Daarna heeft hij bij al deze graven de grond weer aangeheeld en netjes gemaakt. Binnenkort wordt het kerkhof verder
met grind aangevuld.
Dank aan de mensen die hiermee druk zijn geweest.

Allerzielen
In november is de herfst al begonnen. Het is ‘s morgens en ‘s avonds
vroeg donker. We steken in huis weer kaarsen of waxinelichtjes aan
om het gezellig te maken. In november gedenken we alle heiligen en
gestorvenen.
Op 1 november vieren we Allerheiligen. Op deze dag vieren we de
nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Allerzielen is een
gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Op Allerzielen
herdenken katholieken alle mensen die gestorven zijn.
Op veel plaatsen gaan mensen naar het kerkhof om het graf van de
overleden familieleden schoon te maken en te versieren met bloemen.
De graven worden gezegend. Ook bidt de kerk voor de zielen en
alle overledenen. Tijdens de eredienst worden al de namen van de
overledenen van het afgelopen jaar genoemd.
Het bidden voor de overledenen wordt al gedaan sinds de tweede
eeuw voor Christus. Men geloofde toen dat de overledenen hierdoor van hun zonde zouden worden vrijgesproken. Allerzielen is
een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de
hemel zijn, maar in het vagevuur.

Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny,
waar Odilo van Cluny het in jaar 998 voor het eerst liet vieren.
In de dertiende eeuw kreeg het de naam Allerzielen. Na dit verhaal
over Allerzielen nog een klein gedichtje:
Vandaag steek ik een kaarsje aan,
Voor de liefste mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven.
Om wat ze hebben gedaan in ons leven.

Werken aan de kerk
Na de geweldige en inspirerende dagen afgelopen jaren waar een
behoorlijke groep mensen enthousiast heeft gewerkt en gepraat
heeft over onze geloofsgemeenschap, wil de Samen Op Weggroep
u weer van harte uitnodigen om op zaterdagochtend 30 oktober
mee te doen aan Werk aan de kerk.
Deze ochtend gaan we gezamenlijk werk uitvoeren in en rondom
de Ontmoeting en het kerkhof. We willen om half negen beginnen
met een kop koffie of thee waarna we aan de slag gaan. Als corona
het toelaat, is er om 12.00 uur een eenvoudige lunch.
Wij hopen dat velen aanwezig kunnen/willen zijn en het een ochtend
wordt waar we met een goed gevoel aan terug kunnen denken.

Hoe is Allerzielen eigenlijk ontstaan?
Allerheiligen was een bekende gedenkdag. De rooms-katholieke
kerk vond echter dat er een gedenkdag moest komen voor alle
gestorvenen. Zo konden mensen naar de plaats gaan waar hun
geliefden lagen en daarna naar de kerk gaan.
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Lent

H. Maria Geboorte

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

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

Vrijwilligersmiddag

Bericht van Young at Heart

Zondag 12 september vierden wij in Lent het Maria Geboortefeest.
Deze dag werd geopend met een plechtige eucharistieviering. Iedere
kerkganger kon deelnemen aan de Mariaverering door middel van
een kaars te laten branden voor Maria. Tijdens die verering werden
er Marialiedjes gezongen.

Op zondag 12 september, tijdens de viering in Lent ter gelegenheid
van het patroonsfeest, heeft ons koor de zang verzorgd. Nog wel
met slechts een groep van twaalf personen. De rest van het koor zat
in de kerk, want aan het eind van de viering namen wij afscheid van
onze dirigent, Reinoud van der Haar.

Het was net Lourdes in het klein. De bloemsiergroep had de kerk
weer in sfeer gebracht met prachtige bloemen. Na afloop van de
viering was er een gezellig samenzijn in de Open Hof, al was de belangstelling wat magertjes. Traditiegetrouw werd de paaskaars van
vorig jaar verloot en die kwam zeer goed terecht.

Reinoud kwam in maart 2018 bij Young at Heart. Hij heeft altijd
vol vuur gedirigeerd, ons heel veel zangtips gegeven en voor veel
vrolijkheid gezorgd binnen ons koor. Vanwege een verhuizing naar
Drenthe moest hij afscheid van ons nemen. Ondanks de korte tijd
die hij bij ons was en het coronajaar dat er achteraan kwam hebben we toch diverse optredens met hem gedaan en andere gezellige
dingen ondernomen. Wij hebben hem heel hartelijk bedankt voor
alles wat hij voor Young at Heart betekend heeft. Gelukkig hebben
wij een nieuwe dirigent gevonden in de persoon van Mieke Hydra.
Zij heeft een grote muzikale achtergrond en wij hopen veel van haar
te kunnen leren.

Wij hopen dat wij nog steeds kunnen rekenen op de inzet van onze
vrijwilligers.
Hieronder volgt nog een verslag namens het Young at Heart Koor.

Tijdens de viering hebben we een koorlid in het zonnetje gezet. Tonnie
Kuster was in juni 2020 veertig jaar lid van Young at Heart. Vanwege
corona is de huldiging uitgesteld, nu was er dan de gelegenheid dat
hij de Gregoriuspenning opgespeld kreeg. We feliciteren hem van
harte en wensen hem nog vele jaren bij ons koor.
Bestuur Young at Heart
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Allerzielen
Op dinsdag 2 november herdenken wij in een woord- en gebedsdienst om 19.00 uur alle overledenen van het afgelopen jaar. Voor
ieder van hen wordt een kaarsje aangestoken. Pater Frans Bomers
gaat in die viering voor.
Het St. Caeciliakoor verzorgt de zang. Na de viering worden de
gedachteniskruisjes aan die families teruggegeven waarvan de
contactpersonen een schrijven van ons hebben ontvangen. Tevens
worden na de viering de graven gezegend. Wij wensen allen heel
veel kracht en sterkte toe.

Vieringen Huize St. Jozef
In de kapel om 19.00 uur.
Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, is er iedere tweede
woensdag van de maand weer een eucharistieviering.
In de maand november is dat op woensdag 10 november.
U bent ook bij deze vieringen van harte welkom.

Kopij en misintenties
De kopij voor de maand december en de misintenties dienen uiterlijk
vrijdag 5 november bij de redactie van Lent binnen te zijn.

Vooraankondiging Kinderkerstviering
Op kerstavond vrijdag 24 december wordt dit jaar als vanouds een
kinderkerstviering in onze kerk gehouden. Wij hebben als tijdstip
gekozen voor 18.00 uur.

Oosterhout

Deur dicht
Wij maken u er nogmaals op attent dat voortaan de deur van zijingang van de kerk voor, tijdens en na de vieringen op slot gaat om
ongenode gasten buiten de kerk te houden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

St. Leonardus

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

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

Secretariaat

Bijzondere viering 16 oktober

Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur is het secretariaat aanwezig.
U kunt er terecht met uw vragen en het opgeven van misintenties.

In Ankerplaats van december plaatsen we een uitgebreid verslag
van de viering van 225 jaar St. Leonardus en het 25-jarig priesterjubileum van Huub Spaan.
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Liturgische Vieringen
Op de zondagen kunt u een eucharistieviering om 11.00 uur vanuit
de Werenfriduskerk in Elst volgen via: https://www.kerkomroep.
nl/#/kerken/10223.
Ook kunt u deze vieringen via beeld en geluid volgen. 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.

Vieringen St. Leonarduskerk
Dinsdagochtendviering in de dagkapel 9.00 uur, op 2 november en
6 december.
Vieringen in de kerk: dinsdag 2 november 19.00 uur (Allerzielen),
zaterdag 6 november 19.00 uur, zaterdag 13 november 19.00 uur
en zondag 21 november 11.00 uur.

Vriendelijk verzoek: Als u dit jaar om een of andere reden nog geen
kerkbijdrage hebt betaald, wilt u dit dan alsnog doen? Dat kan
door een storting op de bankrekening van de H. Maria Magdalena
parochie, locatie Oosterhout: NL38 RABO 0139 8049 86.
Alle parochianen die al hebben geschonken en alle bezorgers van de
enveloppen heel hartelijk dank voor uw gave en inzet. Natuurlijk
doen we volgend jaar weer een beroep op u. Over de wijze waarop
wordt u nog geïnformeerd.
Walter van Zoggel,
penningmeester locatie Oosterhout/Slijk-Ewijk

Allerzielen
Dinsdag 2 november gedenken we weer de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochiaan van het afgelopen
jaar en noemen hier zijn naam:
Geert Maassen, sterfdatum: 23 januari 2021, 82 jaar.

Zie voor meer informatie de middenpagina, Hét Gemeente Nieuws
en/of de website van de parochie, te volgen via:
www.rkparochiemariamagdalena.nl en de infokast

Oecumenische bevrijdingsviering

Deze viering wordt verzorgd door de liturgische werkgroep van
onze kerk. Een viering die gevolgd wordt door een grafzegening
op het kerkhof. Voor deze viering kunt u intenties opgeven op het
secretariaat. U bent van harte welkom.
In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.

Zondag 19 september was er om 10.00 uur de oecumenische
bevrijdingsviering. De herdenking van 77 jaar Market Garden,
samen met de r.-k. Maria Magdalenaparochie en de protestantse
gemeente de 4-plek.
In deze viering gingen John Rademakers en dominee Paul Simons
voor. De zang werd verzorgd door het koor Musica Nova onder
leiding van Jack Peperkamp, solisten in deze viering waren
Carolien en Peter-Bram ’t Hoen. Het thema voor deze viering was:
Wat doe jij in vredesnaam. Het was ook dit jaar weer een bijzondere
viering, en vooral in deze tijd.

Kerkbalans
Het kalenderjaar 2021 is weer voor een groot gedeelte om. Een
bijzonder jaar met allerlei beperkingen in contacten. Ook voor de
Actie Kerkbalans had corona gevolgen.
Om onze vrijwilligers zo weinig mogelijk risico te laten lopen op een
besmetting in februari, er was toen nog bijna niemand gevaccineerd,
is de ophaalprocedure toen beperkt. De Kerkbalansenveloppe is
alleen in de bus gedaan bij degenen, die in de laatste drie jaren een
bijdrage hebben geleverd. En er is ook geen klein enveloppe meer
opgehaald met uw toezegging of ingevulde acceptgirokaart.
Gelukkig hebben heel veel parochianen weer hun bijdrage geleverd
en zijn we het bedrag van € 10.000 gepasseerd. Maar vorig jaar was
het ongeveer € 3.000 meer.
In november bracht ik de laatste jaren nog een aantal brieven rond
met een herinnering over een eerder gedane toezegging. Dat leverde
dan meestal nog een behoorlijk bedrag op. Dit jaar zijn er geen
toezeggingen gedaan en opgehaald en kan ik u dus ook niet
persoonlijk aanspreken. Ik mis echter nog de bijdrage van ongeveer
vijftig gezinnen.
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Valburg

St. Jacobus de Meerdere

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

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

Intenties

Kerkdeurcollecte

Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy
Verhoeven 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com).

Zaterdag 27 november is er bij het verlaten van de kerk een
kerkdeurcollecte. De opbrengst is bestemd voor de Adventsactie.
De adventsperiode is de traditionele periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis. Via de adventsperiode én de Adventsactie
wordt aandacht gevraagd voor de hoop. Hoop op de komst van
het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan
delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig
leven kunnen leiden.

Vrijdagviering
Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de
kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.

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

Allerzielen

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit.
Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een
derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke,
kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop.
Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede,
bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de
bevalling en de periode erna.

Dit jaar is de Allerzielenviering op dinsdag 2 november.
De viering is altijd druk bezocht en wordt verzorgd door de
werkgroep Avondwakeviering.
Veel vrijwilligers zijn hiermee achter de schermen bezig. Ook de
begraafplaats wordt hiervoor speciaal opgeknapt en ingericht.
De overledenen van het afgelopen jaar worden in het bijzonder
herdacht. Vorig jaar kenden we nog volop de beperkingen in
verband met corona. Gelukkig kunnen we dit jaar de dierbaren
samen in de kerk herdenken. De viering begint op 19.00 uur.
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AGENDA

Vrijdag 26 november: Wereldkoken
‘Italiaans genieten’
Deze avond zal gastkok Luca Consoli ons voor de derde maal laten
proeven van zijn culinaire hoogstandjes uit de Italiaanse keuken.
Het wordt ongetwijfeld weer een bijzondere avond met tongstrelende gerechten. De couverts voor deze avond zijn iets duurder
dan u van ons gewend bent, maar u krijgt dan ook heerlijke
gerechten en zalige wijnen geserveerd.
Voor deze avond zijn inmiddels geen plaatsen meer vrij. Maar in
2022 staan er nieuwe afleveringen van Wereldkoken op het menu.

Bent u benieuwd naar onze activiteiten in december?
Kijkt u dan op onze website of Facebookpagina. Of neem de flyer
mee achterin de kerk.

Wilt u een activiteit meemaken?
Meldt u zich dan aan bij: Herberg De Aandacht, Kerkplein 1,
6666 AK Heteren, of bel 06 - 3333 1746.
E-mail: herbergdeaandacht@gmail.com
Website: www.herbergdeaandacht.nl
Facebook: nl-nl.facebook.com/herbergdeaandacht/

Heel blij zijn wij dat na een lange tijd van afwezigheid onze gasten
de weg weer weten te vinden naar Herberg De Aandacht.
Vrijdagavond 24 september was de Serrekamer haast ‘ouderwets’
gevuld met gasten. Ze kwamen voor een heerlijk maaltijdbuffet en
voor een goed gesprek tussen de gangen door, naar aanleiding van
drie korte inleidingen over eenzaamheid door pastor Victor Bulthuis.
Dit jaar maakte hij voor het maandblad Volzin een serie van vijf
interviews, getiteld ‘De waarde van eenzaamheid’. Daaruit werden
drie thema’s besproken: de eenzaamheid die ieder mens kenmerkt
doordat hij van zichzelf afstand kan nemen, het groeiende aantal
alleenwoners en hoe om te gaan met mensen die eenzaam zijn. Maar
natuurlijk was er ook alle tijd om gezellig te kletsen.
De workshop rozenkrans maken op zaterdag 9 oktober was binnen
no time volgeboekt. Daarom werd een tweede geprikt op zaterdag
23 oktober, die ook al gauw vol zat. Onder begeleiding van Corina
Vos konden de deelnemers hun eigen kleurrijke gebedssnoer rijgen.
Ze vertelde over de opbouw en de spiritualiteit van de rozenkrans
en hoe je die eigenlijk bidt. Aan het programma voor het eerste
halfjaar van 2022 wordt inmiddels hard gewerkt.
In november zijn er twee activiteiten:

Donderdag 11 november: filmavond
‘les choristes’
We bevinden ons op een kostschool voor moeilijk opvoedbare
jongens, in 1948. Op een dag komt er een nieuwe muziekleraar, die
met zijn passie voor muziek en compassie voor de kinderen de harde
dagelijkse routine op school weet te doorbreken. Een tijdloos verhaal
van jeugdjaren zoals ze worden ervaren door een kleurrijke groep
ontspoorde kinderen. Een film van Christophe Barratier (2004).
Inleiding en nagesprek: pastoraal werkster Janine Kallen.
Aanvang: 19.30 uur.
Deelname: € 4,-.
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V ER S LAG
Pelgrimage van Porto naar Santiago
Zondag 26 september kreeg de pelgrimsgroep in de kerk van
Huissen door pastoor Karel Donders de pelgrimszegen. De kinderen
hadden een mooie knapzak gemaakt. Vol goede moed trok de groep
over de Huissense kermis door Meindersweert naar Arnhem. Een
mooie laatste oefentocht.
Vanaf 1 oktober gaat de pelgrimage van Porto naar Santiago onder
leiding van Margreet Sanders, pastoraal werkster en Gerard Beltman
(tochtleider).

Parochiezondag

Activiteiten in de parochie

Het was deze keer geen mooi weer maar wél een mooie parochiezondag waarop groot en klein heeft gehoord over Sint Franciscus.
In De Hoeksteen luisterden de kinderen naar het verhaal van Sint
Franciscus. Ze hebben een spin en een dierenmasker gemaakt, en
een mobile over het Zonnelied. Ook in de kerk hoorden de mensen
over Sint Franciscus en zijn ode aan de Schepping. Aan het einde
van de viering heeft pastor Victor alle knuffels gezegend. Daarna
hebben we genoten van het samenzijn met koffie, thee, limonade en
heerlijke broodjes.
De volgende parochiezondag is op 7 november, zie ook pagina 31.
Iedereen, jong en oud, is dan weer van harte welkom.

Parochiezondagen voor jong en oud
Op de parochiezondagen volgen we de belangrijkste momenten en
feesten van het kerkelijk jaar. Elke parochiezondag zijn er activiteiten
voor kinderen, tieners en jongeren, is er verdieping en inspiratie
voor volwassenen en vieren we samen de eucharistie. Na de viering
genieten we van koffie, thee of fris en een lunch. Er is dan alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. Iedereen, jong en oud is welkom!
De volgende parochiezondag is op 7 november
Dan horen we over Sint-Maarten die zijn mantel deelde met een
arme man. Daardoor bracht hij wat warmte en licht in het leven van
die man. Alle kinderen mogen een lampionnetje maken en daarmee
laten zien dat zij, net als Sint-Maarten, voor andere mensen een
lichtje willen zijn.
In november is er op 28 november nog een parochiezondag
Dan is het de eerste zondag van de advent en gaan we samen op weg
naar Kerstmis.

2022
zo 16 januari
zo 13 februari
zo 27 maart
zo 10 april

Parochiezondag

Geven aan elkaar
Vallen en opstaan
Veertigdagentijd
Palmzondag

Het programma van de parochiezondagen
ziet er telkens als volgt uit
9.45 uur

Inloop voor ouders en kinderen
De werkgroep Kinderwerk staat klaar om
de kinderen welkom te heten.

10.00 uur

Aanvang kinderprogramma
Met een gevarieerd aanbod van activiteiten
voor kinderen van de basisschoolleeftijd.

10.15 uur

Inspiratie opdoen
Alle volwassenen zijn welkom in de kerk
waar het thema van de parochiezondag aan
de orde komt.

11.00 uur

Eucharistieviering

11.30 uur

De kinderen sluiten aan in de viering

12.00 uur

Ontmoeting
Het gastteam heeft de koffie bruin en serveert
een heerlijke lunch.

13.30 uur

Aanvang jongerenprogramma
Een middagprogramma met activiteiten door
en voor tieners en jongeren.
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Kinderpagina
Om samen te doen: lampion maken voor St. Maarten
Wat heb je er voor nodig?
• karton of stevig papier,
• glazen potje,
• vliegerpapier,
• kleurspullen,
• waxinelichtje,
• schaar en lijm.
Aan het werk!
• Knip van karton een rechthoek van
ongeveer 20 cm bij 30 cm.
• Geef hem kleurtje, maak een vouw
op 7,5 cm vanaf de bodem.
• Knip om de 7,5 cm een verticale lijn tot aan de vouw.
• Knip verschillende, kleine vormen uit de lantaarn. (Voor voorbeelden zie je op het plaatje).
Dit worden de ‘raampjes’ waar het licht door schijnt.
• Plak aan de binnenkant van deze raampjes gekleurd vliegerpapier.
• Plak dit karton of papier om het glazen potje.
• Maak het ijzerdraad stevig vast aan de boven kant van het potje.
• Daarna maak je de stok vast aan het ijzerdraad met een spijker.
Dit is het handvat.
• Zet een waxinelichtje of led-waxinelichtje in het midden van de lampion.
• Bevestig deze met een stuk plakband zodat het niet gaat schuiven.
Met deze lampion kun je langs de deuren je liedje zingen.

Mies Muis
Hallo jongens en meisjes,

Pieppraat
1 november Allerheiligen
Op deze feestdag denken we aan
alle bijzondere mensen, die vroeger
leefden en Jezus als grote voorbeeld
hadden. Zij wilden ons laten zien
hoe wij net als Jezus kunnen leven.
Zulke bijzondere mensen heten met
een mooi woord: heiligen.
2 november Allerzielen
Na de feestdag voor alle heiligen willen
we op deze dag extra denken aan alle
mensen die overleden zijn.

11 november Sint-Maarten
Sint-Maarten was een mens die leefde
zoals Jezus dat graag wilde. Toen hij
werd gedoopt kreeg hij de doopnaam
Sint Martinus. Volgens het verhaal
deelde hij zijn mantel met een straatarme bedelaar. Weten jullie welke
kerk er zo heet? Op deze dag trekken
kinderen in sommige dorpen met lampions langs de deuren met een liedje in
de hoop snoep te krijgen. Die lampion
kun je zelf maken probeer maar!
21 november Christus Koning
We vieren vijf zondagen voor Kerstmis
dat Jezus koning is voor veel mensen.
Het is ook de laatste zondag van het
jaar in de kerkelijke kalender.

Deze keer een kort stukje. Wij muizen zijn nu heel druk om te zorgen dat we genoeg te eten
hebben voor de winter die er aan komt. Zo druk dat ik alleen mijn muizenfamilie heb gesproken.
Volgende keer hoop ik zoveel eten verzameld te hebben, dat ik weer wat tijd heb om met
andere dieren te praten en dan zal ik jullie dat ook vertellen.
Groetjes en tot de volgende keer,
Mies Muis
28 november advent
De vier weken voor Kerstmis noemen
we de adventtijd. Advent komt van
een latijnse woord ‘adventus’, wat in
het Nederlands ‘komst’ betekent. We
wachten op de geboorte van Jezus.
Het is dus een tijd van wachten, niet
makkelijk maar wel spannend.
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