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5 In bruikleen

God heeft de wereld gemaakt;
er zorg voor dragen behoort
tot onze roeping als christenen.

7 Wegen met zegen

Een nieuwe pelgrimsroute van
150 kilometer door de Betuwe
opent op 15 mei. Wandel mee!

9 Dané Vinck

Een sociale, sportieve, grappige
én gelovige meid uit Haalderen.
‘Ik doe graag iets voor anderen.’
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buitenland, die vaak prachtige projecten hebben opgezet. Pak daarom
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We kijken er nu al naar uit.
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God schouwen
in de duisternis
Op zondag 15 mei zal paus Franciscus in Rome de zalige pater
Titus Brandsma (Bolsward 1881 - Dachau 1942) heilig verklaren.
Een heiligverklaring is niet de bekroning van de persoon zelf, maar
eerder de bekroning van Gods genadegaven.

Titus werd al jong geroepen tot het religieuze leven. Hij wordt aan het
begin van de twintigste eeuw karmeliet en maakt – werelds gezegd –
carrière. Hij wordt professor en rector-magnificus van de katholieke
universiteit in Nijmegen. Zowel gewone mensen als bisschoppen kunnen
bij hem aankloppen om advies en hij wordt een reizende professor.
Als hij in 1942 in Nijmegen wordt opgepakt, wordt hij enkele maanden
opgesloten in de gevangenis van Scheveningen. In brieven beschrijft
hij hoe het leven daar is en hoe hij nieuwe ervaringen opdoet in bijvoorbeeld gymnastiekoefeningen waar hij nooit eerder tijd voor had.
In de vele stille uren die hij dagelijks alleen in zijn cel moet doorbrengen,
ontdekt hij zijn eerste liefde: het geestelijk leven. Het gedicht ‘O, Jezus,
als ik U aanschouw’, schrijft hij in zijn cel in de nacht van 12 op 13
februari 1942. Het is het geestelijk testament van een Heilige.
“O, Jezus als ik U aanschouw,
dan leeft weer dat ik van U hou
en dat ook Uw hart mij bemint,
nog wel als Uw bijzondren vrind.
Al vraagt dat mij meer lijdensmoed,
och, alle lijden is mij goed,
omdat ik daardoor U gelijk
en dit de weg is naar uw Rijk.
Ik ben gelukkig in mijn leed,
omdat ik het geen leed meer weet,
maar ’t alleruitverkorenst lot,
dat mij vereent met U, o God.
O, laat mij hier maar stil alleen,
het kil en koud zijn om mij heen,
en laat geen mensen bij mij toe;
’t alleen zijn word ik hier niet moe.
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij.
Ik was u nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.”
Heilige Titus Brandsma, bid voor ons.
Pastoor Karel Donders

PA STOR A A L TE A M EN PA ROCHIEMEDE W ER KSTER
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Karel Donders
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Voorzitter

Jeannette
den Boer-van Treijen
Vice-voorzitter

Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers

Patrick Peters
Penningmeester

De cijfers zijn rood, de zorgen groot. Dat zou kernachtig de samenvatting kunnen zijn van het resultaat over 2021. En toch. Is er dan
niets positiefs te melden, denkt u vast en zeker. Jawel. Het resultaat
is minder negatief dan was begroot. Dat is een fijne meevaller, zo
konden de beide penningmeesters tijdens de maartvergadering
van het bestuur mededelen. Er was uitgegaan van een tekort van
120.000 euro. Nu staat er onder de streep een negatief bedrag van
bijna 40.000 euro. Let wel: er is nog altijd een tekort. Het geeft nog
eens duidelijk aan dat we de komende jaren alles in het werk moeten
stellen om tot gunstige resultaten te komen. Dat is niet gemakkelijk.
We kijken enerzijds naar de kosten om die waar mogelijk terug te
brengen en anderzijds denken we na hoe we de inkomsten kunnen
opkrikken
In 2021 waren de bijdragen van de parochianen wat hoger dan begroot.
Waarvoor onze hartelijke dank meteen uitgaat naar allen die hieraan
hebben bijgedragen. Uw financiële steun is onontbeerlijk. Daarom
prijzen we ons gelukkig met al degenen die de parochie met hun bijdrage
steunen. Overigens is de bijdrage van de parochianen wel lager dan in
2020. Daarnaast waren de kosten voor de eredienst vorig jaar lager dan
we hadden beraamd. Dat heeft alles te maken met de coronamaatregelen
waardoor er minder vieringen waren.

Zorgen

Aldo van den Brink
Vice-penningmeester

Vincent Bos
Communicatie

Gerie Driessen
Gebouwen

Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

bij iedereen speelt, waar we tegenaan lopen, welke zaken goed gaan
en welke zaken verbetering behoeven. En het is nuttig om te horen
wat er bij iedereen leeft. Iedere portefeuillehouder kon zo aangeven
wat zijn zorgen en uitdagingen zijn.

Janine Kallen
De parochie heeft op 20 maart afscheid genomen van pastoraal werkster Janine Kallen. Ze is 25 jaar in onze regio werkzaam
geweest. Elders in deze Ankerplaats leest u meer over het afscheid.
Ook de media hebben aandacht aan haar vertrek en jubileum besteed.
Het parochiebestuur heeft Janine in de viering bedankt voor al haar
deskundige inbreng, haar enthousiasme, haar energie en al die uren
die ze voor de parochie actief is geweest. Want Janine keek nooit op
een uur meer of minder, was altijd bereikbaar, altijd aanspreekbaar.
Een betrokken pastoraal werkster. Ze heeft veel parochianen met haar
zorg omringd. Ze heeft zich ook ingezet voor de nieuwe weg die we
als parochie vorig jaar zijn ingeslagen. Ze heeft een wezenlijke bijdrage
geleverd aan het Parochieel Centrum. Daarvan moet de tuin nog
worden ingericht. Maar de naam voor die plek is er al: ’t Kallenhofje.
Janine was er tijdens de onthulling zichtbaar door geroerd. Ze heeft
naderhand laten weten hoe trots ze hierop is. We willen onderstrepen
dat ze die eer volledig heeft verdiend.

Maar zorgen zijn er. En niet zo’n klein beetje ook. Enerzijds vanwege
alsmaar teruglopende bijdragen van parochianen en anderzijds
vanwege de stijgende energieprijzen. Een feit waar we in ons eigen
huishouden allemaal mee te maken hebben. Daar komen de gestegen
papierkosten nog bij. Reden om nog eens te kijken naar de oplage
van het parochieblad.
Aan uitdagingen geen gebrek dus om de begroting voor dit jaar te
kunnen halen. Die begroting is inmiddels door het bisdom goedgekeurd.
Vanzelfsprekend lichten wij u de komende maanden steeds in hoe we
er financieel voor staan.

Team
Het parochiebestuur heeft zoals gebruikelijk met het pastoraal
team overlegd. Die bijeenkomsten vinden twee keer per jaar plaats.
De laatste keer vorig jaar kon vanwege alle coronamaatregelen niet
doorgaan.
Het was dit keer de laatste bijeenkomst van Janine Kallen. Ook daarom
was iedereen opgelucht dat de coronabeperkingen zijn opgeheven en
het gesprek kon doorgaan. Het is goed om van elkaar te horen wat er
Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onze privacyverklaring: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl onder onze parochie/meer/AVG.
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SPIR IT UA L IT E I T VA N A L L E DAG

In bruikleen
Salo Muller, journalist, publicist en oud-fysiotherapeut van Ajax, is
van joodse komaf en zat ondergedoken tijdens de oorlog. Met succes
streed hij enkele jaren geleden voor schadevergoeding van de Nederlandse Spoorwegen, die meewerkten aan de deportatie van joden.
Zijn ouders werden in Auschwitz vergast. Zijn tante overleefde,
maar zij kreeg net als vele andere joodse overledenen geen warme
ontvangst. Sterker nog, dat wat weggevoerde joden noodgedwongen
moesten achterlaten, was hun ontnomen en vaak kregen ze het niet
terug. Soms werd hun huis al onteigend en verkocht terwijl ze nog
ondergedoken zaten, of zelfs toen ze er nog woonden. Ook als ze
hun bezit aan ogenschijnlijk betrouwbare mensen in beheer hadden
gegeven, was het niet zeker of ze het terug zouden krijgen.
Dat sommige mensen zich wel erg graag en snel over de spullen van
gedeporteerde joden ontfermden, beschrijft Salo Muller op schrijnende
wijze in een interview: ‘Ze hebben mij geleerd dat je nooit iets van een
ander mag afpakken, maar toen mijn tante na de oorlog bij onze oude
buren aanbelde, zag ze de jassen van mijn ouders aan de kapstok hangen.
De buurman zei dat mijn moeder, toen ze werd weggehaald, hem de
sleutel had gegeven met de mededeling: “Als we niet meer terugkomen
is alles voor jullie.” Ze lieten mijn tante het huis zien. Alles was weg.
De mooie schilderijtjes aan de muur, het drumstelletje dat ik op
mijn vijfde verjaardag had gekregen, meubels, boeken, kleren, al het
zilverwerk: weg. Te zeggen dat we zijn bestolen, is een understatement.”

Waarschuwing

Ik moest hieraan denken toen ik onlangs het evangelie las over de wijngaardenier die op reis moet, en die anderen vraagt om te zorgen voor
zijn pas aangelegde wijngaard (Marcus 12, 1-12). Als hij terugkomt,
hebben zij de wijngaard ingepikt. Alle mensen die hij erop af stuurt
om zijn bezit weer terug te krijgen, worden een kopje kleiner gemaakt.
Als hij denkt dat ze wel zullen luisteren naar zijn eigen zoon, blijkt hij
zich gruwelijk te vergissen: zelfs die wordt om het leven gebracht.
Dit verhaal vertelt Jezus niet voor niets, want het gaat over hemzelf.
De wijngaard, dat zijn het land en het volk van Israël, de wijngaardenier
is God zijn Vader. Degenen die de wijngaard moeten beheren, dat zijn zij
die een broertje dood hebben aan wat God van hen vraagt. De personen
die door de eigenaar naar de wijngaard worden gestuurd om hen de
wacht aan te zeggen, dat zijn de profeten. Die hadden een ondankbare

taak, want veel mensen waren Oost-Indisch doof voor hun waarschuwende woorden. In plaats van een gewillig gehoor troffen zij niet zelden
een moorddadige menigte tegenover zich.
De zoon van de eigenaar van de wijngaard in het verhaal is Jezus zelf.
Maar ook naar Hem willen velen niet luisteren. En dat ze ook hem
uiteindelijk zullen doden, dat weet Jezus van tevoren. Daarom vertelt
hij dit verhaal aan de mensen die zijn potentiële vijanden zijn: als spiegel,
als waarschuwing.

Verantwoordelijkheid

Maar dit verhaal kunnen we ook betrekken op onszelf. De wijngaard,
dat is onze wereld. God heeft haar gemaakt, en wij mensen worden
uitgenodigd er zorg voor te dragen, net zoals we zorg dragen voor het
huis van buren die op vakantie zijn. Of, in het geval van Salo Muller,
het huis van mensen die tegen hun wil worden weggevoerd en van
wie het lot onzeker is. Maar vaak confisqueren we de aarde in plaats
van ervoor te zorgen. We zuigen haar leeg en vervuilen haar, zonder
te denken aan onze nazaten, laat staan aan God die de aarde heeft
geschapen als een kostbaar sieraad dat waarde en schoonheid in zichzelf
bezit. We kappen het tropisch regenwoud, we stoppen de grond en
het water en de lucht vol bestrijdingsmiddelen, we maken van de zee
een plastic-soepkom, we verpesten het leven van dieren door ze tot
drumstick, filet of kiloknaller te reduceren. Kortom, we gaan met de
aarde om alsof we eendagsvliegen zijn zonder nageslacht.
Dit terwijl we ons er als gelovigen van bewust zijn dat alles uiteindelijk
van God is: de aarde en alles wat erop en erin leeft en erboven zweeft,
inclusief wijzelf. Wij zijn als de mensen die voor de wijngaard moesten
zorgen, als de mensen die op het huis van de familie Muller moest passen.
Dat betekent dat we niet zomaar met Gods bruikleen kunnen doen wat
we willen. Uiteindelijk kunnen we ons niets, maar dan ook werkelijk
niets toe-eigenen. En toch gebeurt het zo vaak, en daarmee houden we
God, de Schepper en wijngaardenier, buiten onze omheining.
Maar als gelovige mensen willen wij natuurlijk niet zo zijn. We weten
hoezeer we van God en zijn Schepping deel uitmaken, en hoe onze
toekomst afhankelijk is van onze zorg, onze verantwoordelijkheid
en onze dankbaarheid jegens het geschenk dat we aarde noemen.
Wie zich toe-eigent wat hem in bruikleen is gegeven, houdt niet echt
van God maar ook niet van mensen. Zo iemand zal ook nooit iets begrijpen
van God, die zoveel van mensen houdt dat hij de zorg voor alles wat
Hij heeft gemaakt aan ons mensen heeft toevertrouwd en ons zo serieus
neemt dat Hij ons geheel de vrije hand geeft bij het beheer daarvan.
In plaats van ons te dwingen, nodigt hij ons uit op de juiste wijze gebruik
te maken van onze vrijheid. Laten wij die verantwoordelijkheid nemen;
onze waardigheid en als mens en als gelovige staat of valt ermee.
pastor Victor Bulthuis
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PA STOR A AT
In memoriam
Kort na elkaar overleden twee emeritus-priesters: father Theo
Beemster mhm en pastor Anton Hulleman. Beiden hebben veel
betekend voor onze parochie.
Father Theo Beemster werd in 1930
het West-Friese Hoogkarspel geboren
en ontving na zijn studies in Nederland
en Engeland in 1956 de priesterwijding.
Als priestermissionaris van Mill Hill
was hij actief in Oeganda en Kameroen.
Na zijn terugkeer naar ons land in 1987
was bij pastoor van de St. Victorparochie in Obdam en vervolgens pastor van
de kapel van St. Liduina in Bemmel.
Hij was voor velen, in het bijzonder de
ouderen, een goede leidsman. Father
Beemster overleed op 21 maart 2022 in
Missiehuis Vrijland in Oosterbeek.
Pastor Anton Hulleman werd in 1934 in Klarenbeek geboren. Na de
lagere school koos hij voor het ambacht van timmerman en kreeg hij
werk bij de gemeente Apeldoorn. Na enkele jaren groeide zijn verlangen
om priester te worden. Daarom ging hij eerst weer naar school om
vervolgens te gaan studeren aan het grootseminarie van het aartsbisdom Utrecht. Na zijn priesterwijding in 1964 was hij van 1966 tot
1980 kapelaan in de St. Martinusparochie in Gendt en vervolgens nog
pastoor in Haaksbergen en Wehl. Na zijn emeritaat in 1999 ging pastor
Hulleman weer in Gendt wonen. Daar heeft hij twintig jaar als emerituspriester het pastoraat ondersteund.
Pastor Hulleman overleed op 1 april 2022 in Vaassen en is in zijn
geboorteplaats begraven.
Wij zijn beide goede priesters veel dank verschuldigd en bidden dat zij
gedragen mogen worden op de schouders van de Goede Herder, die
zij trouw gediend hebben.
Pastoor Karel Donders
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Roepingenzondag
Zondag 8 mei vieren wij de zondag van de Goede Herder en wordt
er bijzonder aandacht besteed aan de roeping tot navolging van
Christus. Het thema dit jaar is: ‘Vreugde verbindt’.
Paus Franciscus schrijft: “De vreugde van het Evangelie vervult het
hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten.” Wie aangestoken
is door die vreugde kan niet anders dan deze doorgeven aan de mensen
om hem heen. En dan zullen we merken dat vreugde verbindt.
De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van
die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar
brengen rond de persoon van Jezus Christus.
In het weekend van 7 en 8 mei is er een tweede collecte voor de priesteropleiding.
Gebed:
Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden.
Dat wij naderen tot U
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.
In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.
Amen.
Zr. Angela Holleboom OSC
Abdis van de zusters Clarissen te Megen

SENIO R EN PA STO R A AT
John Rademakers
0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Uitnodiging

Ziekenzalving als medicatie
los verkrijgbaar?

Officiële start pelgrimsroute
Wegen met Zegen 15 mei 2022
Geachte mevrouw, heer,
De wandelboekjes zijn af en gedrukt, evenals de pelgrimsdagboeken.
De wegwijsbordjes hangen op hun plek. Kortom: Wegen met Zegen
is klaar om bewandeld te worden.
Op 15 mei is het dan eindelijk zo ver. Wegen met Zegen wordt officieel
geopend. Terwijl we in februari al een voorproefje hadden bij de
inwijding en opening van de pelgrimskapel in de Anthonius van
Padua kerk in Nijmegen, kunnen we nu de route in zijn geheel openen.
En daar bent u van harte voor uitgenodigd.
Deze dag hebben we ingedeeld met bijzondere lezingen en vertellingen van mensen die hebben meegewerkt aan de route. Ook kunt
u vandaag als een van de eersten uw wandelboekje en het pelgrimsdagboek kopen.

Hieronder ons programma:

13.30 uur Inloop
14.00 uur Openingslezing Paul Post
over wandelen en pelgrimeren
14.30 uur Just Bennis over het maken van de route
15.00 uur Uitreiking wandelboekje en pelgrimsdagboek
15.30 uur Andries Govaart: samen zingen
16.00 uur Borrel en verkoop
De opening vindt plaats in de Antonius van Paduakerk,
Groesbeekseweg 96,
6524 DJ Nijmegen
Wij zien u graag
op deze bijzondere dag!
Goede groet,
Team Wegen met Zegen

Het sacrament van de ziekenzalving wordt in de beleving van veel
katholieken vaak nog verbonden met het directe einde van het leven.
“Er wordt iemand bediend”, wordt er dan gezegd. Dat het sacrament
van de ziekenzalving sinds het midden van de vorige eeuw ook op
andere tijden ontvangen kan worden, is minder bekend.
Een ziekenzalving kan voor de zieke maar ook voor betrokken familie
een waardevol moment zijn. De confrontatie met de eindigheid van
het leven komt dichtbij. Leven dat bijna letterlijk uit handen wordt
gegeven. Het ritueel waarin met zalving en gebed wordt stilgestaan bij
al wat het leven aan mogelijkheden heeft geschonken. Maar ook met
alle aandacht voor de tekorten die ons mensen nu eenmaal tekenen.
Zo wordt biddend om Gods erbarming heel concreet wat ons denken,
zien, horen, spreken, tasten in al zijn lichamelijkheid met ons doet.
Het mooiste is dan dat de ziekenzalving plaatsvindt wanneer de zieke
het zelf nog bewust kan meemaken met zijn /of haar geliefden dichtbij.
Er ontstaat een verbondenheid met elkaar met soms heel persoonlijke
emoties En het is alsof er een gevoel van rust over de zieke komt.
Jongeren die niet bepaald een sterke betrokkenheid bij onze kerk
hebben blijken zeer onder de indruk wanneer ze de ziekenzalving van
oma /opa meemaken.
Heel anders is het gevoel dat mij bij blijft na een gesprek met ziekenverzorgster Ria. Ze had aan de familie in de loop van de zondag aangegeven dat moeder misschien graag bediend zou willen worden.
De dochter belde toen al vrij laat op de avond een pastor omdat zij
vond dat de bediening haar moeder misschien wat meer rust zou geven.
Maar toen de pastor kwam, bleek tot verbazing van Ria niemand van
de familie aanwezig en mevrouw nauwelijks aanspreekbaar. Ria bleef
bij de pastor tijdens de ziekenzalving en was onder de indruk hoe gebed
en zalving een teken kunnen zijn van Gods nabijheid met een vergevende
en zegende Aanwezigheid.
Ria vond het wel vreemd dat de dochter daarna geen contact meer had
gezocht met de pastor. Van hem hoorde ze dat hij na een paar dagen
zelf had geïnformeerd. Moeder bleek daags na de bediening overleden
en nee bij de crematie was de kerk niet nodig. De rust die de bediening
kan geven komt dan toch wel in een apart daglicht staan. Een beetje
als enkel een medicatie, los verkrijgbaar?
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Mariagebed in de meimaand

Bijbelbrunch in De Hoeksteen

Wat begonnen is als een coranagebed in 2020 is inmiddels uitgegroeid tot een vast gebedsmoment in de Mariamaanden mei en
oktober. Ook dit jaar verzorgt de werkgroep weer een drietal
vieringen. Hiervoor nodigen wij u uit op 11, 18 en 25 mei in de
kerk van Elst maar natuurlijk kunt u ons ook weer volgen via de
livestream.

Vanwege corona en alle beperkingen die dit met zich mee heeft
gebracht de afgelopen twee jaar, is de Bijbelbrunch in De Hoeksteen
in Elst vaak afgeblazen. Maar… er is goed nieuws: we kunnen en
mogen weer.

We starten om 19.00 uur met een korte viering, daarna nodigen we u
uit om samen met ons de rozenkrans te bidden. We vinden het fijn als
u met ons meeviert.
Maria, de moeder van Jezus, maar ook de moeder van ons allemaal.
De vrouw waarbij we met al onze vragen terecht kunnen en die ons
kracht zal geven in moeilijke momenten.
De hele maand mei zal er achter in de kerk in de Mariakapel een beeld
van Maria staan waarbij ze een jas draagt met vele zakken. Als u wilt
kunt u bij haar een briefje achterlaten met daarop een gedachte….
intentie….. of wat u maar kwijt wilt aan ons aller moeder.
Tijdens de dienst zal deze Maria centraal staan in ons midden.
Lieve Maria,
Als ik moet huilen
Mag ik dan schuilen
Veilig onder uw jas?
Ik ben nog maar klein
Mag ik er ook zijn
Veilig onder uw jas?
Uw mantel is warm
Hij maakt me weer blij
Dank U dat er ook plaats is voor mij
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U bent van harte uitgenodigd en welkom op zondag 29 mei in De
Hoeksteen voor de Bijbelbrunch. We starten om 12.30 uur en ronden
af rond 14.30 uur.
Voor wie het is vergeten: de Bijbelbrunch is een gezellig samenzijn
met een kop koffie of thee, een mooi gedekte tafel, een kopje soep
en lekkere broodjes voor de inwendige mens. Het hoofd en het hart
worden evenmin vergeten. We lezen na de maaltijd samen een tekst
uit de Bijbel en gaan daarover met elkaar in gesprek. Kennis van de
Bijbel is niet vereist.
In het gesprek gaan we verkennen (en ontdekken) of dit Bijbelverhaal
betekenis heeft in ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen.
Wilt u meedoen, meldt u dan aan tussen 23 en 26 mei. Dit in verband
met de boodschappen. U kunt zich aanmelden bij
het secretariaat van Ontmoetingscentrum De Hoeksteen
Prinses Irenestraat 58
6661 EA Elst
0481 - 350 909.
Van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur is daar iemand
die uw aanmelding zal noteren.
Coby Roelofs, gepensioneerd pastoraal werker, tevens gespreksleider

I N G ESPR EK M E T

Dané Vinck:

voor, zegt pastor Victor. Hij vraagt Dané wie God is volgens haar. Heel
beslist zegt ze: “God is de vader van Jezus, je kunt hem niet zien, maar
je kunt hem voelen. Bijvoorbeeld als je iets doet voor andere mensen.
Dat is belangrijk.”
Dat kost haar zelf niet zoveel moeite: “Ik doe graag iets voor anderen.”
Dané is sociaal en behulpzaam en kan niet tegen onrecht. “Soms wordt
een moslimmeisje uit onze klas geplaagd. Dan zeg ik: daar moet je je
niks van aantrekken.” Dané heeft haar ook geholpen toen er vanwege
de lockdown thuisonderwijs werd gegeven via de laptop. Ook heeft ze
vorig jaar een heel stuk van haar haren laten afknippen, om te doneren
aan de Stichting Haarwens die er pruiken van maakt voor kinderen
met kanker. “Eerst voelde dat wel raar, ik miste iets in mijn nek.
Maar gelukkig groeit het alweer aan.” En last but not least vrolijkt
Dané anderen dagelijks op met haar grapjes. “Soms kan ik dan zelf niet
ophouden met lachen.”
Vorig jaar in september heeft Dané de eerste communie gedaan in
Huissen. “Ik heb toen een gebedje voorgelezen in de kerk, dat was best
spannend om te doen. Maar het ging toch goed.” Bij de kerstvieringen
in Haalderen is ze meermaals engeltje en Maria geweest. “Maria zijn
was leuker,’ zegt ze, ‘dan kun je alles goed zien in de kerk, omdat je in
het midden zit.”
Geloof en kerk zijn belangrijk bij Dané thuis. “We bidden als ik naar bed
ga en ook aan tafel, als opa en oma erbij zijn.” Ook wordt er thuis wel
gepraat over kerk en geloof. Zo heeft Niek de leeftijd bereikt waarop hij
het Vormsel mag doen, maar daar moet hij nog wel even over nadenken.

‘‘Ik doe graag iets voor anderen’
We ontmoeten haar op 1 april. Ze vertelt dat er voor de deur van haar
klas een luier met een nepdrol lag, die de kinderen van de BSO zogenaamd
waren vergeten op te ruimen. De toon voor het gesprek met deze sociale,
sportieve en humoristische meid is gezet.
Via de garage heeft ze ons binnengelaten. Mooie tekeningen
zijn op de keukenkast geplakt, een hockeystick staat in de hoek.
Misschien gaan we het daar nog over hebben? Maar eerst laat Dané
de uitgebouwde (speelgoed)camper zien, die in de woonkamer op
de grond uitgestald is. Daar kan ze heerlijk mee spelen en daarbij
haar fantasie de vrije loop laten.

Samen met haar ouders en broer gaat Dané geregeld naar de kerk.
In Haalderen, Huissen of in Elst, als er een parochiezondag is. Als er
geen kinderwoorddienst is, neemt ze vaak een boek mee. Soms is dat
haar lievelingsboek, “De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen”
van Andy Griffith. “Daar staan grappige, sprookjesachtige verhalen in
waarin dingen gebeuren die niet kunnen,” zo weet Dané.
Heeft ze ook een favoriet bijbelverhaal? Daar moet ze even over nadenken. ‘God zorgt voor Elia,’ zegt ze. Dat gaat over een arme vrouw en
haar zoon die voor de profeet Elia wil zorgen, maar geen olie en meel
heeft. Elia zorgt er dan voor dat zij toch genoeg hebben. Dat lijkt een
beetje op het verhaal van de bruiloft in Kana, waarbij de wijn ook niet
opraakte, zodat iedereen genoeg had, en het verhaal van de vijf broden
en twee vissen waarmee vijfduizend mensen zich konden voeden.
Hoewel we ook van dit gesprek geen genoeg kunnen krijgen, moeten
we na de koffie en de ‘takkenthee’ (muntthee) uiteindelijk toch afscheid
nemen. Dank aan Dané, haar ouders en broer voor de gastvrije ontvangst.
Yvonne van Eldonk en pastor Victor Bulthuis

Met vader René, moeder Manon en broer Niek van 11 woont Dané
Vinck (8) in Haalderen. Ze heeft een lieve hamster, Flappie genaamd,
een zacht nieuwsgierig beestje met zwarte kraaloogjes en een zwarte
streep op de rug. Dané houdt van dieren en wil later misschien wel
dierenarts worden. “Maar dan wil ik niet met slangen werken,” zegt
ze. Ze speelt hockey in Bemmel, waarbij ze twee keer per week traint
en op zaterdag een wedstrijd heeft. Daarnaast houdt ze van zwemmen.
Dané vertelt over haar school, De Wieling. Ze zit in groep 5 bij meester
Paul en juf Linda. Het meest houdt ze van gym en Engels. “Meester
Paul is een hele leuke meester, want hij doet altijd raadspelletjes. Dan
krijg je aanwijzingen waarmee je dingen moet raden.” Ze heeft twee
klasgenootjes die moslim zijn en weet dat binnenkort de ramadan begint,
de vastenperiode voor moslims. “Ik praat in de pauze wel eens met
hen over Jezus en wat hij allemaal doet.” In de Koran komt Jezus ook
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Bemmel St. Donatus

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

Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

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

Contact
Pastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
pastoraatsgroephaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Joop Wismans, 0481 - 46 29 33
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Gevonden
Riet van den Brink

Ben Fransissen

Marjo Hendriks

Hans Opgenoort

Maandag 4 april is op het kerkhof in Haalderen een rood etui met een
aantal sleutels gevonden.
Als u de eigenaar bent en dit etui mist, dan kunt u het afhalen, bij Ria en
Stef Weijers, Van der Mondeweg 33, 0481 - 46 14 06

Jos Oude Ophuis

Henk Peperkamp
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Heleen Razing

Edwin Weijers

Driel H. Maria Geboorte

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

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

Karin Geenacker

Richard op den
Kamp

Jacqueline de la Rie

Karin Smeenk

Meimaand - Mariamaand
Als deze regels worden getypt hebben we net een paar sneeuwdagen
achter de rug. ‘April doet wat hij wil’ is een bekend gezegde. En inderdaad, op 1 april lag er sneeuw.
Inmiddels zijn we op weg naar de meimaand. Altijd een mooie maand met
meer kleur in de natuur en in de tuinen. In de voortuin van ons parochiecentrum staan de Sosabowski-tulpen weer te bloeien.
In onze kerk is er na 1 mei elk weekend iets te doen, eucharistievieringen,
een concert, een Marialof. Heel fijn.

Concert Concordia en Cantorije
Zondag 15 mei, 14.30 uur
Tot tweemaal toe is een concert van ons koor
Cantorije en muziekvereniging Concordia gecanceld wegens corona. Maar nu gaat het er
eindelijk van komen op deze zondagmiddag.
Koor Cantorije bestaat inmiddels 36 jaar als gemengd koor. Het
zingt voornamelijk tijdens vieringen in de kerk, maar heeft ook een
concertrepertoire en dat wil het graag laten horen. De koorleden
zijn na de coronaperiode weer enthousiast begonnen met de nieuwe
dirigent Jacob Dubbeldam. Ook heeft het koor een nieuwe organist in
de persoon van Jaap Jansma.
Muziekvereniging Concordia heeft in mei 2019 het honderdjarig
bestaan gevierd. Dat wil toch wat zeggen. Men heeft een harmonieorkest, leerlingenorkest, blaaskapel en een tamboergroep. Naast
muziek maken staan gezelligheid en kwaliteit hoog in het vaandel.
Momenteel bestaat de vereniging uit zo’n vijftig leden waarvan bijna
de helft onder de achttien jaar. Dirigent is Willem van de Laar.
Zowel het koor als de muziekvereniging heeft een mooi programma
samengesteld. Lichte mooie zang en prachtige klanken uit de diverse
muziekinstrumenten.
Er is voor beide een apart programma, maar het concert wordt heel
bijzonder gezamenlijk afgesloten.
Van harte welkom.

Herdenking 4 mei
Op 4 mei is altijd bijzonder in ons dorp de Dodenherdenking bij het
Polenmonument. Deze herdenking begint met een oecumenische
viering om 19.15 uur in de protestantse kerk, waarin pastor Victor
Bulthuis en dominee Ella Kamper voorgaan.
Na afloop gaat er een stille tocht naar het Polenplein, waar de
herdenking plaatsvindt bij het monument. Dit jaar een bijzondere
gebeurtenis met de beelden vanuit Oekraïne op ons netvlies. Zoveel
onschuldige slachtoffers in een brute oorlog. Een goed moment om
ook hen te gedenken.

Terugblik
Matthäus Passion raakt ons hart
Op zondag 13 maart volgden de circa 150 bezoekers in onze kerk
het aangrijpende lijdensverhaal van Jezus, zoals Bach dat ons
voor altijd heeft ingeprent. Tegelijkertijd is ieder met hart en ziel
betrokken bij het verschrikkelijke leed dat mensen nu in Oekraïne
ondergaan.
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De tien vocalisten van het Mini Matthäus Ensemble, begeleid door piano en viool, voerden ons weer aangrijpend mee in hun versie van de
Matthäus Passion; een ingekorte productie van anderhalf uur, mét de
bekende delen, zoals het Erbarme dich. Het raakte ons indringend:
‘Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?’

Bestuurswisseling koor Enjoy
Op 16 februari was er, na twee jaar, weer een algemene ledenvergadering bij Enjoy. Een belangrijk agendapunt was de bestuurswisseling.
Wiel Hermans heeft, na één jaar secretaris geweest te zijn en zeven
jaar voorzitter, het stokje overgedragen aan Rogier van Oosten. Met
bloemen en onder luid applaus werd Wiel bedankt voor zijn grote inzet
en Rogier welkom geheten als nieuwe voorzitter van het koor.
Uitgebreid is er ook gesproken over de toekomstplannen van Enjoy.
Een volgend keer informeren wij u graag hierover.
Met muzikale groet, Koor Enjoy

Een afscheid
De vergadering van het locatiepastoraat op 30 maart was onze laatste
vergadering met Geert Meurs. Hij heeft per 1 april zijn functie als
penningmeester neergelegd.
Geert helpt ons nog wel even met lopende zaken en hij behartigt tot
1 oktober de activiteiten rondom de begraafplaats. Wij hebben
veel aan Geert te danken. Naast alle financiële perikelen heeft hij
het hele gravenbestand in het nieuwe programma Docbase ondergebracht, met van elk graf een foto er bij. Wij zijn nog op zoek naar twee
adressen van nabestaanden, maar verder is alles compleet. Dat heeft
nogal tijd en energie gekost. En daarvoor zijn we hem zeer dankbaar.

Ons Mariabeeld
Wij hebben een bijzonder Mariabeeld in onze kerk. Beeldhouwer
Gerard Heman uit Rotterdam maakte dit beeld na de oorlog uit een
van de laatste lindebomen die het oorlogsgeweld had overleefd.
De oude boom droeg overal de sporen van de aanslagen op het
dorp. Stukken granaat waren diep in het hout gedrongen.
De kunstenaar kon de linde niet in de oorspronkelijke staat verwerken.
Daarvoor was de boom te klein en de kwaliteit van de verschillende
partijen in het hout te verschillend. Daarom heeft hij de oude boom
in stukken gezaagd, laten drogen, bijgeschaafd en zo gelijmd dat hij de
stukken juist op de ideaalste plaatsen had. Zo werd het gezicht mooi
gaaf. De kroon van Maria is geweven uit appelbloesemtakken en zoals
iedere kroon een teken is van hoge waardigheid, maar ook van een
zware verantwoordelijkheid, zo is deze ijle structuur tegelijkertijd
verheerlijkend en belastend. Voor de mensen uit de Betuwe heeft deze
appelbloesemkroon een bijzondere betekenis.
Het beeld werd op 30 april 1951 gewijd. De parochianen brachten
hiervoor 1634 gulden bij elkaar.
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Elst St. Werenfridus

Contact
Pastoraatsgroep: pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalena.nl
of via De Hoeksteen
Locatieraad: locatieraadelst@rkparochiemariamagdalena.nl
of via De Hoeksteen
Parochieblad: pastoraatsgroepelst@rkparochiemariamagdalena.nl

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

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
Jan Houterman

Colette Janssen

Editha Lim

Robert Reith

Koningsconcert
Gelukkig mag het weer

Björn van Snippenburg

Op 26 april verzorgt het St. Caeciliakoor uit Elst onder leiding van
dirigent Diederik Elings, organist en pianist Matthijs van Uem en
Gerard Rutjes het Koningsconcert.
De aanvang van het concert is 19.30 uur in de St. Werenfriduskerk aan de
Dorpsstraat. De entree is gratis, na afloop vindt er een deurcollecte plaats.
Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten en u te verblijden met
mooie muziek.
Hartelijke groet namens dirigent, organist/pianist en leden van het
St. Caeciliakoor.
Diny Gesthuizen-Rutjes
Voorzitter St. Caeciliakoor

Meimaand Mariamaand
We gaan weer de rozenkrans bidden in de maand mei. We doen dit
achter in de kerk bij Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand,
op de dinsdagavonden 3, 10, 17, 24 en 31 mei om 19.00 uur.
U bent allen van harte welkom.
Mariavieringgroep

Eerste Heilige Communie
Op 22 mei doet een grote groep kinderen uit onze parochie de
Eerste Heilige Communie. Vanwege de grootte van de groep vindt
dit plaats in twee vieringen. Deze beginnen om 9.30 uur en 12.00 uur.
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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

Doornenburg St. Martinus

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
secretariaatdoornenburg@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
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

Dodenherdenking Doornenburg
Annemarie Buurman

Harry Drost

Ziekenzalving voor Doornenburg en Gendt
Nu we weer samen kunnen komen in geloof, willen we op zaterdag
28 mei om 16.00 uur in Zorgcentrum St. Jozef in Gendt een gezamenlijke ziekenzalving houden. Wij nodigen u hiervoor van harte uit,
samen met uw naasten. Pastoor Donders zal voorgaan in deze viering.
Waarom of waarvoor:
Kracht vermindert, je levert gezondheid in. Dan is het goed, omdat
te kunnen en durven vragen. Troost in onzekere tijd, dan wel extra
kracht ontvangen.
Dat is wat de ziekenzalving wil zijn. Samen met je naaste steun en
kracht vragen, voor de tijd die voor je ligt en onzeker is. Troost, nabijheid,
medeleven, vragen aan de God die kracht is en Zijn wil ervaren.
Doet u mee?
Lever onderstand briefje ingevuld aan in de brievenbus bij het parochiecentrum van Doornenburg, Pannerdenseweg 50 of aan de Nijmeegsestraat 2a in Gendt. U kunt het ook afgeven in het zorgcentrum St. Jozef.
Vragen? Bel gerust
Corrie Driessen 0481 - 42 36 90
Harry Drost
0481 - 42 15 66

Antwoordstrook
Hierlangs afknippen
Strookje moet uiterlijk maandag 23 mei ingeleverd zijn.
Ik wil graag deelnemen aan Ziekenzalving voor Doornenburg en Gendt

aantal personen: ............................................................................. ................
naam: . ............................................................................................ dhr./mw.
adres: . .............................................................................................. ................
telefoon: ..........................................................................................................
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Op 4 mei om 19.00 uur is er een bijeenkomst in de St. Martinuskerk,
met medewerking van het koor Jekadee, het Herenkoor, Harmonie
St. Caecilia en het Oranjecomité.
Aansluitend gaan we naar het oorlogsmonument waar we om 20.00 uur
twee minuten stil zullen zijn om de oorlogsslachtoffers te herdenken.

Willibrordpenning voor Corrie Driessen
Corrie Driessen is onderscheiden met de Willibrordpenning van
het Aartsbisdom Utrecht. Kardinaal Wim Eijk eert met deze onderscheiding gelovigen die in het bisdom meer dan gewone verdiensten
hebben verricht voor de kerkgemeenschap.
Onze Corrie, die in dorpse kringen strelend de Gendtse pastor wordt
genoemd, heeft de penning verdiend voor al haar werk voor de parochie
en vooral voor de H. Martinus Gendt.
De Willibrordonderscheiding bestaat uit een bronzen plaquette, waarop
St. Willibrord staat afgebeeld, een oorkonde, ondertekend door de
aartsbisschop en een draagspeld.
Locatiepastoraat Gendt feliciteert Corrie Driessen van harte met deze
onderscheiding.

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

Kerk open
Ans Geritsen

Wim Janssen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

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

Bloemen en bezoek
Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

De bezoekgroep komt graag bij u op bezoek al u daar behoefte aan
heeft. 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 bezoekgroep weten.

Elke eerste woensdag van de maand van 10.30 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.

Vermelding misintenties
Intenties die vóór 26 april in de brievenbus worden gedaan, komen in
de uitgave van Ankerplaats van juni te staan. Dit heeft te maken met
de verwerkingstijd van de kopij. Het aanvragen van een misintentie
voor de St. Willibrorduskerk kan middels 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 even 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.
Rina van Workum
(familievanworkum@gmail.com)

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2022: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)
Intentie voor: [naam] ................................................................................................................................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum: ............................................................................................. ....................................................................................................... Jaargedachtenis: ja/nee
òf [aantal] ......................... ............................................................................................................ vanaf startdatum: .............. - ............................. . . . . . . . . . . . - 2022
Opgegeven door: [naam] .............................................................. ............................................................... [datum] .............. - ............................. . . . . . . . . . . . - 2022
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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Elst
Dag/datum

St. Werenfridus

Huissen

O.L.V. ten Hemel
opneming

Zaterdag 23 apr

Haalderen

O.L.V. van
Zeven Smarten

Driel

H. Maria Geboorte

Herveld

St. Willibrordus

19.00 Euch
K. Donders
Samenzang

Zondag 24 apr
11.00 Euch
2e zondag van Pasen V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
Exotherm

Zaterdag 30 apr

19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Zondag 1 mei
11.00 Euch
3e zondag van Pasen V. Bulthuis
GK De Levensbron

19.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce

9.30 Euch
F. Bomers
Herenkoor

Woensdag 4 mei

19.15 Oec. Viering
PKN kerk
E. Kamper/
V. Bulthuis
Samenzang

Zaterdag 7 mei

19.00 Euch
V. Bulthuis
InVoice

Zondag 8 mei
11.00 Euch
4e zondag van Pasen V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron
St. Caeciliaviering

Zaterdag 14 mei

9.30 Euch
F. Bomers
Cantorije
19.00 Euch
K. Donders
Exotherm

Zondag 15 mei
11.00 Euch
5e zondag van Pasen K. Donders
Musica Amare

19.00 Euch
F. Bomers
In B’tween

9.30 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

Zaterdag 21 mei

19.00 Euch
19.00 Euch
K. Donders
F. Bomers
St. Caeciliakoor Lent Enjoy

Zondag 22 mei
9.30 en 12.00 Euch
6e zondag van Pasen V. Bulthuis
Eerste Heilige communie
Projectjeugdkoor

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

Donderdag 26 mei
Hemelvaart
van de Heer

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

Zaterdag 28 mei

16.00 Marialof
K. Donders
St. Caeciliakoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

11.00 Euch
Zondag 29 mei
7e zondag van Pasen K. Donders
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
InVoice

Zaterdag 4 juni

15.00 Marialof
V. Bulthuis
Cantorije
19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Zondag 5 juni
Pinksteren

11.00 Euch met vormsel
l9.30 Euch + Kwd
Vormheer Mgr. H.W. Woorts, F. Bomers
K. Donders en M. Sanders
Exotherm
GK De Levensbron

Maandag 6 juni
Tweede
Pinksterdag

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor
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9.30 Euch
K. Donders
Enjoy

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

OS T ER MEI 2 0 2 2
Heteren

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

Indoornik

H. Johannes
de Doper

Lent

H. Maria Geboorte

Oosterhout
St. Leonardus

Valburg

St. Jacobus
de Meerdere

19.00 Euch
V. Bulthuis
Young at Heart
10.00 Oec. Viering
D. de Mildt/
J. Rademakers
Samenzang

9.30 Wgv Lwg

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

		

kerkomroep.nl beschikbaar

Doornenburg
St. Martinus

Maandag 6 juni
Tweede Pinksterdag
10.00 Euch
K. Donders
Schutterijviering
Herenkoor

LEGENDA
Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Gzv		
Kwd
l

OV E R IG E
V IE R IN G E N

9.30 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

19.00 Euch
K. Donders
Leonarduskoor
11.00 Euch
G. Peters
Young at Heart
19.00 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

19.00 Wgv Lwg
RKGKI

19.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce

19.00 Euch
F. Bomers
Musica Nova
9.30 Euch
K. Donders
Dameskoor
19.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Nova

9.30 Euch
V. Bulthuis
Leonarduskoor
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MISIN T EN T IE S
De eucharistieviering op zondag in de St. Werenfriduskerk in Elst is te
beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via www.facebook.com
/stwerenfridus/videos. Ook te zien via de televisie op KPN-kanaal
1478 en Ziggo-via kanaal 36 of 332
Bemmel
zaterdag 30 april in Haalderen: Maria Theresia Roelofs.
zaterdag 7 mei in Haalderen: Joris Claassen, ouders BerndsenMarissink, Gerard de Pater, Ton Lintsen, Theo Roelofs uit Bemmel.
zaterdag 14 mei in Haalderen: Anke Spaan-Streefland en dochter
Joyce.
zaterdag 21 mei in Haalderen: Thé Claassen.
zaterdag 28 mei in Haalderen: Maria Theresia Roelofs.
Doornenburg
zondag 1 mei in Huissen 9.30 uur: Gert Driessen.
zaterdag 7 mei in Haalderen: Sophia en Jan Derksen-Derksen, Wilh
de Beijer-Flintrop.
woensdag 11 mei in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke HendriksRutjes.
zaterdag 28 mei in Haalderen: Gert Driessen.
Driel
zondag 8 mei, Moederdag: Ma Idsinga, Joke Vos, ouders BiermanVoorburg, Gijsje Albertha ten Westenend-van Meel, ouders Esserste Dorsthorst en Antoon, Herman Selman, Riet en Leo Linsen, Ma
Potjens-Geenacker, Gerard en Diena van Ewijk-Hendriks en Doortje,
Jan en Co Hoogveld, Doortje en Geert van de Welk, Diny de Ruijtervan Lieshout, familie Joosten en Gerard, ouders Lamers-Winterhalter
en Koos, ouders Demon-Scholten, Jan en Geertruida van Mullem-van
Binsbergen, Marina Rademakers, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef,
Stien Menting, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs,
Theo en Annie van Mullem, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Chris en
Wilhelmien Weijman-Elbers.
zaterdag 21 mei: jaargedachtenis Luc en Marie van BinsbergenKersten. Verder gedenken wij Els Meurs, Piet Degen, Herman Selman,
familie Bennik-Barends, familie van Kempen, Doreen Smits, ouders
Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Dick en Truus van Rijsewijk,
Henk Roelofs, Johan en Henriëtte Aarts, familie Janssen-Selman, Riet
en Co Rensen, Fia Schuiling, Sien Fonteijn-van Mullem, Tonny en
Maria te Dorsthorst.

18 l Ankerplaats mei 2022

Elst
zondag 1 mei: jaargedachtenis Dina Verborg-van Duuren, jaargedachtenis Ans van de Hoef-Bijvoet. Verder gedenken wij Jo en Mientje
Verhoef-Joosten, Ben en Corry Sloot-van Meeteren, Addy van Mierlo,
pastor Nol Sales, Frans van Leur, Henk Willemsen, ouders Willemsen,
ouders Van Schaijk.
zondag 8 mei, Moederdag: familie Witjes-Mühren, Ben en Corry
Sloot-van Meeteren, Truus Krabbe-Verhoef en familie, ouders Van
Rossem-Schouten en hun zoon Jan, Paula en Bernard Burgers-van
de Logt, pastor Nol Sales, ouders Turk-Martens en zoon Geert, Tiny
Verhart-Spijkerman en ouders Spijkerman-Verhart, moeder HendriksPauwelsen, ouders van Rossem-Schouten en hun zoon Jan.
zondag 15 mei: jaargedachtenis Jan Braam, jaargedachtenis Bertus
Holleman. Verder gedenken wij Gerrit Kienhuis, Diny RewinkelKampshoff, George Teunissen, pastor Nol Sales, Jan van Snippenburg,
uit dankbaarheid bij een 25-jarig huwelijk.
zondag 22 mei 9.30 uur, Eerste Heilige Communie: jaargedachtenis
vader en Kiki Joosten en moeder, jaargedachtenis Bertus Holleman.
Verder gedenken wij pastor Nol Sales, Kees Marcelis, George Teunissen.
zondag 22 mei 12.00 uur, Eerste Heilige Communie: Henk Willemsen,
ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.
maandag 23 mei, 9.00 uur: Ton Versteeg.
donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag: geen intenties voor aangemeld.
zondag 29 mei: familie Van Hooydonk-Hager, Jan Braam, ouders
Cornelissen-Hartjes, pastor Nol Sales, Frits van Marwijk, Kees Marcelis,
familie Van Rossem.
Gendt
zaterdag 7 mei in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Joris Claassen.
zondag 8 mei in Huissen, Moederdag: Annie Huting.
zaterdag 14 mei in Haalderen en St Jozef: Frits Botterblom, Annie
Rosmulder-Evers, Jos Hooijman, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie
Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria JanssenGeveling, familie Willemsen-Kersten, Theo Joosten, Theo en Hedwin
Sweeren, Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks.
zaterdag 21 mei in Haalderen: Ton Cornelissen-Kersten, Riet Boldervan Heck.
woensdag 25 mei in parochiecentrum: Frits Botterblom, Annie
Rosmulder-Evers, Jos Hooijman, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie
Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria JanssenGeveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Henny Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen, Rika
Kregting-Hendriks.
zaterdag 29 mei in Haalderen en St Jozef: Frits Botterblom, Annie
Rosmulder-Evers, Jos Hooijman, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie
Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria JanssenGeveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Henny Teunissen-Kersten,
Lies Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman.

Haalderen
zaterdag 7 mei: Geert Duijf , Piet Demon, Jo Derksen, Riek DerksenVonk en Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en
Wilma, Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Gert Alofs
en Toos Alofs-Rijcken, Jan Jansen en Annie Jansen-Bisselink, Riek
Vernooy, Anna Maria van Deelen-Derksen.
zaterdag 14 mei: Dina Rutjes-Wassink, An en Antoon Veenhuis.
zaterdag 21 mei: Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken.
zaterdag 28 mei: Piet Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en
Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma.
Herveld
zaterdag 30 april: jaargedachtenis Eef Broenland. Verder gedenken
wij Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van HalTicheloven, Jan Mathijssen, Juul Mathijssen-Miedema, Geert Mocking,
Tom de Wit.
zaterdag 14 mei: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en
Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
Bert Latta, Piet van der Linden, Jan Mathijssen, Juul MathijssenMiedema, Geert Mocking, Annie Veens-Menting en Martinus Veens,
Tom de Wit.
Heteren
zondag 1 mei: familie Eulink-Peters, Grada Eulink, Willie en Corry
Menting-de Bruin, Annie van Brakel, Joop en Marie Brugman en
kleinzoon Roel, ouders Daniël-Rutten, Rob Liethoff, mevrouw RuheLouwe, mevrouw Jellema-Vos, Richardus van Wijck en echtgenote,
ouders Degen Hermsen en Jan Velthuizen.
Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zondag 1 mei: ouders Demon-de Vries en dochter Lydia, Toos EerdenPeeters, Riek Willemsen, Henk Leijser, An en Antoon Veenhuis, Ceciel
Kempkes-Bos, Joep van Koolwijk.
zondag 8 mei, Moederdag: Toos Eerden-Peeters, Riek Willemsen,
Carin Joosten-Bos, Joep van Koolwijk, familie Scholten-van Gellecum,
Ineke Wilderom-Berndsen.
zaterdag 15 mei: An en Antoon Veenhuis, Riek Willemsen, Joep van
Koolwijk, familie Scholten-van Gellecum.
zondag 22 mei: An en Antoon Veenhuis, Joep van Koolwijk, Riek
Willemsen.
donderdag 26 mei, 9.30 uur Hemelvaartsdag: An en Antoon Veenhuis,
Riek Willemsen.
zondag 29 mei: Riek Willemsen, Joep van Koolwijk.

Lent
zondag 8 mei, Moederdag: jaargedachtenis Sytze van der Werf.
Verder gedenken wij Nardi en Harry Bruin-Gijsbers, Chris Disveld,
Anton en Diny van Kempen, Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Leo
en Miep Reuser-Wijgers, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Joke
Jansen, Coby Berkien-Knipping, Tonny en Bert Lintsen-Hulsman,
Willy Rikken-Knipping.
zaterdag 21 mei: Henk Meewsen, ouders Dams-Ballegooy, Iet IdemaBeukering, Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Joke Jansen, Coby Berkien-Knipping, Tonny en Bert LintsenHulsman, Gerard van Kempen, Anton Natrop.
Oosterhout
zaterdag 7 mei: ouders Tonny en Bert Lintsen, Jan Broenland, Theo
Beekhuijzen.
zaterdag 28 mei: geen intenties aangemeld.
Valburg
zondag 1 mei: jaargedachtenis Johanna Christina Bouwman-de Vries,
Piet Jansen. Verder gedenken wij Jan Spaan, Doortje Maassen-Broenland, Rieky Kahn-Jansen, familie Berns-Arts, Henk Berns, Hendrikus
Bouwman, André en Toos Cornelissen, Jan Jansen, ouders Veggelers-Janssen, Anneke Geurts-Knipping.
zaterdag 14 mei: uit dankbaarheid - 50 Jaar Dameskoor, jaargedachtenis
Rieky Kahn-Jansen, Jan Jansen, Jacoba Maria Jansen-Saat en Hermine
Bachner. Verder gedenken wij Jan Spaan, Doortje Maassen-Broenland,
overleden leden Dameskoor, Wim ten Broek en Doortje ten Broekvan Elferen, André en Toos Cornelissen, ouders Helmink-Maassen,
Nico Jansen, Frans Janssen, Thé en Toos Matijssen, Willy van Noordenburg-van Meurs, Leny van Elferen-Simons, Grad en Juliënne Slebus,
Truus Zwartkruis, Albert Zwartkruis en To Zwartkruis-Willemsen.
zondag 29 mei: jaargedachtenis Hennie Verhoeven-Voorburg en Fie
Verhoeven-Jansen. Verder gedenken wij Jan Spaan, Doortje MaassenBroenland, Ben Ras, pastoor Engelen, An en Ben Schouten en zoon
Markje, pastoor Scholten, ouders Spaan-Turk, Jos Verhoeven, Wim
Verhoeven.

Indoornik
zaterdag 4 mei: Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns, Wim de
Ruijter, Klazienus IJkhout, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer, Bep Leenders.

Ankerplaats mei 2022 l 19

U IT D E PA RO C H I E

Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 12 april)

Doordeweekse vieringen
maandag
Elst
09.00
kerk
elke maandag
				
(behalve 6 juni)
Heteren
19.00
Liefkenshoek
elke maandag
				
(behalve 6 juni)		
dinsdag
Haalderen
09.00
kerk
elke dinsdag
Huissen
19.00
kerk, rozenkrans
elke dinsdag
Oosterhout
09.00
kerk
1e dinsdag
				
van de maand
woensdag
Angeren
09.30
dorpshuis
1e woensdag
				
van de maand
Doornenburg 09.30
kerk
2e woensdag
				
van de maand
Huissen-Zand 09.30
dagkapel
3e woensdag
				
van de maand
Lent
19.00
St. Jozef
2e woensdag
				
van de maand
donderdag
Huissen
09.00
kerk
elke donderdag
				
(behalve 26 mei)
vrijdag
Valburg
09.00
kerk, rozenkrans
elke vrijdag
Valburg
09.30
kerk
elke vrijdag
				
Biechtgelegenheid
Elke eerste zaterdag van de maand is er gedurende de openstelling van
de St. Werenfriduskerk in Elst van 13.30 tot 15.30 uur gelegenheid om
het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Doopdata mei - juni
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 1 mei
13.00 uur
zo. 15 mei
13.00 uur
zo. 5 juni
13.00 uur

V. Bulthuis
V. Bulthuis
V. Bulthuis

O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 7 mei
15.30 uur
K. Donders
O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 11 juni
15.30 uur
K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode:
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 3 april
Alan Szkoda, Lent
O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 19 maart
Romee van Aalten, Angeren
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Dien Wieland-Rutjes
Tiny van der Velden-Borgers
Erna Sonderen-Lubbers
Esther de Vlieger
Eef Tijssen
Jetse Bos
Willy Demon
Cok Kremers
Piet Zweers
Rika Kregting-Hendriks
Lies Hubbers-Goossen
Toon Spanbroek
Tonnie Bouwman
Geert Venselaar
Tonnie van der Welk

93
96
73
100
82
79
90
72
86
95
86
80
77
87
93

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

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

Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
secretariaathuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

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

Angeren St. Bavo

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
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
Contact
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl

0481 - 45 13 71

Wijziging openingstijd
parochiecentrum Huissen-Stad
Stefan Franken

Jan Wannet

Nel Willemsen

Anja Zweers

Lentekriebels
Op zondagochtend 3 april ging de vlag uit bij fanfare, vendeliers,
tamboers en schuttersgilde St. Bavo te Angeren. Voorafgaand aan
het koningsschieten was er een feestelijke themaviering ‘Met elkaar
verbonden’.

Vanaf de maand mei zal het parochiecentrum van Huissen-Stad elke
vrijdag geopend zijn uitsluitend in de ochtend van 10.30 uur - 12.00 uur.
De opening in de middag komt hiermee te vervallen.
Tot ziens in de ochtend; hartelijke groet,
Jan Dominicus en Anja Zweers

Dorps- en cultuurhuis ‘de Poel’ was hiervoor feestelijk ingericht en de
liturgie werd muzikaal omlijst door vendeliers en muzikanten. Vanuit de
parochie was er medewerking van de werkgroep ‘Anders-dan-andersvieringen’. Er werd gecollecteerd voor de stichting ‘ALS voor Bram’, en na
afloop van de viering was er buiten nog een vendelhulde. Voor iedereen
was er na afloop koffie met de enige echte Bavokoek.
Vervolgens werd de focus verlegd naar de schietbaan, want na drie jaren
koningschap werd het tijd om het zilver om te hangen bij de nieuwe
schutterskoningin Peggy Roelofs en jeugdkoningin Anne Kramer.
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Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
secretariaatheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00

Marian Heering

Pascal Kuipers

Gerben Sikkes

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

Als er iets te vieren viel, hielp Henk vanaf het begin mee. Elke vergadering sloot hij af met de woorden: “En voorts ben ik van mening dat de
banken de kerk uit moeten en de stoelen erin.” Van dit laatste was hij
namelijk een groot voorstander. Ook was hij jarenlang betrokken bij
de avondwakegroep en verzorgde hij met een enorme gedrevenheid
de allerzielenviering op 2 november. Daarnaast was hij koorlid van
Ubi Caritas. Een vriendelijke, beminnelijke man was hij, vol aandacht
voor zijn medemens. Het Praathuis van onze geloofsgemeenschap is
mede dankzij hem nog steeds een groot succes.
Lange tijd was Henk vitaal en energiek. Samen met zijn vrouw Elma
genoot hij van lange reizen met hun camper. Helaas werd hij ziek en
nam zijn gezondheid steeds verder af. Zijn ziekte bleek ongeneeslijk en
stukje bij beetje moest hij zijn leven uit handen geven, tot het tenslotte
niet meer ging. Op woensdag 2 maart is hij van ons heengegaan.
Tijdens een mooie, waardige uitvaartdienst hebben wij afscheid van
Henk genomen. Tijdens deze uitvaart is hem postuum de Willibrordplaquette van het Aartsbisdom Utrecht toegekend. Deze werd tijdens
het afscheid op zijn kist gelegd. Op zijn ziekbed is Henk op de hoogte
gebracht van deze onderscheiding, maar jammer genoeg was het niet
meer mogelijk hem die persoonlijk uit te reiken.

Riny en Diny de Bruijn
Zondag 6 maart werd in Heteren de Willibrordplaquette van het
Aartsbisdom Utrecht uitgereikt aan Riny de Bruijn en zijn echtgenote
Diny. Zij kregen de onderscheiding voor alle werkzaamheden die
zij altijd voor onze geloofsgemeenschap in Heteren hebben gedaan.
Uiteraard kregen zij ook een bloemetje en de parochiekaars mee. Na de
viering werd in De Herberg onder het genot van koffie/thee en een
lekker stuk gebak nagepraat.
Wij feliciteren Riny en Diny met deze onderscheiding en erkenning
voor het feit dat zij altijd klaar hebben gestaan voor onze geloofsgemeenschap en dat nog steeds doen.

In memoriam Henk Holleman
(26 april 1940 – 2 maart 2022)

Op 2 maart overleed Henk Holleman.
Hij heeft heel veel voor onze geloofsgemeenschap betekend en was daarom bekend en geliefd. Jarenlang was hij
lid van het toenmalige parochiebestuur,
waarbij hij allerlei activiteiten heeft geïnitieerd. Dit zowel wat betreft onderhoud
van de gebouwen als de financiering
daarvan. Er zijn vele rommelmarkten
gehouden en ieder jaar was er de kerstmarkt. Samen met het bestuur blies hij
de Actie Kerkbalans nieuw leven in,
door een systeem te ontwikkelen dat we
nog altijd hanteren.
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Als geloofsgemeenschap zijn we Henk enorm dankbaar voor alles wat
hij voor ons heeft betekend. We wensen zijn vrouw Elma en hun zoon,
schoondochter en kleindochter veel sterkte met het dragen van dit
grote verlies.

Viering
Zondag 1 mei is er weer een woord- en communieviering in onze
kerk om 9.30 uur.
Deze viering wordt voorgegaan door de liturgische werkgroep.
De viering wordt muzikaal begeleid door Harry Wassenberg. Er is in
ieder geval volkszang en indien beschikbaar is dat met medewerking
van cantors.
Coronamaatregelen
De Covid-maatregelen zijn grotendeels vervallen. U wordt wel verzocht
nog de handen te desinfecteren bij binnenkomst.
De vieringen in Liefkenshoek gaan weer door.
De aanvangstijd is veranderd naar 19.00 uur
Door het vertrek van Janine Kallen viel er een plaats open voor een
andere voorganger. We hebben de liturgische werkgroep van Driel
bereid gevonden haar plaats in te nemen.
De voorgangers voor mei zijn:
1 mei
Marian Heering
8 mei
John Rademakers
15 mei dominee Ella Kamper
23 mei LWG Driel
30 mei pastoor Karel Donders

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

Locatiepagina en parochieblad
Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

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

Vervoer naar kerk
Wilt u graag in het weekend naar de kerk, maar heeft u geen vervoer?
Laat het ons weten, dan proberen we vervoer voor u te regelen.
Contactpersoon: Sjaak de Ruijter, 06 - 1045 2200,
sjaakderuijter@outlook.com
Opgave graag uiterlijk op de vrijdag voor het desbetreffende weekend.

Rooster
Datum:
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:

zaterdag 14 mei
19.00 uur
gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
José van Elk
Koster
Casper van Elk
Koffie schenken: Theo en Mariette
Schoenaker
Gastheer/dame Annemiek Lamers

zaterdag 18 juni
19.00 uur
gebedsviering met koor
Toon Hermsen en
Annemiek Lamers
Sjaak de Ruijter
José van Elk en
Annemiek Lamers
Henny van Lanen

Tien keer per jaar krijgen we een parochieblad. Het lijkt er op dat dit
blad steeds gevarieerder en mooier begint te worden. Om een parochieblad te maken moet er heel veel gedaan worden. Complimenten
en respect voor de mensen van de redactie die hier zo veel tijd en
energie in steken.
Onze locatiepagina. Wat wordt er allemaal gedaan?
Ongeveer vier weken voor het nieuwe blad uitkomt vraagt Henk Berns
bij verschillende mensen om kopij. Henk verwerkt de ingeleverde kopij
en zorgt ervoor dat het rooster, misintenties en andere zaken vermeld
worden. Daar maakt hij een complete locatiepagina van. José van Elk
controleert dit en daarna gaat het naar de redactie van het parochieblad.
Zij verwerken dit en maken er een compleet parochieblad van. Een beste
klus.
Dan gaat het naar de drukker en op enig moment krijgt Sjaak de Ruijter
bericht dat hij deze kan ophalen in Elst. Sjaak brengt deze 225 stuks
naar Irma Scholten en Jan Stoffelen die ervoor zorgen dat deze bij de
bezorgers komen. Deze bezorgers brengen deze bladen dan bij onze
parochianen. Deze bezorgers zijn: Mien van Blijderveen, Jan Stoffelen,
Hennie Menting, José van Elk, Ans Jurrius, Clarie van der Pol, Toon
en Ineke Hermsen, Theo Schoenaker, Ria Cornelissen, Toon Schilten,
Sjaak de Ruijter, Leonie Hoogakker, Jacques Peeters en Ellen Elfrink.
Al met al is het een geoliede machine waarbij alle raderen precies goed
op elkaar ingesteld zijn. Wij zijn blij en trots op al deze mensen die dit,
vaak al vele jaren, doen. Samen kunnen we heel veel.

Agenda kerk Indoornik
• 14 mei
• 18 juni

Gebedsviering
Gebedsviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Koffie drinken in de Ontmoeting
Vanwege corona was het lange tijd niet mogelijk om na de vieringen
koffie te drinken. Heel logisch maar jammer.
Na de viering van 12 maart hebben we dit weer voor het eerst samen
kunnen doen. Met de nieuwe tafels konden we een lange tafel maken
wat heel goed beviel. Wat was het gezellig en wat hebben we het gemist.
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Lent H. Maria Geboorte

Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
secretariaatlent@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad:
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

Vermelding intenties
Petri Bartelds

Ton Dolphijn

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

Intenties die voor 29 april doorgegeven worden aan het secretariaat,
komen in de uitgave van Ankerplaats van juni te staan. Dit heeft te
maken met de verwerkingstijd van de kopij, ook eventuele kopij
voor juni moet voor 29 april binnen zijn op ons secretariaat.

Hemelvaart/Pinksteren
René Wilderom

Viering

Veertig dagen naar Pasen is het Hemelvaartsdag. Vroeger stonden
mensen midden in de nacht op om blootsvoets op het gras te gaan
dansen en zingen. Daar komt waarschijnlijk de term dauwtrappen
vandaan.

Donderdag 8 mei is er een Mariaviering. Emeritus pastoor Gerard
Peters gaat in deze viering voor.

Tien dagen later is het Pinksteren, waarbij de Heilige Geest over ons
komt. Het einde van de paastijd.

Vacature schoonmaak

Ik wens iedereen een mooie Hemelvaartsdag en fijne pinksterdagen.
Redactie Lent

Wij zijn dringend op zoek naar versterking voor onze schoonmaakploeg, Een keer per maand wordt gezamenlijk de kerk schoongemaakt. Dus wie zich geroepen voelt: laat wat van je horen.

Oosterhout St. Leonardus

Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout, 0481 - 48 12 06
secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL38 RABO 0139 8049 86

Contact
Locatiepastoraat: Hans Garritsen, 06 - 3731 9318
of José van Zoggel, 0481 - 48 37 13
Locatiesecretariaat: open op maandag van 09.30 -11.00 uur,
0481 - 48 12 06

Vieringen
Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Pierre Spaan

Secretariaat
Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen
en het opgeven van misintenties.
Informatie: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl.
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.
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Dinsdagochtendviering in de Dagkapel 9.00 uur: 3 mei en 7 juni.
Vieringen in de kerk: zaterdag 7 mei 19.00 uur en zaterdag 28 mei
19.00 uur.
Op woensdag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking in Slijk-Ewijk
plaats.
Houd hiervoor de krant in de gaten of deze doorgaat.

Vieringen in Elst
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.

Kerkhof
De vorige keer hebben we gemeld dat we bezig zijn met de renovatie/
herinrichting van ons kerkhof. Inmiddels hebben we offertes laten
opstellen.
Deze offertes zijn voorgelegd aan het parochiebestuur. De goedkeuring
is binnen en er is een keuze gemaakt tussen de offertes. Na overleg met
de gekozen hovenier kunnen we verder gaan met de uitvoering van het
plan van aanpak. Op dit moment zijn we bezig met het controleren van
ons adressenbestand van de grafrechthebbenden. We proberen een zo
actueel mogelijk overzicht van het adressenbestand te maken. Op deze
manier kunnen we families en betrokkenen rechtstreeks benaderen
over de voortgang. Deze informatie wordt op het publicatiebord op
de begraafplaats gehangen. Dit is nu de stand van zaken aan informatie
over de renovatie/herinrichting van ons kerkhof.

De kerk in leisteen
Onlangs is de broer van onze oud-pastoor Toon Bunnik op bezoek
geweest met een wel zeer bijzonder presentje, te weten de
H. Leonarduskerk in leisteen.
Deze broer, Will Bunnik, heeft deze leisteen verzameld van een afgebroken Franse kerk. Het werkstuk is een weergave van de herinnering
die Will heeft (had) aan de Leonarduskerk van zijn broer. Op de foto’s
is zowel Will Bunnik als de impressie van de Leonarduskerk in
leisteen te zien. Will is de op één na jongste telg van het gezin Bunnik,
zeventien jaar jonger dan Toon, die zij als jongsten eerbiedig ‘mijn
heerbroer’ noemden; maar dat vond hij maar niks, gewoon Toon dus…
Na de aanbieding van het leistenen kerkje heeft Will samen met mijn
vrouw nog even het graf van zijn letterlijk ‘eerbiedwaardige broer’
bezocht en een kort gebed gezegd. Het was voor hem een waardevol
en een na zoveel jaren een toch nog wat emotioneel moment, waar hij
evenwel met voldoening op terugkijkt.
Wie was pastoor Bunnik ook alweer?
Pastoor A.J.J. (Toon) Bunnik werd in 1970 tot parochieherder
van Oosterhout en Slijk-Ewijk benoemd. Zijn eerste daad was het
vernieuwde mortuarium in gebruik te nemen. Zijn contacten verliepen

zeer positief. Hij was erg gezien bij verenigingen en had een stimulerende werking. Onder zijn leiding werd de toren gerestaureerd.
Hiervoor werd een grote fancy-fair opgezet onder het motto ‘Een ton
voor de toren’. Door de vele extra giften kon dit werk worden gerealiseerd. De totale kosten bedroegen 173.390,00 gulden.
In 1982 vierde hij samen met de parochie het vijftigjarig bestaan van
het kerkgebouw. Tijdens de viering van dit jubileum werd het vergrote
volksaltaar in gebruik genomen. Op 1 januari 1971 werd pastoor Bunnik
tevens benoemd tot deken van het dekenaat Elst. Deze functie heeft
hij tot 1 januari 1983 uitgeoefend. Pastoor Bunnik overleed na een
pastoraat van veertien jaar op 6 januari 1984. Hij werd begraven op
het r.-k. kerkhof. De familie Bunnik heeft zijn kelk geschonken aan
de parochie Oosterhout en Slijk-Ewijk met de bedoeling dat de eerste
priesterzoon uit de parochie deze kelk ten geschenke krijgt.

Fototentoonstelling
De foto’s en banieren die in de kerk zijn opgehangen vanwege het 225 jaar
Leonardusgeloofsgemeenschap blijven voorlopig in de kerk tentoongesteld. De foto’s hebben een nieuwe ondergrond gekregen zodat ze
langer tentoongesteld kunnen worden.

Kerkbalans
Vorige maand zijn weer vrijwilligers op pad geweest om de enveloppen van Kerkbalans te verspreiden en op te halen. Gelukkig
was het in de betrokken tijd aardig weer. De opbrengst is nog niet
geteld, maar een eerste indruk op basis van de bankstortingen is,
dat er weer gul en ruimhartig is gegeven.
Fijn. Ook als straks het dorpshuis in de kerk komt, kunnen we onze
vieringen ergens laten doorgaan. De geloofsgemeenschap moet ook
dan financieel zelfstandig blijven.
Goed dat u dat mogelijk maakt. Als u nog een bedrag wilt overmaken,
kunt u dat doen op de rekening van de geloofsgemeenschap Leonardus:
NL38 RABO 0139 8049 86 ten name van Parochie Maria Magdalena.
Alle vrijwilligers willen we hierbij heel hartelijk bedanken voor het
verrichte werk.
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Valburg St. Jacobus de Meerdere

Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg, 0488 - 41 27 29
secretariaatvalburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL43 RABO 0152 7022 10 of
IBAN: NL93 INGB 0000 9322 62

Sjaak Helmink

Aart Pastoor

Angelique Peeters

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

Wlma van Rossem

Johan Slebus

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

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

Dameskoor 50 jaar
Het enige koor van de oude
parochie Valburg bestaat
vijftig jaar. Vanwege corona
een verlaat feest maar dat
maakt de vreugde niet minder.
Een gesprek met het oudste
lid Nettie Eltink (86), lid vanaf de start.
Het koor werd in november 1971 opgericht door organist/dirigent
Rudy Berns. Destijds startten de dames met ongeveer vijfentwintig
leden. “Dat zijn er nu nog elf,” zegt Nettie. Ze heeft veel dirigenten
meegemaakt. Na Rudy Berns kwamen de heren Tummers en Joop
Schotten. Rudy Berns dichtte na het vertrek van Joop Schotten nog
even een gat totdat Ans Derksen het in 1987 overnam. Na haar kwam
Marian Eulink en nu dirigeert Rita Branderhorst het koor. Henk van
Elferen zit al jaren achter het orgel. De dames zijn gesteld op uniformiteit in kleding. Aanvankelijk in lila blouse en nu met blauwe shawl.
De groepsfoto dateert uit 1983 (12,5-jarig bestaan).
De contributie was in 1971 vijf gulden per maand. “Nu betalen we jaarlijks twintig euro,” zegt Nettie. Ze vindt zingen heel leuk maar ook
de sociale omgang en ontmoeting is voor haar en velen onmisbaar.
Hoe klein het koor ook is, ze repeteren iedere woensdagavond van
19.15 tot 21.00 uur. Kop koffie drinken en soms een koekje/gebakje.
“We zijn begonnen in de katholieke basisschool. Later, toen het parochiezaaltje er kwam, verhuisden we daar naartoe.”
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Al is het koor klein, het heeft een heus bestuur. Ans Helmink is nu
voorzitter en Joke Lindewegen past op het geld. Nettie zag het ledental
van het koor afnemen. “We hebben lange tijd achttien leden gehad.
Maar de leden werden ouder en helaas zijn ook enkele leden overleden.
Vóór de coronatijd hadden we er nog veertien en nu door verschillende
oorzaken nog elf.”
De Valburgse geloofsgemeenschap is altijd gezegend geweest met veel
koren. Herenkoor, meisjeskoor, dameskoor en jongerenkoor (later
Chaveriem). De gelegenheidskoren even buiten beschouwing gelaten.
Daar is nu alleen het dameskoor nog van over. In de coronatijd hebben
Nettie Eltink, Betsy van Cleef en Riet Spaan dikwijls achter in de kerk
(op de traditionele plek van het herenkoor) gezongen. Bij vlagen laaide
in het verleden de discussie op om het heren- en dameskoor samen
te voegen. “Wij wilden dat wel maar de mannen niet”, zegt Nettie
lachend. Zo af en toe verzorgde het dameskoor een optreden buiten de
kerk zoals onder meer op Park Lingezegen (kerstviering). En natuurlijk
werd er dikwijls iets buiten de kerk georganiseerd (Chinees restaurant,
theaterbezoek, operette in Musis etc.) Zaterdag 14 mei zingt het koor
in de (vanwege corona) verlate ‘gouden eucharistieviering’. Die begint
om 19.00 uur in de plaatselijke St. Jacobuskerk. Na afloop kunnen de
kerkbezoekers de dames feliciteren en een kop koffie drinken.

Mariaviering
Nu de coronamaatregelen zijn losgelaten, organiseert de Valburgse
caritaswerkgroep op woensdag 25 mei een Mariaviering in de kerk.
Pastoor Karel Donders gaat voor en het dameskoor zingt. Na afloop is
er een gezellige nazit.

Collecte Week Nederlandse Missionaris
Deze kerkdeurcollecte is op zondag 29 mei. Vergeet u niet wat extra
geld mee te nemen.

deze route met haar man te gaan lopen. Ze bestelde de gids meteen bij
haar vaste adres in Arnhem en – ook al komt de gids officieel pas op
15 mei uit – had ze de gids al snel in huis. De bewegwijzering is dan
nog wel in wording, maar met het boekje, de kaartjes en GPS is de
route prima te lopen.

Eerste wandelaar Wegen met Zegen

Tot nu toe heeft Doreen de twee etappes gelopen: van Elst naar Driel
en van Elst naar Huissen. Ze is erg blij met alle beschrijvingen in de
gids. Ze vertelt: “Uit de familieverhalen wist ik dat wij een band hadden
met Huissen-Zand. Je denkt er verder niet over na. Nu weet ik via het
gidsje waar dat ‘van ‘t zand’ nu eigenlijk vandaan komt. Ik zag tot mijn
verrassing dat Huissen-Zand zelfs een eigen kerk heeft. Dat vind ik
leuk. Ik ken zelfs mensen die wandelgidsen kopen, puur alleen om de
beschrijvingen van de streek die erin staan. Zo kom ik vaak op mijn
fiets bij voormalige tabaksschuren langs, zonder me te realiseren dat
het tabaksschuren zijn en welke geschiedenis daar achter zit. Door
deze route en het boekje lees en leer ik dingen, die ik niet wist over
mijn eigen leefomgeving. Het zijn dingen die je je hele leven al hoort,
maar nu lees je wat meer over het hoe en het waarom.”

Al wandelend los van
alle dingen komen
In gesprek met Doreen Arends
Doreen Arends woont in de buurt van Elst, in de nabijheid van de
weilanden en de Rijkerswoerdse Plassen binnen handbereik. Ze is
een verwoed wandelaarster. Als één van de eersten ging zij op pad
met Wegen met Zegen. Een goede reden om haar eens te spreken
over haar ervaringen tot nu toe.
Doreen hoorde van de route via een wandelvriendin, die ze kent van
een wandelgroep op social media. In werkelijkheid hebben ze elkaar
nog nooit ontmoet, maar ze hopen dat dit binnenkort verandert.
Dit is niet de eerste pelgrimsroute die zij loopt. Doreen had met haar
moeder al de Walk of Wisdom gelopen. Wegen met Zegen komt als
het ware door haar achtertuin, dus het was een mooie gelegenheid om

De route voert voor Doreen over bekende paden. Dat kan gevaarlijk
zijn, omdat je soms niet snapt waarom je een bepaalde kant wordt
opgestuurd. Gelukkig blijkt verderop de keuze dan wel weer logisch
te zijn. Maar soms kan het ook leuke inzichten geven. “Mijn oma liep
vroeger ook veel. Zo liep ze de Nijmeegse Vierdaagse, maar ze liep ook
vanaf Westervoort naar haar zus in Driel, met een tussenstop bij mij
thuis. Ik realiseerde me dat ik nu eigenlijk letterlijk in de voetsporen
van mijn oma loop.”
De route gaat niet overal over landweggetjes en rustige paden. Het
is een kunst om in het drukke Nederland de verschillende kerken en
kapellen op de route op een logische manier met elkaar te verbinden
en dat betekent soms drukke wegen. Dat vindt ze wel jammer, maar
niet te vermijden. Daar staan ook rustige stukken tegenover, zoals het
mooie stuk tussen Driel en Elst. Dit stuk van de route voert langs de
Linge en allerlei zegen. Volgens Doreen, tot nu toe het mooiste stuk
van de route.
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‘Wandelen is

Betuwse pelgrimsroute Wegen met Zegen
Vanaf 15 mei officieel te bewandelen
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Het is bijna zo ver: ‘Wegen met Zegen’, de nieuwe pelgrimsroute
nikreweB
door de Betuwe, kan vanaf 15 mei bewandeld worden. Degwandelfo/ne dlegeipseg nedrow negom nemrov eD
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Pelgrimsdagboeken, de bewegwijzering wordt nog een keer
gecheckt en de website www.wegenmetzegen.nl is al in de lucht.
‘Wegen met Zegen’ wordt op 15 mei feestelijk geopend in de Antonius
van Paduakerk met onder andere een lezing over pelgrimeren.

si nelednaW‘
nad reem leevoz
raam neella
’nettez neppats

Wegen met Zegen is een pelgrimsroute, een route langs kerkelijk
erfgoed. Doreen vindt dit een heel goed idee. Ze ervoer dat ook bij de
Walk of Wisdom. Als je samen met iemand loopt, kom je automatisch tot
gesprek. En je ontmoet ook andere mensen op de route. Het wandelen
leert je de kleine dingen te zien. Ook op drukke stukken, met veel
verkeer, kom je tot rust bij kerken en kapellen. Soms verrassende
kapellen, zoals de kapel van Maria van de bloeiende Betuwe (Bemmel,
Heuvelsestraat) waarvan ze het bestaan niet eens wist. Ze denkt dat
veel mensen behoefte hebben om tot rust te komen. “Je ervaart dat
vooral als je een aantal dagen achter elkaar loopt. Dan kom je echt
los van alles en kun je je gedachten op een rij krijgen. Wandelen kan
rust brengen, je ziet van alles, je gaat even een kerkje in. Dat kan ik
iedereen aanbevelen. Ik loop ook het Krijtlandpad in Limburg.
Wat mij daar treft is dat in veel kerken de Bijbel openligt, of allemaal
bladen op displays achter in de kerk en dat de tekst van de dag zo kan
raken aan de actualiteit. In de kerk ligt er ook altijd een boodschap
voor je klaar.”
Doreen kijkt uit naar de route vanaf Huissen, die voor haar door onbekender gebied voert.
Ik wens Doreen veel succes en wandelplezier met de rest van Wegen
met Zegen.
Marga Zwiggelaar

Dat er nu écht gepelgrimeerd kan worden in de Betuwe vervult de
initiatiefnemers met dankbaarheid en ook een beetje trots. De route is
er voor iedereen die van meerdaagse wandelingen houdt, maar biedt
ook vele mogelijkheden voor verdieping. Juist in onze hectische tijd is
het immers goed om af en toe ‘een pas op de plaats’ maken en
gneven
issatijd
peoT
voor jezelf te nemen. Dominee Wilma Hartogsveld:
denaprotessla tkiu“Zowel
rbeg nedrow
k mrovneets eD
.tsket ne dleeb roov redak
tantse gemeente De 4-Plek als de H. Maria Magdalenaparochie
zoeken
naar eigentijdse manieren om mensen hier en nu te inspireren.
De christelijke traditie heeft daarin veel te bieden zoals mediteren,
pelgrimeren, het delen van verhalen en rituelen. In Pleisterplaats
Ressen was hiermee al veel ervaring opgedaan en pastoraal werker
Margreet Sanders heeft een schat aan ervaring in onder andere het
begeleiden van mensen op pelgrimage. Corné van Iersel van de
Antonius van Paduakerk was al een tijdje bezig met plannen voor
een pelgrimshuis in Nijmegen. Margreet Sanders: “We hebben de
hoofden bij elkaar gestoken en kwamen al snel met het idee van een
pelgrimstocht door de Betuwe. Er is hier een rijke geschiedenis, ook
wat betreft het christendom en het Betuwse landschap is prachtig
om doorheen te lopen.”
De betrokken geloofsgemeenschappen waren meteen enthousiast
en binnen een paar weken was er een team vrijwilligers met allerlei
achtergronden en talenten actief. Fondsen werden aangeschreven en
bleken bereid te investeren en een uitgever was ook snel gevonden.
Door al deze mensen samen is ‘Wegen met Zegen’ in relatief korte
tijd ontwikkeld en nu al veelbelovend.
De pelgrimstocht is 150 kilometer lang en is verdeeld in elf etappes.
Onderweg komen de wandelaars langs meer dan veertig verschillende
kerken en kerkjes. Het wandelboekje en de website bieden een schat
aan informatie over de geschiedenis, het landschap, de bezienswaardigheden, verhalen, mythes en legendes vanuit de omgeving.
Voor degenen die van deze wandelroute een pelgrimage willen
maken is er een pelgrimsdagboek beschikbaar. Daarin staan allerlei
gedachten, gedichten, suggesties en ideeën om al wandelend niet
alleen stappen in het landschap te zetten, maar ook te groeien naar
inzicht in jezelf en de (levens)weg die je wilt gaan.
De openingsceremonie is op zondag 15 mei vanaf 13.30 uur in de
Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen. Er is
een afwisselend programma en gelegenheid om met de organisatoren en met elkaar in gesprek te gaan. De wandelboekjes en de
pelgrimsdagboeken zijn dan ook te koop, maar natuurlijk ook te
bestellen via onze website www.wegenmetzegen.nl.

Meer weten over de route?
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Check de website: www.wegenmetzegen.nl. Benieuwd geworden naar
de route zelf en wilt u een stuk bewandelen voor een eventueel
artikel of programma? Laat uw adres achter op info@wegenmet
zegen.nl dan sturen wij u een exemplaar van onze wandelgids.
De wandelboekjes zijn ook te koop bij boekhandel ‘De Toren van
Bemmel’ in Bemmel.

V E RSL AG

25 jaar met hart en ziel
Afscheid van Janine Kallen, pastoraal werker
van de R.K. parochie H. Maria Magdalena
Zondag 20 maart 2022

Heel hartelijk dank!
Wat heeft de parochie mij een geweldig feestelijk zilveren dienstjubileum en mooi afscheid gegeven! Het hield maar niet op. De ene
verrassing na de andere.
Het begon al vanaf half januari op al die bijeenkomsten waar ik voor de
laatste keer bij een (werk)groep aanschoof of in een viering voorging.
Ik ben toegesproken en toegezongen in vieringen en bij vergaderingen,
ik heb prachtige bossen bloemen gekregen, heerlijke flessen wijn, cadeaubonnen, manden met Betuws fruit en delicatessen, ik ben gefêteerd op
feestelijke lunches en etentjes en ik kreeg een feestelijke taart.
En toen kwam 20 maart, de dag van het afscheid. Die dag was zo bijzonder, zo ontroerend en overweldigend. Mijn familie en ik werden
opgewacht en gastvrij ontvangen in het parochiehuis waar een heerlijk
ontbijt op ons wachtte. Daarna volgde een warme en sfeervolle viering
waar ik enorm van heb genoten. Aan het einde van de viering ben ik
opnieuw in het zonnetje gezet. Door mijn collega’s, door het parochiebestuur, door de kinderen en de mensen van het Kinderwerk, door
werkelijk iedereen die in de kerk aanwezig was. Prachtige cadeaus
heb ik gekregen en een album vol met dierbare herinneringen samengesteld door zoveel mensen waar ik mee heb mogen optrekken.
Na de viering stond er alweer een verrassing klaar. Het Schuttersgilde
St. Sebastianus uit Gendt bracht een serenade en een vendelhulde.
Maar dat was nóg niet alles. Achter het parochiehuis mocht ik een
bord onthullen: de naam van de binnentuin van onze parochie:
’t Kallenhofje! Dat geloof je toch niet? Wat is dat bijzonder!

Daarna volgde een feestelijke receptie. In De Hoeksteen en buiten
in de tent werd iedereen getrakteerd op koffie met gebak, broodjes
en lekkere hapjes. In de kerk heb ik honderden mensen uit heel de
parochie en daar buiten de hand geschud en heel veel lieve woorden,
kaarten en cadeaus gekregen. Wat voel je je dan bevoorrecht. Wat een
zorg en een aandacht is aan al die attenties besteed. Ik kreeg zelfs een
eigen glossy verzorgd door de redactie van Ankerplaats.
Aan het einde van de dag stond er een heerlijk buffet klaar, ben ik nóg
een keer toegezongen en was er alle gelegenheid om samen met mijn
familie, met mijn collega’s van het pastoraal team en secretariaat, de
mensen van de feestcommissie en de mensen van het parochiebestuur
nog eens in alle rust terug te kijken op deze dierbare dag.
Lieve mensen, ik wil u / jullie allemaal uit de grond van mijn hart
bedanken. Voor 25 jaar samenwerken, voor 25 jaar lief en leed gedeeld,
voor het vertrouwen en de vriendschap die ik heb mogen ervaren,
voor alle dierbare herinneringen die mijn leven zo hebben verrijkt en
die ik zal koesteren. Het waren geweldig mooie jaren die ik in onze
parochie mocht doormaken. Het was niet altijd makkelijk, soms moesten
er harde knopen worden doorgehakt, maar toch bracht ons dat als
geloofsgemeenschap vaak ook weer op een nieuwe manier dichter bij
elkaar.
Dank voor alle woorden, kaarten, aandacht en cadeaus. Dank aan mijn
collega’s, dank aan het parochiebestuur, dank aan de feestcommissie,
dank aan onze cameramensen, dank aan het gastteam en dank aan
iedereen die heeft bijgedragen aan dit feestelijke afscheid.
Hartelijke groeten, Janine Kallen
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AG EN DA

Kinderactiviteiten
voor de kinderen

Eerste Heilige Communie
En dan is het bijna zo ver… Wij zijn er klaar voor om met vijftig
kinderen hun eerste communie te gaan vieren. De afgelopen maanden
hebben de kinderen hard gewerkt en veel geleerd over Jezus.
Al het goede komt in drieën. Op vrijdag 1 april was de Serrekamer
van De Herberg voor de derde maal geheel gevuld met gasten die
kwamen proeven van de heerlijke gerechten en wijnen van onze
‘huiskok’, Luca Consoli. Een veelzijdig man: universitair hoofddocent, gemeenteraadslid, dirigent van het Leonarduskoor in
Oosterhout en gepassioneerd kookliefhebber. Het deed ons allen
goed om na zo’n lange stille tijd weer met velen samen te zijn, onder
het genot van lekker eten en een goed glas.
Als voorgerecht presenteerde Luca
een amuse van gerookte makreel.
Het voorgerecht was een pasta met
cherrytomaten en spinaziepesto,
het hoofdgerecht een kippannetje
met geroosterde aardappeltjes,
het dessert bestond uit rijsttaart
met koffie en thee. Als dank kreeg
Luca de traditionele Wereldkokenschort uitgereikt.

Donderdag 12 mei: Filmavond
Into the Wild (Sean Penn, 2007)

Zij hebben verhalen over de daden van Jezus gehoord, maar we hebben
er ook samen over gepraat wat dat nu inhoudt. Wat wij zelf kunnen
doen om de wereld een beetje te veranderen in het land van God.
Tijdens de kinderbijeenkomst hebben we het gehad over de eucharistie.
Dat dit een sacrament is, met symbolen en rituelen. Een symbool
alleen is vaak niet meteen duidelijk. Bij een symbool hoort een
verhaal. In het geval van de eucharistie is dat het verhaal over het lijden
en sterven van Jezus.
Ook de ouders zijn hierin meegenomen. Met hen hebben we gesproken
over symbolen en ons eigen Godsbeeld.
Vanzelf kwamen we aan in de Goede Week. Een week vol met symbolen
en rituelen. Na de Sedermaaltijd, de feestmaaltijd van het Joodse
paasfeest, zijn wij stil op weg gegaan naar Goede Vrijdag en Pasen.
En nu zijn we zover dat we uitkijken naar de grote dag op 22 mei.
Dan gaan de kinderen in twee feestelijke vieringen voor het eerst de
heilige communie ontvangen.
Wij nodigen u allen uit om hiervan getuige te zijn in de St. Werenfriduskerk of via de livestream bij u thuis. De eerste viering begint om 9.30 uur
en de tweede om 12.00 uur.

Het waargebeurde verhaald van rijkeluiszoon Chris McCandless, die
de materiële wereld ontvlucht en in zijn eentje de mooiste plekjes van
de wereld bezoekt. Hij wil de wereld beleven zoals die oorspronkelijk
is bedoeld. Uiteindelijk neemt hij zijn intrek in een rode bus in de
wildernis van Alaska.
Inleiding en nagesprek: John Rademakers.
Toegang: € 4,Om 18.00 uur wordt een maaltijd geserveerd voor € 5,- per persoon
(vooraf opgeven).

Vrijdag 20 mei:
Wereldkoken Curaçao

Vanavond staan verrukkelijke gerechten uit Curaçao op het menu.
Uw koks zijn Vincent en Veronica Nijenhuis. Een avond in tropische
sferen.
Deelname per couvert: € 7,50.

Voor informatie over het programma, uw aanmelding voor een activiteit
en de verhuur van ruimten kunt u contact opnemen met:
Herberg De Aandacht
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren
telefoon: 06 - 3333 1746
e-mail: herbergdeaandacht@gmail.com
website: www.herbergdeaandacht.nl
Facebook: www.facebook.com/herbergdeaandacht/
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Kinderpagina
Om te maken: Moederdaghart waardebon

Pieppraat
Meimaand Mariamaand
In de maand mei staan we extra stil bij
Maria, de moeder van Jezus.
4 mei Dodenherdenking
We staan elk jaar stil bij alle mensen die
in de Tweede Wereldoorlog of tijdens
een andere oorlog zijn gestorven.

Wat heb je nodig:
• stevig papier
• schaar
• splitpen
• kleurspullen
- Knip alle voorbeelden uit
en trek ze over op stevig papier.
- Kleur alle vlakken in verschillende
kleuren. De grote harten geef je ook
alle vier een verschillende kleur.
- De kleinere hartjes maak je mooi rood,
de kleur van de liefde .
(Als je niet wilt kleuren, neem je gekleurd papier.)
- Plak de steel vast aan het kleinste hartje.
- Maak nu een klein gaatje in alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op elkaar
zodat alle gaatjes boven elkaar liggen.
- Steek nu de splitpen door alle gaatjes
en maak het vast aan de achterkant.
- Schrijf nu in ieder vak een klusje
dat je graag wilt gaan doen voor mama.
- Mama mag elke dag een keer draaien aan
‘het rad van fortuin’.

Mies Muis
Hallo jongens en meisjes,

Daar ben ik weer, Mies Muis. Deze keer zat ik in mijn eigen tuin toen ik al die vogels zag die zo druk waren
met hun nestjes. Het was voorjaar en dan leggen bijna alle vogels hun ei. Het roodborstje kwam even bij
me zitten op een struik. Zij vertelde hoe druk ze was met het verzamelen van genoeg bessen. Om straks
een hele poos op de eitjes in het nest te kunnen zitten, moest er flink eten verzameld worden. Haar man
was nog druk met het nestje. Hij bouwde het op een fijne plek tussen de takken van een struik. Lekker uit
de wind en gelukkig in de zon. Ze vertelde me hoe de maand mei aan haar naam kwam. Heel vroeger was
er een godin Maia. Maia was de godin van de aarde en van nieuw leven. Nadat Jezus gestorven was en zijn
moeder Maria zo verdrietig was, waren er allemaal mensen om haar te troosten. Maar het gekke was dat
Maria de mensen troostte en daarmee ook zichzelf. Daarna werd Maria zo bijzondere voor de mensen,
dat deze maand ook wel Mariamaand genoemd wordt.
Nadat ze dit verteld had, vloog het roodborstje nog een keer langs en verdween
toen tussen de struiken. Ik hoop dat ze mij in juni haar kinderen zal laten zien.
Afwachten dus!
Groetjes Mies Muis.
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5 mei Bevrijdingsdag
Op deze dag vieren we dat Nederland
een vrij land is, waar iedereen een eigen
mening mag hebben en mag zijn zoals
je bent.
Moederdag 8 mei
Alle moeders zetten we op deze dag
extra in het zonnetje.
12, 13 en 14 mei: IJsheiligen
Op deze dagen vieren we de feesten
van drie heiligen: St. Pancratius, St.
Servatius en St. Bonifatius. Omdat
het in deze tijd van het jaar soms heel
koud kan zijn met noordenwind en
vorst, noemen ze deze drie heiligen de
‘ijsheiligen’.
Hemelvaart 26 mei
Hemelvaartsdag is de veertigste dag
na Pasen. Het getal veertig komt in
de Bijbel veel vaker voor. Zo trokken
de Israëlieten veertig jaar door de
woestijn, nadat ze bevrijd waren uit
Egypte en voordat ze het door God
beloofde land in mochten.
Tussen Pasen en Hemelvaart hebben
de vrienden van Jezus hem nog ‘gezien’.
Op veertigst dag zagen ze hem
verdwijnen in de wolken. Vroeger
stonden de mensen op Hemelvaartsdag al heel vroeg op. ’s Morgens voordat het licht werd en er nog dauw op
het gras lag. De mensen gingen dan
zingend met blote voeten door het
gras lopen, omdat men hoopte dat
dit genezende werking zou hebben.
Dit wordt dauwtrappen genoemd.

