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VA N D E REDAC TIE
De lente heeft haar intrede gedaan, we mogen weer bijna alles,
maar toch hangt er een gelaten sfeer. Pasen, het feest van opstanding
en nieuw leven, is zo moeilijk te combineren met beelden van
vernietiging en dood. Koningsdag combineert uitgelatenheid met
een bezorgd randje. Dodenherdenking op 4 mei: je ziet en hoort
naast herdenken toch ook de zorg om de vrijheid en de vrede.
Wat zijn we gelukkig dat we in omstandigheden leven, waarin we
niet direct bedreigd, gemarteld en beknot worden in onze vrijheid.
Laten we proberen die vrijheid met zorg te behandelen.
Op de voorpagina zien we een duif zittend in een kerkraam. De duif
als symbool van de vrede en vrijheid zit buiten voor het raam en lijkt te
zoeken naar een mogelijkheid om in alle rust bij ons binnen te komen.
Ook de Heilige Geest liet zich op Pinksteren niet door gesloten deuren
en ramen tegenhouden. Laten we hopen dat het dit jaar lukt: dat de
geest van vrijheid en liefde, van vrede en gerechtigheid neer mag dalen
op onze wereld, die smacht naar een beetje vrede.
De volgende Ankerplaats wordt een dubbelnummer voor twee maanden.
Mocht u intenties voor de zomermaanden willen opgeven, dan moet u
er rekening mee houden dat dat voor de maanden juli en augustus moet
gebeuren. Dat geldt ook voor artikelen, aankondigingen en agenda’s.
We wensen u een mooie lentetijd, Hemelvaart en Pinksteren.
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Kopij
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W OOR D VOO R O N DE R W E G

Domine, quo vadis?
In de eeuwige stad Rome staat aan een lange eenzame weg een heel
klein kerkje met een bijzonder verhaal. Het is de kerk van ‘Sancta
Maria in palmis’. Hier wordt een bijzondere vloertegel bewaard
met voetafdrukken van een persoon. Wie deze steen goed bekijkt,
ontdekt hierin de doorboorde voeten van Jezus.
Volgens overlevering zou op deze plek Jezus aan Petrus zijn verschenen
toen hij op de vlucht was tijdens een christenvervolging. Petrus
herkende zijn Heer direct en vroeg Hem: “Domine, quo vadis?” Heer,
waar gaat u naartoe? Jezus zou hem toen geantwoord hebben: “Ik ga
naar Rome om voor een tweede keer gekruisigd te worden.” Op deze
woorden van Jezus zou Petrus rechtsomkeer gemaakt hebben en zich
bij de christengemeenschap gevoegd hebben.
Het verhaal dat we niet in de Bijbel terugvinden, maar die de traditie
wel heeft bewaard, heeft een diepere betekenis. De voeten in dat kleine
kerkje aan de Via Appia Antica staan gericht naar Rome. Ze staan
gericht naar de plaats waar Simon Petrus zijn roeping moet volgen.
Maar hij gaat niet alleen naar Rome. Jezus gaat met hem mee ook al zal
hij in Rome de marteldood sterven.
Hoe belangrijk is deze overlevering voor ons vandaag? Wij worden
uitgezonden om naar alle hoeken van de wereld, zelfs aan de hele
schepping, het evangelie te brengen. Maar dat is niet altijd eenvoudig.
Soms voelen we ons alleen staan, kunnen we zelfs niet met onze naasten
of familie over het geloof praten. Dan kan de vraag in ons opkomen:
“Is er dan niemand meer die net als ik in God gelooft?” Hoe belangrijk
is dan de boodschap van jonge kerk uit de eerste eeuw. Petrus kiest
niet de gemakkelijkste weg, niet de weg van de menigte, maar hij volgt
zijn roeping. Hij gaat terug naar zijn kudde, naar de kudde van zijn Heer.
Pastoor Karel Donders

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

Victor Bulthuis

06 - 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl

0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

Margreet Sanders

Annemarie Buurman

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com

pastoor

pastoraal werkster

pastor

parochiemedewerkster
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VA N DE BESTUURSTA FEL

Karel Donders
Pastoor
Voorzitter

Jeannette
den Boer-van Treijen
Vice-voorzitter

Theo Peters
Secretaris
Personeel en
vrijwilligers

Patrick Peters
Penningmeester

In de aprilvergadering sprak pastoraal werkster Margreet Sanders
met aanstekelijk enthousiasme over het project Wegen met Zegen,
de nieuwe pelgrimsroute door de hele Betuwe. U heeft daar in
Ankerplaats al uitgebreid over kunnen lezen. Het project is klein
begonnen en allengs uitgebreid. Er is een boekje van verschenen,
er zijn wandelroutes uitgezet, er is informatie opgezocht. Kortom,
er kwam in de afgelopen jaren heel wat bij kijken om dit project uit
te voeren.
De betrokkenen deden dit met de nodige voortvarendheid. Ze schakelden deskundigen en vrijwilligers in. En ze hebben vergunningen
en pleisterplaatsen geregeld. En de financiering is rond. Dat is echt
geen sinecure. Het geeft aan dat dit project bepaald niet zonder slag of
stoot tot stand is gekomen en dat doorzettingsvermogen en ongekend
enthousiasme ervoor gezorgd hebben dat Wegen met Zegen in mei
officieel van start is gegaan. Er worden plannen uitgewerkt voor de
komende drie jaar. Elst neemt in de plannen een belangrijke plaats in.
Hoe dat precies vorm gaat krijgen, wordt nog uitgewerkt. De pelgrimsroute bevat elf etappes. Wie de route wil volbrengen kan die dus in
fases lopen. Een echte aanrader. Het is een project geworden waarop
alle betrokkenen terecht zeer trots op mogen zijn.

Financiën
Iedereen is benieuwd naar de resultaten van de Actie Kerkbalans.
Maar een totaaloverzicht is er nog niet. Dat komt onder meer doordat
in de geloofsgemeenschap in Elst door omstandigheden de uitvoering
van de actie wat meer tijd vergt.
Secretaris Theo Peters stelde in de aprilvergadering van het bestuur dat
zijn contactpersonen in de lokale geloofsgemeenschappen aangeven
dat ondanks alle inspanningen de Actie Kerkbalans dit jaar geen duidelijke plus laat zien. Een enkele locatie uitgezonderd. Op sommige
locaties is veel aandacht besteed om nieuwkomers warm te maken
voor deze actie, maar al het werk heeft geen zoden aan de dijk gezet.
En dat is gezien de energie die er is ingestoken natuurlijk best een
teleurstelling. Als er meer duidelijkheid is over de opbrengst, melden
we dat natuurlijk in Ankerplaats.

Aldo van den Brink
Vice-penningmeester

Vincent Bos
Communicatie

Gerie Driessen
Gebouwen

Wim Raaijmakers
Juridische zaken
en kerkhoven

Oekraïne
U heeft het vast in de media al gelezen dat de pastorie in HuissenZand tijdelijk bewoond kan worden door vluchtelingen uit Oekraïne.
De omwonenden zijn van deze situatie door de gemeente Lingewaard
op de hoogte gebracht.
Op het moment van dit schrijven was nog onduidelijk wanneer de
eerste bewoners zich melden. Het geeft wel aan dat de parochie meedenkt en meewerkt aan het huisvesten van mensen die door de oorlog
hun land ontvlucht zijn. Zoals de parochie ook heeft meegewerkt aan
verschillende inzamelacties voor Oekraïne. Acties waaraan veel mensen
hebben bijgedragen. Enerzijds met hun inzet, anderzijds met hun gift.
De parochie is iedereen daarvoor zeer dankbaar.

QR-code
Het betalen verandert. Dan zien we allemaal om ons heen. Voorheen had iedereen wel contact geld op zak. Altijd handig als er in de
kerk bijvoorbeeld eens een extra collecte was.
In de winkels betalen steeds meer mensen hun boodschappen met de
pinpas. Een ander gebruikt er zijn telefoon voor. En een derde houdt
zijn horloge tegen het pinapparaat om af te rekenen. De parochie gaat
met de tijd mee. Op de aftiteling van vieren die via de livestream worden bekeken, op onze website en in het parochieblad verschijnt de
QR-code. Ook al zo’n eigentijds en beproefd betaalmiddel. Zo ziet u
dat we het u steeds gemakkelijker maken.

Licht
Geruime tijd geleden is het parochiebestuur door het Centrum
Management Elst benaderd met het voorstel de St. Werenfriduskerk
’s avonds in het licht te plaatsen. Bij de Grote Kerk in Elst zijn al
eerder lampen geplaatst.
Deze kerk is de laatste weken zelfs geel/blauw aangelicht, de kleuren
van Oekraïne. Het bestuur van onze parochie heeft besloten aan de
plannen mee te werken. Wanneer de lampen worden geplaatst is nog
onbekend. Maar zeker is dat Werenfridus het licht ziet.

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

Geef ons heden…
Wij hadden vroeger thuis een houten broodschaal met het randschrift ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Daarop werd, als we
allemaal thuis waren, de lunch geserveerd. Deze woorden uit het
onzevader herinnerden ons aan de goede Gever uit wiens hand we
ontvangen wat we nodig hebben om te kunnen leven. Nog voordat
we zelf gebeden hadden, was één blik op het randschrift van het
bord in feite al een vorm van gebed.
Maar ‘ons dagelijks brood’, wat is dat eigenlijk? Is dat het brood dat we
bij de bakker of de supermarkt kopen of is dat te eenzijdig gedacht?
Natuurlijk, zonder een gevulde maag is het gauw met ons gedaan. Bidden
dat wij - ja alle mensen - elke dag voldoende te eten hebben is dan ook
basaal en wezenlijk. Maar behalve naar dagelijkse kost voor onze maag
hongeren wij mensen ook naar ander ‘brood’: voedsel voor onze ziel.
Wat voor brood is dat? Kost die je kunt vergelijken met een volkorenbrood: smaakvol, stevig, voedzaam en rijk aan goede bouwstoffen. Wat
voor bouwstoffen? Dingen die ons werkelijk voeden en waar we van
genieten, waar we kracht aan ontlenen en lang op kunnen teren. Een dag
zonder het volkorenbrood van het volle leven is een dag niet geleefd.

Sacramentsdag

Op Sacramentsdag, zondag 19 juni, staan we stil bij dat wat ons
werkelijk voedt. Dit hoogfeest stamt uit de middeleeuwen en heeft zijn
oorsprong in het bisdom Luik. Paus Urbanus IV heeft het halverwege
de dertiende eeuw voor de gehele Kerk ingevoerd. Maar pas vanaf
de veertiende eeuw wordt het pas echt belangrijk, met name door de
heilige Thomas van Aquino, een van de grootste theologen van onze
Kerk. Hij staat aan de wieg van de theorie van de ‘transsubstantie’,
die verklaart wat het betekent dat brood en wijn in de Eucharistie
tot het Lichaam en Bloed van Christus worden. Dat kunnen we niet
zien of proeven: we blijven brood en wijn zien, maar naar hun wezen
belichamen ze Jezus Christus zelf. In brood en wijn geeft Hij zichzelf,
zoals Hij dat deed bij het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Die
tegenwoordigheid van Christus in het heilig brood blijft ook na de
viering, zo geloven wij. Daarom bewaren we de eucharistische gave,
vereren we die in een plechtig lof en dragen we deze rond in processie.
Of we delen ervan uit aan mensen die niet kunnen meevieren.

In het sacrament van de eucharistie gedenken we dat Jezus zichzelf
voortdurend wegschenkt aan ons mensen, als voedsel voor onze ziel.
Zo belangrijk is dat voor ons leven dat de Kerk er het hoogfeest van
het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus
Christus, kortweg Sacramentsdag, aan heeft gewijd.

Manna

Maar wat heeft dit alles met ons dagelijks brood te maken? In een
van de lezingen van Sacramentsdag, Exodus 16-13, 24, horen we over
het manna dat het volk van Israël krijgt in de woestijn. Dat is meer
dan gewoon brood. Het is brood dat uit de hemel neerdaalt en dat de
Israëlieten als fijne korrels op het woestijnzand aantreffen. Dat wil
zeggen: het is brood dat ons mensen laat zien waar we ten diepste van
leven. Want, zo staat er geschreven: ‘De mens leeft niet van voedsel
alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt.’ Manna, dat is
behalve brood ook woord, het levenwekkende Woord van God.
Zonder zijn goede gaven zijn we niets. Heel ons bestaan ontvangen we
uit zijn hand.
Daarom komen we op Sacramentsdag, maar eigenlijk in elke eucharistieviering, samen rond Woord en Brood. Want ook wij leven van manna,
dat wil zeggen dat wat God ons te zeggen heeft. En als christenen leven
wij van Jezus die zichzelf met het manna vergelijkt, waar Hij zichzelf
het levende brood noemt dat uit de hemel is neergedaald. Hij geeft
zichzelf te eten en te drinken aan ons, dat wil zeggen: als we Hem door
ter communie te gaan in ons lichaam en onze ziel toelaten, dan delen
we in het leven van Hem.
Maar wat betekent dat voor ons dagelijks leven? De heilige Augustinus
drukt het heel mooi uit: ‘Ontvang wat je bent en word wat je ontvangt:
Lichaam van Christus.’ Dat betekent dat wij ook elkaars dagelijks brood
moeten zijn. Wij worden uitgenodigd het volkorenbrood van het volle
leven met elkaar te delen. In de viering drukken we dat uit door ter communie te gaan. Dat doen we nooit alleen voor onszelf. De communie
ontvangen is ook communio, gemeenschap worden. Zoals brood en
wijn in de eucharistie worden tot Lichaam en Bloed van Christus, zo
worden wij door deelname aan deze Tafel zelf tot Lichaam van Christus.
Hij wordt vlees en bloed in ons en wij veranderen in en door Hem.
‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’ Het is een simpele bede met een
enorme diepgang, die we eindeloos mogen herhalen. Nu ik dat zeg,
vraag ik me ineens af: waar zou die broodschaal met dat randschrift
eigenlijk gebleven zijn?
pastor Victor Bulthuis
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PA STOR A AT

Drents Museum
‘In de ban van de Ararat’
Van 11 mei t/m 30 oktober presenteert het Drents Museum in Assen
de tentoonstelling In de ban van de Ararat – Schatten uit het oude
Armenië. Aan de hand van circa 160 kostbare archeologische voorwerpen neemt de tentoonstelling de bezoeker mee op reis door de
fascinerende vroegste geschiedenis van Armenië.
Armenië hoort geografisch gezien bij Azië maar noemt zichzelf liever
Europees. De berg Ararat waar de Ark van Noach zou zijn gestrand,
is het nationale symbool van Armenië. De berg ligt nu weliswaar in
Turkije maar is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van
Armenië.
De Armeens Apostolische Kerk van Armenië is volgens de traditie
gesticht door de apostelen Bartholomeus en Thaddeus. In 301 werd de
kerk door toedoen van Gregorius de Verlichter de eerste staatskerk in
de geschiedenis van het christendom. Armenië is daarmee de oudste
christelijke natie ter wereld.

Wie gaat met ons mee?

Op donderdag 29 september gaan we - afhankelijk van hoeveel mensen
er mee gaan - met de bus of met de trein naar Assen om de tentoonstelling
in het Drents Museum te bezoeken.
Voorafgaand is er voor de deelnemers op dinsdag 13 september om
19.30 uur in De Hoeksteen in Elst een lezing verzorgd door Janine Kallen
over de geschiedenis van de Kerk van Armenië.
Kosten:
• busreis afhankelijk van het aantal of per trein € 50,60 retour;
• museumkaartje € 15,-• lunch, koffie/thee voor eigen rekening
Organisatie en begeleiding: Janine Kallen en Yvonne Vos-Hegge.
U kunt zich voor deze dag aanmelden tot uiterlijk 30 augustus
bij Yvonne Vos-Hegge: wy.vosjes@gmail.com.
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Lourdesreis in de herfstvakantie
Er blijkt weer voldoende animo te zijn voor een busreis naar Lourdes
in de herfstvakantie. Graag nodigen we jong en oud uit om mee te
gaan. De reis duurt van 22 tot en met 29 oktober.
We reizen via Nevers, de plaats waar Bernadette in het klooster verbleef
en waar ze ook opgebaard ligt. We verblijven vijf dagen in Lourdes en
reizen terug via Parijs.
Deelname voor volwassenen kost € 580,-.
Voor kinderen bedraagt de deelname € 400,-.
Informatie en opgave: vóór 1 juni bij het parochiesecretariaat.

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

Boeddha of kruisbeeld
De laatste jaren valt mij op hoe Boeddhabeelden steeds meer een
plek hebben gekregen in tuinen en huiskamers. Soms voor het raam
of op een prominente plaats duidelijk in het zicht. Heel anders dan
het gebruik dat bij ouderen nog bekend is van het kruisbeeld in de
huiskamer, vaak boven de deur. Een duidelijk teken en uiting van
je levensovertuiging. Bij katholieken een kruis met een corpus met
een palmtakje van palmzondag verwijzend naar Jezus kruisdood.
In protestantse huizen een kruis zonder corpus als symbool voor
Jezus verrijzenis en in de lijn van het beeldenverbod.

Bijeenkomst van Sycamore
Donderdag 2 juni is er weer een bijeenkomst van Sycamore in
De Hoeksteen.
Sycamore is ontmoeten en samenkomen, zo mogelijk beginnen met
een maaltijd. Daarna samen de inleiding bekijken en bespreken.
Het thema van deze avond zal zijn ‘De heilige geest en de Kerk’.
•
•
•
•

Heb je ooit een bepaalde ingeving of een spirituele ervaring gehad?
Wat zijn je mooiste gemeenschaps- en/of familie-ervaringen?
Heb je ooit een religieuze viering bijgewoond?
Welke gebaren en symbolen vielen je op?

Wanneer u wilt deelnemen aan deze avond, wel of niet wilt deelnemen
aan de maaltijd, geeft u zich dan op via ons parochiesecretariaat.
18.30 uur inloop
18.45 uur maaltijd
19.45 uur film en gesprekken, koffie/thee
21.15 uur afronden
Jacqueline de la Rie
Pastoor Karel Donders

Is het Boeddhabeeld in de plaats gekomen van het kruisbeeld? Of is
dat een voorbarige conclusie? Het is duidelijk dat aandacht voor kerk
en haar religieuze gebruiken de laatste decennia steeds minder is
geworden. Zelfs bij journalisten ontbreekt soms exacte kennis.
Een radioverslaggever noemt bijvoorbeeld een protestant-orthodoxe
kerkdienst met kerstmis ‘de nachtmis’ een woord voor een katholieke
kerstviering.
Voor veel jongeren is de kerkelijke wereld buiten hun blikveld en
interesse. Maar dat sluit niet uit dat er een grote betrokkenheid kan zijn
bij milieuvragen of de solidariteit met kwetsbare mensen en andere
menselijke waarden. Jongeren, maar zij niet alleen, kiezen voor een
Boeddhabeeld in huis enkel omdat ze het mooi vinden staan als decoratie.
Anderen omdat het beeld herinnert aan een reis naar Thailand of Sri
Lanka. Een Boeddhabeeld sluit soms aan bij de kijk op het leven of een
levensstijl waarbij je geen kerk of priesters nodig hebt. Het loslaten van
de kerkelijke wereld wil niet zeggen dat er geen vraag is naar wat je meer
in het algemeen religiositeit mag noemen. Noem het een verbondenheid
met wat ons mensen overstijgt zonder dat je dat God hoeft te noemen
of een hogere macht. Het boeddhisme kent geen godsbeeld en staat
ook niet tegenover andere religies of atheïsme. Een Boeddhabeeld
doet denken aan meditatie, tijd nemen voor bezinning in een wereld
van steeds maar druk-druk. Een Boeddhabeeld kan uitnodigen tot het
zoeken naar wat rust in meditatie. Daarin iets ontdekken van wie je
echt bent en wat je van het leven wil maken. Dat je zo kunt werken
aan je eigen zelfrealisatie zonder te blijven hangen in individualisme.
Zelfrealisatie die pas echt tot bloei komt wanneer ook de betrokkenheid
op anderen alle kansen krijgt. Of zijn deze gedachten toch wat ver
gezocht bij het zien van een Boeddhabeeld in de huiskamer op de
schoorsteenmantel?
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I N G ESPR EK M E T
Just Bennis, routemaker Wegen met Zegen
Gendt

Draaien

Doornenburg

‘Wandelen is
zoveel meer dan
alleen maar
stappen zetten’

De mooiste plekjes
en routes

Al wandelend door Hemmen vertelt Just Bennis uit Randwijk wat
er allemaal bij het uitzetten van een wandelroute komt kijken. Druk
wijzend vertelt hij waar je als routemaker op moet letten.
“Maar een ding moet je begrijpen: de meeste deelroutes van het
pelgrimspad waren voor een groot deel al uitgezet door enthousiaste
vrijwilligers. Ik ben ze gaan koppelen als route en gaan nalopen.” Toch
heeft hij daar zijn eigen draai aan gegeven. “Tijdens dat nalopen ga
je toch opletten of het écht het mooiste stukje van de route is. Of dat
er bijvoorbeeld nog een ander wandelpad in de buurt is wat net iets
interessanter is.”

Just kwam door de protestantse kerk in Hemmen bij het kernteam van
Wegen met Zegen terecht. Daar kwam een vraag vandaan of mensen
wilden helpen met de routes. Just: “Nu had ik al vaker kleinere
pelgrimsroutes uitgezet voor die kerk, dus de dominee moest aan mij
denken. En natuurlijk vond ik dat leuk om te doen.”

Bewegwijzering
“Het lijkt heel makkelijk: ergens een bordje hangen op een plek waar
het goed zichtbaar is. Maar er komt nog heel wat bij kijken. Je kunt de
bordjes namelijk niet zomaar overal neerzetten en stickers niet overal
plakken. Je moet bedenken welke plekken tijdelijk zijn en welke plekken
er ‘blijvend’ uitzien. Ook moet je rekening houden met hekken, paaltjes
die er al staan en lantaarnpalen die eigendom zijn van de gemeente.
Je mag alleen met een vergunning bordjes ophangen.”
Daarnaast heeft Just ook een systeem waarin hij bijhoudt welke bordjes
er precies nodig zijn. “Je moet wel weten hoe vaak je naar links, rechts
of rechtdoor moet.”
Een heel proces dus, zo’n route rondkrijgen.
Maar eentje waar hij zich graag mee bezighoudt.

Oosterhout

neiaarD

nelegeipS

Huissen

Draaien
Driel

Hulhuizen

8 l Ankerplaats juni 2022

si nelednaW‘
nad reem leevoz
raam neella
’nettez neppats

Lent

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

Riet van den Brink

Ben Francissen

Marjo Hendriks

Hans Opgenoort

Jos Oude Ophuis

Henk Peperkamp

Heleen Razing

Edwin Weijers

Driel H. Maria Geboorte

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

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

Liturgische Werkgroep
Karin Geenacker

Richard op den
Kamp

Jacqueline de la Rie

Karin Smeenk

Vieren in mei
Hoewel deze Ankerplaats bedoeld is voor juni, is het nog volop mei
als dit blad uitkomt. Daarom de aankondiging van het Marialof op
29 mei, altijd een bijzondere viering.
Hoewel het gewoonlijk druk is bij ons Maria-altaar achter in de kerk,
de kaarsjes moeten nu wel heel regelmatig aangevuld worden. Mensen
schrijven in het gastenboek: wat fijn dat de kerk open is. Veel bezoek
door fietsende passanten of mensen die een route wandelen.
Er zijn inmiddels meerdere routes in onze omgeving, zoals nu ook
Wegen met Zegen. Een mooie aanvulling.

Onze liturgische werkgroep is gevraagd om voor te gaan in de
vieringen in zorgcentrum Liefkenshoek te Heteren. Hier wonen
veel oud-Drielenaren. Voor hen is het fijn om voorgangers uit hun
eigen dorp te ontmoeten. De bewoners hebben hier steun aan.
Live vieren is toch fijner dan naar de vieringen op tv kijken. Het doet
wat met óns om op deze manier iets voor deze mensen te kunnen
betekenen. Het schept verbinding. Dat vinden we belangrijk.
We willen graag ons steentje bijdragen, zodat zij voelen: we horen erbij.
Op maandagavond 23 mei om 19.00 uur gaat onze werkgroep voor de
eerste keer voor.
Maandagavond 2 mei zijn wij aanwezig tijdens een viering aldaar en
kennismaken.
Namens de liturgische werkgroep Driel
Riky Janssen
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Marialof
Zondag 29 mei, 15.00 uur
Het is een traditie in onze kerk dat we in mei een Marialof vieren
met als voorganger pastor Victor Bulthuis en ons koor Cantorije.
Vorig jaar kon dat alleen met de nodige beperkingen, maar nu is ieder
welkom. Het is een traditioneel lof met uitstelling van de monstrans,
voor ouderen heel herkenbaar, en het koor zingt mooie Marialiederen.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met het bekende advocaatje.
Van harte welkom.

Vriendschap met een Poolse parochie
Vertegenwoordigers van de Poolse ambassade waren in Driel om een
film op te nemen over de vriendschapsbanden tussen Driel en Polen.
Zo werd gesproken over onze vriendschap met de kerk in het Poolse
Cieplice. Vroeger een zelfstandige stad, maar inmiddels een wijk
van de grote stad Jelenia Góra in het zuidwesten van Polen. Door
de coronatijd hebben we lang alleen telefonisch contact gehad met
elkaar, maar hopelijk verandert dat.

Bestuurswisseling koor Cantorije
In de laatste Ankerplaats stond een foto van de bestuurswisseling
bij koor Enjoy. In de ledenvergadering van koor Cantorije op
12 april zijn Sonja en Pascal Martens afgetreden als bestuursleden.
Sonja was voorzitter en Pascal penningmeester. Nieuwe voorzitter van
het bestuur is Ria Lamers geworden. Wij wensen haar veel voldoening
in dit werk. Een nieuwe penningmeester is nog even niet voorhanden,
maar Pascal heeft toegezegd voorlopig de financiën te beheren. Het is
fijn dat ze beiden blijven zingen in ons koor.
Het was een gezellige, levendige ledenvergadering. De koorleden hebben
er alle vertrouwen in dat het koor een mooie periode tegemoet gaat.

Concert Osse Opera
Zondag 12 juni, 14.30 uur
Op deze zondagmiddag is het koor van de
Osse Opera onze gast. Met haar vijfentachtig
jaar is dit koor één van de oudste verenigingen
in Oss, en tegelijkertijd springlevend.
Het koor is een vereniging in de letterlijke zin van het woord. De zangers
en zangeressen komen uiteraard om met elkaar te zingen, maar daarnaast staan de woorden gezelligheid en samenzijn hoog in het vaandel.
De liefde voor zang en voor de opera in het bijzonder, maakt dat jong
en oud zich thuis voelen in de vereniging, ook nieuwe leden.
Het koor van de Osse Opera heeft een mooi programma samengesteld
voor het concert in onze kerk in Driel. Bekende operastukken en
liederen uit musicals met solisten en begeleiding. Prachtige melodieën
van Mozart, Verdi, Gershwin, Donizetti enzovoort.
De toegang is gratis. Er is een deurcollecte waar ieder zijn of haar
waardering kan laten blijken. Zie ook www.osseopera.nl
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wordt bij aanvang van een viering. In onze eigen kerk is natuurlijk
deze verbondenheid ook zichtbaar en dat blijft zo.
In oktober 2017 was de parochiereis naar Polen en werd ook Cieplice
bezocht. Voor velen een mooie herinnering.

Indrukwekkend Passieconcert
Op de zondag voor de Goede Week liet zanggroep Spirit uit Best
ons het lijdensverhaal van Jezus indringend beleven: van passie naar
Pasen.
Mooie Engelstalige ballads vertolkten onze gevoelens bij de laatste
dagen van Jezus. In de hof van Gethsémané bad Jezus: ‘Mijn hart breekt
van verdriet. ‘Vader. Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij
voorbijgaan’.
Het koor verklankte: “I’ll cry tears for you.” En poogde hoop te
benoemen: ‘We will stand; face it all together.’ De rijke klankkleur van
het koor kwam goed tot zijn recht door de akoestiek van de kerk.
Bij de opening van het concert begroette Michel Nas, voorzitter van
de Blije Kerk, een Oekraïense familie, aan wie nu in Driel onderdak is
verleend. Die familie werd met een warm applaus verwelkomd.
De vriendschap met deze Mariakerk in Polen bestaat sinds 1993, toen
de kerk aldaar nog in aanbouw was. Naast financiële bijdragen zijn in
deze kerk in Cieplice allerlei objecten aanwezig die gerealiseerd zijn
door vrijwilligers van onze Drielse kerk en die onze verbondenheid
weergeven: het orgel, de kerkbanken, de doopvont, de bel die geluid

De presentatie van het koor werd versterkt door de verschillende
opstellingen. Bij het slotlied verspreidden de koorleden zich tussen
en rondom de bezoekers. De aanwezigen voelden zich persoonlijk
toegezongen.
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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

Koffiedrinken na de mis

Björn van Snippenburg

Sinds vorig jaar beginnen de zondagse missen in onze kerk om
11.00 uur. De redenen hiervoor zijn destijds al uitgebreid besproken.
Als gevolg van de latere aanvangstijd, is toen besloten om het koffiedrinken na de mis – toen dat na corona weer mocht – niet terug te
laten komen. Mensen zouden als ze om 12.00 uur uit de kerk komen
meteen naar huis willen omdat je anders niks meer aan de middag
hebt, zo was de gedachte.
Als alternatief werd een tijd het koffiedrinken om 10.00 uur aangeboden,
vóór de mis dus. Vanwege het inzingen konden koorleden hier helaas
niet bij zijn, en ook onder de kerkgangers was de animo hiervoor minimaal. Daarom zijn we hier een tijd geleden mee gestopt.
Sinds eind april zijn we begonnen met koffieschenken ná de mis.
Hiervoor lijkt toch meer animo te zijn dan aanvankelijk gedacht.
We voorzien duidelijk in een behoefte. Want het gaat niet om die kop
koffie; die kun je thuis ook pakken. Het is juist de ontmoeting met
medeparochianen die zo waardevol is.

Inzameling voedselbank
In de veertigdagentijd hebben we levensmiddelen ingezameld voor
de voedselbank. Dit heeft vele dozen vol producten opgeleverd.
“Namens de voedselbank en de gebruikers dank voor uw bijdrage”,
zegt coördinator Jan Kroeze.
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We hebben wel gemeend om het gastteam van De Hoeksteen – dat
het koffiedrinken voor de coronaperiode verzorgde – niet te belasten
met het koffieschenken op deze toch wat ongelukkige tijd, zo tussen
de middag. De eerste zondagen hebben leden van het locatiepastoraat
de koffie geschonken (en thee en limonade). We hopen een groep te
kunnen vormen die het koffiedrinken na de zondagse mis voor haar
rekening wil nemen. Mocht u hieraan willen bijdragen, dan kunt u
contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.
Locatiepastoraat Elst
PS. Ook het gastteam van De Hoeksteen kan versterking gebruiken.
Neem gerust contact op.

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

Verlichting uurwerk
Annemarie Buurman

Harry Drost

Oecumenische Senioren Gesprekskring
Al heel wat jaren bestaat er in Gendt een Senioren Gesprekskring
van de beide kerken. Ooit werd deze kring opgestart door wijlen
ds. Karel Le Grand. Toen hij ermee stopte, werd hij later weer opnieuw opgestart door ds. Jan van Gelderop. Vanaf die tijd bestaat
de gesprekskring.
In de coronatijd heeft de kring noodgedwongen stilgelegen, maar
sinds dit voorjaar zijn we weer een keer in de maand bij elkaar. Eerst
drinken we koffie en daarna wordt dan een stuk uit de Bijbel gelezen,
waar we vervolgens over praten met elkaar. De kring wordt sinds enkele jaren voorbereid door de predikant samen met twee leden van de
gespreksgroep. Aan het eind zingen we meestal een lied of luisteren
we naar een mooi gedicht. De gesprekskring is bedoeld voor mensen
van zeventig jaar en ouder en is voor mensen van de Maria Magdalena
Parochie en van de Protestantse Gemeente Gendt-Doornenburg.
Het is niet nodig veel kennis van de Bijbel te hebben. Na de coronatijd
zijn er helaas een paar mensen afgehaakt. Daarom is er nu weer ruimte
voor nieuwe leden. In principe komen we elke derde woensdagmorgen
van 10.00 uur tot 11.45 uur bij elkaar in het parochiecentrum aan de
Nijmeegsestraat 2a. Dit is een mooie ruimte, waar we erg blij mee zijn.
De onderwerpen waar we over praten zijn heel verschillend. Soms
over een Bijbelverhaal, een Bijbelse figuur of over de tijd van het jaar,
waarin we zitten. Ook is er ruimte voor onze eigen geloofsbeleving en
persoonlijke verhalen. Lijkt het u ook wat en wilt u het eens uitproberen?

Het is al weer even geleden, toen we u gevraagd hebben om door
middel van de ‘Lingewaard doet’-bon de verlichting weer op orde
te krijgen bij het uurwerk. En ook een groot aantal sponsoren heeft
meegeholpen.
Door corona heeft het veel langer geduurd, maar de verlichting brandt
weer. Met behulp van een astrologische klok gaat de verlichting aan
als de zon ondergaat en uit als de zon ‘s morgens weer te zien is.
Terwijl ik dit schrijf (begin april) is het de verwachting dat in mei u
en alle bewoners in Gendt weer kunnen zie hoe laat het is ’s nachts.
Is Gendt ook ’s nachts bij de tijd!
Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor alle donaties.

Neem dan contact op met Lian Steenhof: 06 - 4668 0222, Anneke Strijbos:
0481 - 42 19 85 of Annemarie Buurman 0481 - 42 11 61.

Vieringen in juni
11 juni: woord- en communieviering met Mieke Peters
en Geert Vermaas in St. Jozef om 16.00 uur.
22 juni: mei eucharistieviering met pastoor Donders
in het parochiecentrum om 9.30 uur.
25 juni: woord- en communieviering met Corrie Driessen
in St Jozef om 16.00 uur.
Tijdens het kersenfeest zal er helaas geen kersenfeestviering zijn.
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Herveld St. Willibrordus

St. Willibrordusstraat 2, 6674 BH Herveld, 0488 - 45 14 97
secretariaatherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Contact
Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, 0488 - 42 01 07
pastoraatsgroepherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: Wim Janssen, 06 - 1073 4459
locatieraadherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Paul Kogels, 0488 - 45 35 26
SintWillibrordus@gmail.com

Bloemen en bezoek
Ans Geritsen

Wim Janssen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

De bezoekgegevens brengt graag bij iedereen een bloemetje die ziek is
of het even moeilijk hebben. Neem gerust contact op.

Vermelding misintenties
Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat
De eerste woensdag van de maand is het locatiesecretariaat aanwezig.
U kunt er terecht voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar
een praatje. De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 en 11.30 uur.

Kerk open
Iedere woensdagmorgen blijft de kleine kerkzaal open van 10.00 tot
11.30 uur voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.

Intenties die vóór 26 mei in de brievenbus worden gedaan, komen
in de uitgave van Ankerplaats van juli-augustus te staan. Dit heeft
te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor Ankerplaats.
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)

Kerkhof
De parochie zoekt de nabestaanden van onderstaande overledenen.
De grafrechten verlopen dit jaar. Het gaat om:
A 4 9		 Peperkamp
Cornemis Daams		J
				
1942
12-jun
				
								
A 4 10 7 Daams
Johanna
Peperkamp		 C
				
1942
16-sep
				
							
De nabestaanden kunnen contact opnemen met de locatie Herveld.

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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Een lege kerk…
Het is een aanblik waarvan je even moet slikken. De Sint Willibrorduskerk in Herveld is leeg, een tijdperk is definitief ten einde. Een
bescheiden troost is dat alles wat er in de kerk stond, een goede
bestemming heeft gekregen.

De objecten die overbleven, werden voor een bescheiden vraagprijs
aangeboden aan vrijwilligers en parochianen. Die vonden gretig
aftrek, dus ook deze hebben een goede bestemming gekregen.
Ook voor de banken was veel belangstelling. De desolate aanblik
van de kerk heeft dus een positieve keerzijde. En… de parochianen
hebben inmiddels hun weg gevonden naar de kerkzaal. Die is tijdens de
weekendvieringen goed gevuld.

Waardevolle en belangwekkende stukken blijven uiteraard eigendom
van de parochie of de geloofsgemeenschap. Antieke liturgische kleding
die niet meer wordt gebruikt is tijdens de verbouwing van de sacristie
tot kerkzaal al veilig ondergebracht in Huissen.
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L IT URG I SC H ROO
Elst
Dag/datum

St. Werenfridus

Huissen

O.L.V. ten Hemel
opneming

Zaterdag 28 mei

Zondag 29 mei
7e zondag
van Pasen

11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
InVoice

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

Zaterdag 11 juni

11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

Herveld

St. Willibrordus

15.00 Marialof
V. Bulthuis
Cantorije

9.30 Euch
K. Donders
Enjoy

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

11.00 Euch
V. Bulthuis
In B’tween

9.30 Euch
G. Peters
GK De Levensbron
19.00 Euch
K. Donders
Orgelspel

11.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce

19.00 Euch
V. Bulthuis
Cantorije

9.30 Euch
K. Donders
Sacramentsprocessie
Huissense Umdracht
GK De Levensbron

Zaterdag 25 juni

19.00 Euch
F. Bomers
InVoice

l11.00 Euch terugkomviering met communicanten
en vormelingen
V. Bulthuis
St. Caeciliakoren

9.30 Euch
K. Donders
Exotherm

Zaterdag 2 juli

Zondag 3 juli
14e zondag
door het jaar

H. Maria Geboorte

19.00 Euch
K. Donders
Exotherm

Zaterdag 18 juni

Zondag 26 juni
13e zondag
door het jaar

Driel

19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Zondag 5 juni
Pinksteren

Zondag 19 juni
Feest van het
H. Sacrament

O.L.V. van
Zeven Smarten
19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

Zaterdag 4 juni

Zondag 12 juni
Feest van de
H. Drie-eenheid

Haalderen

19.00 Euch
F. Bomers
Herenkoor
11.00 Euch
K. Donders
Musica Amare
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9.30 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

19.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

OST ER J UN I 2 0 22
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
F. Bomers
Musica Nova

Doornenburg
St. Martinus

Maandag 6 juni
Tweede pinksterdag
9.30 Euch
K. Donders
Dameskoor

19.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

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

10.00 Euch
K. Donders
Schutterijviering
Herenkoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Nova

9.30 Euch
V. Bulthuis
Leonarduskoor

19.00 Euch
F. Bomers
Dameskoor

19.00 Wgv Lwg
RKGKI

19.00 Euch
F. Bomers
Young at Heart

19.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Nova

17.00 Wcv
Lwg Driel
Jaarlijkse BBQ
Samenzang

LEGENDA

19.00 Wcv
J. Rademakers
St. Caeciliakoor

Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Kwd
l

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

		

kerkomroep.nl beschikbaar

9.30 Wgv Lwg
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MISIN T EN T IE S
De eucharistieviering op zondag (11.00 u.) 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 TV op
KPN-kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 44.

Bemmel
zaterdag 4 juni pinksterweekend: in Haalderen Toon Stuart en Nelly
Stuart-Peters, Joris Claassen, Gerard de Pater, Ton Lintsen.
zondag 5 juni Pinksteren in Huissen: Henk Leijser, familie Scheersvan Kempen.
zaterdag18 juni in Haalderen: ouders Berndsen-Marissink, Ton Lintsen.
zondag 25 juni in Haalderen: Thé Claassen, Maria, Theresia Roelofs.
Doornenburg
zaterdag 4 juni pinksterweekend: in Haalderen Jan en Sophia
Derksen-Derksen, Wilh de Beijer-Flintrop.
maandag 6 juni, pinkstermaandag in Doornenburg 10.00 uur bij
gelegenheid van de Schutterij: overleden leden van De Schutterij
Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderd Morgen, Dora
Wissing-Witjes, Piet Zweers, Jan en Dien Wieland.
woensdag 8 juni in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke HendriksRutjes, Piet Zweers.
zaterdag 18 juni in Haalderen: Wilh de Beijer-Flintrop.
Driel
zondag 5 juni Pinksteren: jaargedachtenis Wim van de Dam. Verder
gedenken wij ouders Roelofsen-van Maanen, Hent en Doortje
Cobussen-Joosten, ouders Bierman-Voorburg, Els Meurs, ouders
Peters-Derksen, Herman Selman, familie Bennik-Barends, familie van
Kempen, Leo en Miep Essers, ouders Hermeling-Clappers en Frits en
Ria, Diny de Ruijter-van Lieshout, familie Joosten en Gerard, Dick
en Truus van Rijsewijk, Stien Menting-Zwartkruis, familie JanssenSelman, Tonny en Maria te Dorsthorst, Pa en Ma van Veenendaal en
Romy en Marieke.
zaterdag 18 juni: jaargedachtenis Herman en Sien Fonteijn-van Mullem.
Verder gedenken wij Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Jan en Corrie
Hoogsteder, Theo en Annie van Mullem, Piet Degen, Pa Idsinga, Wim
Esman, Greet Wesselkamp-ten Westenend, ouders Bierman-Voorburg,
Herman Selman, ouders Krebber-ten Broeke, Elly en Theo Schrijner,
Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Doreen Smits, Doortje en Geert
van de Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders LamersWinterhalter en Koos, ouders Jan en Geertruida van Mullem-van
Binsbergen, Piet en Anneke Joosten, Henk Roelofs, Thé en Gradeke
Goldsmid-Verhoef, Riet en Co Rensen, Fia Schuiling, Tonny en Maria
te Dorsthorst, ouders Demon-Scholten, Jan en Corrie Meurs.
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Elst
zondag 5 juni Pinksteren: jaargedachtenis Johannes, Gerardus Wientjes.
Verder gedenken wij. Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders
Van Schaijk, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Ben en Corry Sloot-van
Meeteren, pastor Nol Sales, George Teunissen, ouders Toonen-van
Kempen, Mientje Zwartjens.
maandag 6 juni pinkstermaandag Maria Moeder van de Kerk: Fred
Janssen van Doorn, ouders Kemperman-Cornelissen.
zondag 12 juni: Paula en Bernard Burgers-van de Logt, pastor Nol
Sales, Jan Braam, Gert Lensen.
zondag 19 juni vaderdag: jaargedachtenis Jan Verborg. Verder gedenken wij Hans Roelofs, Gerrit Kienhuis, Theo Krabbe en familie,
Co Willemsen, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, pastor
Nol Sales, Bertus Holleman en familie Holleman-Jansen, Frits van
Marwijk, Diny Vreman-van Brandenburg, vader Gerrit-Jan Hendriks,
Ber Janssen, Giel Hendriks, ouders Van Rossem-Schouten en hun
zoon Jan, Ineke Wilderom-Berndsen, Henk Willemsen, ouders
Willemsen, ouder Van Schaijk.
zondag 26 juni: jaargedachtenis Truus Krabbe-Verhoef. Verder
gedenken wij ouders Krabbe-Verhoef en familie, Theo Krabbe, familie
Van Hooydonk-Hager, pastor Nol Sales, Kees Marcelis, George
Teunissen, familie Van Rossem, Jan Braam.
Gendt
zaterdag 4 juni pinksterweekend: in Haalderen Riet Bolder-van
Heck, Joris Claassen.
zaterdag 11 juni 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 18 juni in Haalderen: Ton Cornelissen-Kersten, Riet Boldervan Heck.
woensdag 22 juni in parochiecentrum Gendt: Frits Botterblom,
Annie Rosmulder-Evers, Jos Hooijman, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost,
Ria Janssen-Geveling, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van MeekerenArends, Hans van Meekeren, Henny Teunissen-Kersten, Lies HubbersGoossen, Rika Kregting-Hendriks.
zaterdag 25 juni in Haalderen en St Jozef: Frits Botterblom, Annie
Rosmulder-Evers, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie Roelofs-Janssen,
Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen Geveling, Ton
Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren,
Ine van Meekeren-Teeuwsen, Henny Teunissen-Kersten, Lies HubbersGoossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Annie Huting.

Haalderen
zaterdag 4 juni pinksterweekend: jaargedachtenis Helena Huisman,
jaargedachtenis Antonius Weijers. Verder gedenken wij Jan Huisman,
Elisabeth Weijers-Joosten, Gerd Spanbroek en Koos SpanbroekVerhagen, Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Jan Jansen en Annie
Jansen-Bisselink, Riek Vernooy, Hendrikus en Geertruida WismansJansen, The en Leida, Gerd Jansen en familie, Geert Duijf, Hendrikus
Peters.
zaterdag 11 juni: Dina Rutjes-Wassink, An en Antoon Veenhuis.
zaterdag 18 juni: Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Theo Gunsing, Ap
Abbink, Susan Abbink, Anna Braam-van Vorselen, Geert Duijf ,Tonny
Witjes, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en
Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie.
zaterdag 25 juni: geen intenties aangemeld.
Herveld
zondag 5 juni Pinksteren: jaargedachtenis Frans van Elk. Verder
gedenken wij pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada
Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Jan
Mathijssen, Juul Mathijssen-Miedema, Annie Veens-Menting en
Martinus Veens, Tom de Wit.
zondag 12 juni: Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien
van Hal-Ticheloven, Jan Mathijssen, Juul Mathijssen-Miedema, Tom
de Wit.
Heteren
zondag 5 juni Pinksteren: jaargedachtenis Corry Menting-de Bruin.
Verder gedenken wij Willie Menting, familie Eulink-Peters, Grada
Eulink, Fieke van Broekhoven, Nel Heijmans-Nijenhuis, Joop en
Marie Brugman en kleinzoon Roel, Rob Liethoff, mevrouw RuheLouwe, mevrouw Jellema-Vos, Leo Niels, Johannes Boll en Hendrica
Jansen, deken Roes en familie, ouders Degen-Hermsen en Jan
Velthuizen, Hans Branderhorst, ouders Dijkmans-van Groesen en
zoon Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Bert en Jan,
Henk Lamers, ouders Latta en overleden kinderen. Henk Holleman,
Wim Polman en zoon Grady, ouders Vos-Selman, Jan en Annie Stokman,
Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter Daniëlle.
Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zondag 5 juni Pinksteren: An en Antoon Veenhuis, Piet Driessen,
Jeroen Arends, Nelly Janssen-Kersten, Miranda Peek, Riek Willemsen,
Joep van Koolwijk.
zondag 12 juni: An en Antoon Veenhuis, Riek Willemsen, Joep van
Koolwijk.
zondag 19 juni: An en Antoon Veenhuis, Riek Willemsen, familie
Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, pastoor Hofstede, ouders
Gerritsen-Arts, Jan, Geert en Liesbeth.
zondag 26 juni: Piet Driessen, Jeroen Arends, Nelly Janssen-Kersten,
Miranda Peek, Riek Willemsen.

Indoornik
zaterdag 18 juni: Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns, Wim
de Ruijter, Klazienus IJkhout, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer, Bep
Leenders, Theo Hendriks.
Lent
zaterdag 4 juni pinksterweekend: familie Hofs-Boekhoorn, Henk
Meeuwsen, Sander en Bep van Ewijk, Iet Idema-Beukering, The Jansen,
Anton en Diny van Kempen, Theo Teunissen, Sytze van der Werf,
Anton en Riek van Kempen-de Beijer, Dries en Fien Willemsen-van
Kempen, Joke Jansen, Coby Berkien-Knipping, Tonny en Bert LintsenHulsman, Anton Natrop, Willy Rikken-Knipping, Gerard van Kempen.
zaterdag 18 juni: Henk Meeuwsen, Harry en Nardi Bruin-Gijsbers,
ouders Dams-van Ballegooy, Sander en Bep van Ewijk, Theo en
Stien Janssen-Wanetie, Anton en Diny van Kempen, Luciano en Ans
Pauwels-Verdoorn, Leo en Miep Reuser Wijgers, Theo Wolters, Joke
Jansen, Coby Berkien-Knipping, Paul en Truus van Ewijk-Janssen,
Chris Disveld, Willy Rikken-Knipping, Gerard van Kempen.
Oosterhout
zaterdag 4 juni pinksterweekend: Theo Beekhuijzen.
zaterdag 25 juni: Jan Broenland, Betsie van Antwerpen.
Valburg
zaterdag 11 juni: jaargedachtenis voor Toos Cornelissen-Rikken,
Cor Helmink-Maassen, Anneke Geurts-Knipping, Sjra Maassen, Melchior
Schouten, Annie Slebus-Hendriks.
Verder gedenken wij Doortje Berns-van Antwerpen, Jan Spaan, Doortje
Maassen-Broenland, familie Berns-Arts, Henk Berns, Wim ten Broek
en Doortje ten Broek-van Elferen, André Cornelissen, Eef van Dijk,
Jo Lutjenhuis, familie Philipsen, familie Driessen, familie Van ElferenKrijnen, pastoor Engelen, Bernardus Helmink, familie Jansen, familie
Van Hulst, familie Krijnen, Jan Jansen, Willy Jansen-Meurs, Piet van
den Berg en Tiny van den Berg-Magielsen, Petrus Johannes Jansen en
Janette Jansen-Janssen, Frans Janssen, ouders Veggelers-Janssen, ouders
Van de Logt-Broekman, ouders Matijssen-Kuijf en dochter Karin, Marian
Eulink-Peters, pastoor Scholten, Trees Schouten-Copray, Willemina
Schouten-Krijnen en zoon Jan, Grad en Juliënne Slebus, Henk Slebus,
ouders Spaan-Turk, Thecla Janssen-de Vent, Albert Zwartkruis en To
Zwartkruis-Willemsen en Piet Zwartkruis.
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U IT D E PA RO C H I E
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 juni - juli
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 5 juni
13.00 uur
zo. 3 juli
13.00 uur

V. Bulthuis
V. Bulthuis

O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 9 juli
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. 10 april
Lewie van den Broek, Lent
zo. 1 mei
Otto Kupinski, Elst
		
Lou Zwart, Egmond aan Zee
O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Huissen
za. 7 mei
Daniella Albert, Huissen
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Overledenen in de afgelopen periode

(t/m 10 mei)

Fien van Dreumel-Kemperman
Lenie de Koning-Reijmers
Doortje Berns-van Antwerpen
Herman Fonteijn
Joke Linssen-Flipsen
Tony Bonouvrie
Doortje van Moerkerk-van Marwijk
Dora Huting-Koenen
Gon Janssen-Steeg

85
82
90
93
85
65
89
96
92

Angeren
Huissen
Andelst
Driel
Huissen
Huissen
Gendt
Doornenburg
Oosterhout

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

Jan Wannet

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

Stefan Franken

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 10.30 - 12.00 uur

Nel Willemsen

Anja Zweers

nu een speciale plaats gereserveerd op de Markt. Met deze maatregel
wil het comité voorkomen dat de plechtigheden te lang gaan duren.
Na de bedetocht door het centrum is er een feestelijk lof in de kerk.
De begeleiding van de processie is, zoals al honderden jaren het geval
is, in handen van het Sint Gangulphus- en het Sint Laurentiusgilde.
Het thema van de Umdracht is dit jaar ‘Vreedzaam op pad’. Daarvoor is
gekozen in verband met de oorlog in Oekraïne. Op de borden langs de
weg en tijdens de predicatie zal aandacht worden besteed aan het thema.

Vossenjacht met misdienaars
Vrijdag 18 maart was er een middag met de misdienaars. Ze waren
allemaal uitgenodigd voor een bijeenkomst, maar wat ze niet wisten,
was dat er een vossenjacht voor hen was uitgezet.

Vieringen Huissen-Zand
In de geloofsgemeenschap van Huissen-Zand is weer van start
gegaan met de maandelijkse doordeweekse viering. Elke derde
woensdag van de maand is er om 9.30 uur een viering.

Huissense Umdracht weer echt op pad
Na twee jaar door corona gedwongen binnenblijven, mag de
Huissense Umdracht op zondag 19 juni weer echt op pad. Daarmee
wordt recht gedaan aan de intentie van de sacramentsprocessie:
het publiekelijk uitdragen van het geloof. In de twee voorgaande
jaren werd wel stil gestaan bij Sacramentsdag, maar dat kon slechts
in zeer beperkte mate. In 2020 werd de Huissense Umdracht zelfs
vanuit de kerk in Elst gevierd. Vorig jaar was er een bescheiden
contact met de buitenwereld: voor de geopende kerkdeuren werd
de traditionele zegening met de monstrans gedaan.
Dit jaar zal de processie dus weer door de feestelijk versierde straten
van Huissen trekken. Om half tien is de eucharistieviering in de stads
parochiekerk, waarna om half elf de Umdracht vertrekt. Het Umdrachtcomité heeft besloten om terug te keren naar de oorspronkelijke opzet
van deze eeuwenoude traditie. Dit jaar zijn er weer drie rustaltaren.
Het rustaltaar bij Sancta Maria komt te vervallen. Voor de ouderen is

Drie groepen liepen door Huissen op zoek naar de verborgen ‘vossen’.
Als ze gevonden waren dan kregen de misdienaars een opdracht die ze
uit moesten voeren. Teruggekomen in de kerkzaal werd verteld welke
groep het beste de opdrachten had uitgevoerd. Met z’n allen hebben
we friet gegeten en zijn we nog gezellig bij elkaar geweest.
Op 1 mei gaan de acolieten een sportieve activiteit doen: boerengolf.
In de volgende uitgave van de Ankerplaats zal daar aandacht aan besteed
worden.
Zaterdag 4 juni is er een jeugdmiddag met als thema ‘Op weg naar
Pinksteren’. De betekenis van Pinsteren zal worden verteld, en er zal
iets gemaakt worden wat met Pinksteren te maken heeft. De catechesegroep van de Chaldeeërse gemeenschap zal ook hier hun medewerking
verlenen.
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Palmpasen
Samen op weg naar Pasen. In de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk Huissen werden op zaterdagmiddag 9 april palmpaasstokken gemaakt. Het paasverhaal werd verteld door de catechesegroep van de Chaldeeërse gemeenschap en pastor Bulthuis vertelde
wat de palmpaasstok betekent.
De stokken waren al klaar en er waren voldoende spullen om de palmpaasstok te versieren. Ook aan het palmtakje werd gedacht. En tijdens
het maken van de stokken werden de kinderen getrakteerd op donuts,
die iedereen zich goed liet smaken. Op zondag kwamen de kinderen
terug om het broodhaantje te halen en in een processie door de kerk
te lopen, net zoals Jezus die in de stad Jeruzalem werd ingehaald door
mensen die naar Hem wuifden met palmtakken.

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

Gewijzigde openingstijden
Vanaf de maand mei is het parochiecentrum van Huissen-Stad elke
vrijdagochtend geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur. De opening in
de middag komt hiermee te vervallen.

Vrijwilliger gevraagd voor Huissen-Stad
Wij zoeken een vrijwilliger die tien keer per jaar ons parochieblad
Ankerplaats wil bezorgen op De Beemd. Het zijn 28 adressen. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij Jan Dominicus 026 - 325 35 34.
Alvast hartelijk dank.

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 bereikbaar telefonisch of per mail.
026 - 472 36 39

Gezocht: Vrijwilligers maandagavond
Marian Heering

Pascal Kuipers

Gerben Sikkes

Pinksteren
Zondag 5 Juni is het Pinksteren. We vieren dit in onze kerk met een
eucharistieviering om 9.30 uur. Deze viering wordt voorgegaan
door pastor Victor Bulthuis.
Het Leonarduskoor uit Oosterhout begeleidt de viering muzikaal.
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Iedere maandagavond om 19.00 uur is er in Liefkenshoek een woorden communieviering.
Wij zijn op zoek naar enkele chauffeurs die bij toerbeurt een of meerdere
parochianen op willen halen in Heteren en naar Liefkenshoek willen
brengen en weer naar huis. Ook vragen wij vrijwilligers die in Liefkenshoek enkele bewoners willen begeleiden naar de dienst en terug willen
brengen naar hun appartement. Na afloop drinken we samen koffie of thee.
Is dit iets voor u? Bij vragen en aanmeldingen kunt u bellen naar Sytske
Cobussen 026 - 472 30 68 of mailen naar scjansma@hotmail.com

Vieringen Liefkenshoek

Secretariaat Heteren

Aanvangstijd 19.00 uur. De voorgangers in juni zijn:

Na bijna dertig jaar stopt Annie Molenwijk met haar werkzaamheden
voor het secretariaat van onze parochie. Elke donderdagochtend
was zij al die jaren present in onze pastorie, de laatste jaren alleen
nog de donderdagochtend voor een viering.

•
•
•
•

6 juni
13 juni
20 juni
27 juni

Tweede pinksterdag
J. Rademakers
ds E. Kamper
LWG Driel

Tweede paasdag in Heteren

Eigenlijk… was het een heel gezellige middag
Net als alle maandagen, sinds de lockdown is opgeheven, kwam
maandagmiddag 18 april Het Praathuis in Heteren bij elkaar in
Herberg De Aandacht. Alleen was het geen ‘normale’ middag,
maar tweede paasdag. Het was ook geen ‘normale’ Praathuisbijeenkomst, maar een High Tea.
De kookgroep van de Heterense tak van de Maria Magdalena Parochie
verzorgde voor een kleine twintigtal gasten een smakelijk samenzijn.
Onder het genot van veel thee (en soms ook koffie) kwamen er eerst
schalen met hartig lekkers op tafel: sandwiches, soezen, hartige taart,
een wrap en natuurlijk een gevuld eitje. Als intermezzo luisterden de
gasten naar een verhaal van de egel, die eigenlijk het woord ‘eigenlijk’
het mooiste woord vond, omdat je dat eigenlijk altijd kunt gebruiken.
Daarna kwamen er schalen met zoetigheden op tafel: gemberkoekjes,
amandelkletskoppen, appelplaatkoek, carrotcakejes en natuurlijk paaseitjes. De high tea werd oer-Hollands afgesloten met een glaasje
advocaat of boerenjongens. Al dat lekkers was een mooie omlijsting
van de meer dan gezellige gesprekken aan de mooi gedekte tafels.
Eigenlijk… was het dus een heel gezellige middag.

Wij willen Annie bedanken voor haar inzet en trouw aan ons secretariaat. Wij hebben afscheid van Annie genomen met een bloemetje
en een lunch als dank. Dit betekent dat de openstelling van het
secretariaat voorafgaand aan een viering komt te vervallen. Corina
Vos blijft de werkzaamheden voor het secretariaat uitvoeren maar
door haar baan kan zij niet de donderdagochtend aanwezig zijn.
Wel is het secretariaat telefonisch dagelijks bereikbaar en via mail, of
een briefje in de brievenbus. U kunt hier terecht met uw vragen en
het opgeven van misintenties, 026 - 472 36 39 of secretariaatheteren@
rkparochiemariamagdalena.nl.

Drie kerken steken handen uit de mouwen
Het weekend van 9 en 10 april staat voor de kerken in Heteren in
het teken van aanpakken: de handen uit de mouwen. Samen met
de Voedselbank Overbetuwe hebben de drie kerken een actie
opgezet voor voedselhulp aan de vluchtelingen van Oekraïne.
Bij het organiseren van deze actie stond de vluchtelingenstroom
richting het Westen centraal.
Nu is hulp nodig aan de eerste mensen die teruggaan naar hun in puin
achtergelaten geboortegrond. Heteren koopt massaal producten bij de
Jumbo en geeft deze buiten bij de kraam weer af. De vrijwilligers van
de kerken en #HeterenSociaal pakken de gedoneerde producten in
dozen. Via de voedselbank gaan de levensmiddelen naar het regionale
inzamelpunt, dat in verbinding staat met de Oekraïense ambassade.
Dit weekend is er aandacht voor de Heterense gemeenschap zélf.
In dit mooie dorp aan de Rijn is in een aantal gezinnen hulp achter de
voordeur nodig. Een groep vrijwilligers van de drie kerken heeft voor
42 gezinnen pakketten samengesteld en uitgedeeld. In de pakketten
zitten levensmiddelen én wat lekkers voor de paasdagen. Het bezorgen
van de pakketten levert blije gezichten op, maar blijkt ook dat mensen
zich zorgen maken over de energierekening. Bij de pakketten zit een
kaart van de drie kerken met mailadressen waar mensen zich kunnen
melden als er te grote problemen ontstaan. En onder het motto
‘In Heteren doen we het samen’, willen de kerken graag hun dank uitspreken aan Jumbo Teun van Blijderveen, die beide acties in woord en
met daad heeft ondersteund.
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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

PCI trakteert op paasbloemstuk
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.

zaterdag 18 juni
19.00 uur
gebedsviering met koor
Toon Hermsen en
Annemiek Lamers
Koster
Sjaak de Ruijter
Collectant:
Koster
Koffie schenken: Bert en Bernadette
van Meerten
Gastheer/dame Ans Jurrius

zaterdag 9 juli
19.00 uur
gebedsviering met koor
Henk Berns en
José van Elk
Casper van Elk
Koster
Sjaak de Ruijter
Henny van Lanen

Agenda kerk Indoornik
• 18 juni
• 9 juli

Gebedsviering
Gebedsviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Overleden
Op 22 april is Nel Rutjes-van Baal na een langzaam afnemende gezondheid overleden. Nel is 78 jaar geworden. Zij woonde aan de Gieser
Wildeman in Zetten. Verschillende jaren was zij, samen met haar overleden man Wim, een trouw lid van ons koor. De crematieplechtigheid
heeft op 30 april plaatsgevonden in het crematorium in Tiel.
Wij wensen de familie Rutjes-van Baal veel sterkte toe voor nu en de
komende tijd.
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Ook bij de zieken zijn er door de leden van de PCI paasbloemstukjes
bezorgd. Verder hebben vele andere ouderen een paaskaart ontvangen.
De reacties waren hartverwarmend. We hopen eind oktober weer een
ouderendag te kunnen organiseren. Mocht u weten dat iemand ziek is of
bezoek nodig heeft, laat het ons weten. Dit is o zo belangrijk.
Bel ons: Els Berns: 0488 - 45 16 36, Hennie Menting: 0488 - 49 13 46
of Annemiek Lamers: 0488 - 49 14 57

Werken aan de kerk
Vanwege de voedselactie voor Oekraïne, welke voor ons een hogere
prioriteit had, is er op zaterdagochtend 9 april op kleine schaal
gewerkt.
De kerkhofgroep heeft alles op en rond het kerkhofplein onkruidvrij
gemaakt. Ook zijn er nieuwe kerstbomen geplant. In de kerk is men
volop met de stofzuiger bezig geweest om de dode vliegen weg te krijgen.
Ondanks de kleinere bezetting is er toch veel werk verzet.

Rooster
Datum:
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:

Omdat op Witte Donderdag de ouderendag niet door kon gaan,
hebben we besloten om deze ouderen te verrassen met een paasbloemstuk.

Hartelijk dank hiervoor.

Voedselactie voor Oekraïne
In maart zagen we de toestand in Oekraïne snel verslechteren. Toen
kwam van Wichert van Olst met de vraag of we eenzelfde voedselbankactie zouden willen doen als we afgelopen kerst hadden gedaan.
Voor deze actie wilden ze graag twee dagen in de supermarkt staan
en wel op vrijdag 8 en zaterdag 9 april.

Na een snel intern overleg besloten we deze uitdaging aan te gaan.
We zijn wel een kleine locatie maar met hulp van parochianen en
van goede kennissen en familieleden kregen we de organisatie rond.
We konden wederom bij de Albert Heijn in Zetten staan.
Ondanks dat er al vele acties liepen werd er toch veel gedoneerd. In deze
twee dagen werden er 77 grote bananendozen vol met levensmiddelen
gedoneerd. Een geweldig resultaat.
En… Wat was het leuk met elkaar. Dit samen iets kunnen betekenen
voor een ander, geeft een geweldig gevoel. Je staat versteld van de
kwaliteiten die onze vrijwilligers lieten zien. We mogen trots op hen
zijn. Het waren een paar mooie dagen.

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

Petri Bartelds

Ton Dolphijn

André Mekenkamp

Jan Hein Natrop

René Wilderom

Paaswake
Op paaszaterdag werd in Lent de paaswake gehouden. Een volle
kerk met meer dan tweehonderd bezoekers herdacht dat Jezus in
deze nacht is opgestaan en het feest van het licht en het water werd
tijdens deze eucharistie gevierd.
Pater Frans Bomers ging voor in deze mooie dienst. Traditioneel werd
de nieuwe paaskaars gezegend. De paaskaars voor Oosterhout werd
ook gezegend en aan de vertegenwoordiger van het locatiepastoraat

Kerkbanken uit kerk in verkoop
De eigenaresse van de kerk heeft aangegeven de vloer van de kerk
te willen isoleren en daarna de kerk effectiever in te willen richten.
Dit betekent dat de banken niet meer teruggeplaatst worden.
Deze banken, die nog eigendom van de kerk zijn, werden te koop aangeboden aan vrijwilligers en daarna aan parochianen.
Op zaterdag 7 mei heeft een aantal vrijwilligers deze losgeschroefd en
zijn ze daarna door de kopers opgehaald. Weer is een tijdperk afgesloten.

Contact
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad:
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek.
caritaslent@gmail.com

meegegeven. Tevens werd het doopwater gezegend en verspreid in
de kerk. Dit zijn veelal de vaste onderdelen van de paaswake. Echter
in Lent had pater Bomers een onderdeel aan de viering toegevoegd.
Omdat er oorlog is in Oekraïne en omdat we te maken hebben met
wederom veel mensen die op de vlucht zijn waren vier vluchtelingen
uitgenodigd om deze dienst mee te vieren.
Er waren vluchtelingen uit Liberia, Bosnië-Herzegovina, Syrië en
Oekraïne die ieder een indrukwekkend verhaal hadden. De een was
al langer in Nederland dan de ander. Sergey uit Oekraïne was net een
maand hier. De rode draad in hun betoog was dat allen steun halen uit
het geloof en dat was mooi om te horen. Toen Sergey zelfs zijn verhaal
in het Nederlands deed was iedereen onder de indruk en werd dit
‘beloond’ met een groot applaus.
Het was een inspirerende dienst om Pasen mee te starten.

De trap naar het koor
In juni 2022 is het al weer tien jaar geleden dat we met de leden van
het gemengd koor Caecilia de trap achter in de kerk naar het koor
boven hebben gebouwd.
Onze toenmalige dirigent Etienne van Houdt vroeg zijn zwager Heino
Peters of hij een ontwerp en plan wilde maken want daar is hij erg
ervaren in. Ron van Eeuwijk is er bijgehaald vanwege zijn bouwkundige
ervaring. En wat bleek er geweldig veel technisch talent binnen het koor
aanwezig te zijn. Zagen, schuren, schilderen, schroeven, spijkeren,
alsof iedereen het dagelijks deed. Daarnaast waren er veel koorleden
die ervoor gezorgd hebben dat we qua eten en drinken niets te kort
kwamen.
We zijn nog steeds heel trots op onze trap omdat dit een prachtig
resultaat is van goed en fijn samenwerken. De vele mensen die betrokkenen waren bij de bouw van de trap, wederom bedankt.
Na de viering van 4 juni is er gezamenlijk koffiedrinken met iets lekkers.
Ook is er een PowerPointpresentatie van het bouwen van onze mooie
trap.
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Oosterhout St. Leonardus

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

Sjaak Aarns

John Blom

Hans Garritsen

Ellen Veens

José van Zoggel

Walter van Zoggel

Pierre Spaan

Secretariaat
Iedere maandag 9.30-11.00 uur. U kunt er terecht met uw vragen en
het opgeven van misintenties.
Informatie: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl.
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.
In de maand juni heeft het secretariaat zitting in de kerk. De foto’s
en banieren die in de kerk zijn opgehangen vanwege 225 jaar geloofsgemeenschap Leonardus blijven voorlopig in de kerk tentoongesteld.
U heeft dan meer tijd om deze te bekijken.
U bent van harte welkom.

Meimaand Mariamaand
Op zaterdag 7 mei is er Mariaviering geweest waarin Pastoor
Karel Donders voorging.
In de vroege middeleeuwen werden
de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker
geprojecteerd op Maria, die al sinds
het jaar 431 officieel als de Moeder
Gods wordt vereerd. In de dertiende eeuw ontstond in Italië de idee
om de meimaand geheel in het teken
te stellen van de verering van Maria.
Tijdens de contrareformatie waren
het vooral de jezuïeten en kapucijnen
die vanuit Rome dit gebruik over
heel de Kerk verspreidden.

Kerkhof
De vorige keer hebben we medegedeeld dat we bezig zijn met de
renovatie/herinrichting van ons kerkhof. Inmiddels hebben we
offertes laten opstellen. Deze offertes zijn voorgelegd aan het
parochiebestuur.
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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

De goedkeuring is binnen en er is een keuze gemaakt tussen de offertes.
Na overleg met de gekozen hovenier kunnen we verder 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 in het
publicatiebord op de begraafplaats gehangen. Dit is nu de stand van zaken.

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.

Vieringen Leonarduskerk
Dinsdagochtendviering op 7 juni en 5 juli in de dagkapel om 9.00 uur.
U bent van harte welkom om deze viering bij te wonen. Na afloop van
deze dinsdagochtendviering is er gelegenheid om onder het genot van
een kop koffie even gezellig samen te zijn.
Vieringen in de kerk: Zaterdag 4 juni 19.00 uur en zaterdag 25 juni
19.00 uur.

Pasen
Dit jaar hadden we alleen eerste paasdag een viering in Oosterhout.
In deze viering ging John Rademakers voor en de zang werd verzorgd
door het St. Leonarduskoor.
Omdat we geen paaswake hadden is onze nieuwe paaskaars in Lent
gewijd, samen met het doopwater. Het was een goed bezochte, mooie
en waardevolle viering om op terug te kijken. Vooral in deze tijd waarin
zoveel rondom ons heen gebeurt wat ook niet te beschrijven is.

Hoe verder met kerkgebouw?
Zoals bekend zijn er al lang plannen om de bestemming van het
huidige kerkgebouw te veranderen in een gemeenschapsgebouw
voor alle inwoners van het dorp Oosterhout. De gemeenteraad van
Overbetuwe heeft de plannen goedgekeurd, onder voorbehoud van
het daadwerkelijk verkrijgen van aangevraagde subsidies.
Nu is het afwachten hoe dit politieke en maatschappelijke proces
loopt. Ondertussen nemen het locatiepastoraat de handschoen op:
hoe geven wij onze geloofsgemeenschap lokaal verder vorm, zonder
eigen kerkgebouw maar met veel gelovige en betrokken katholieken,
vrijwilligers en vele anderen die op welke manier dan ook een band
hebben met geloven in hart, hoofd en handen? Dat gaan we niet zelf
bedenken maar samen met betrokkenen. Wij houden u op de hoogte.

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.

Overlijden
Op maandag 18 april overleed in
Andalhof te Andelst onze oudparochiaan Theodora (Doortje)
Alberta Lammerdina Berns-van
Antwerpen (90).
Doortje heeft bijna twintig jaar
het Valburgse postkantoor aan de
Kerkstraat gerund. In de volksmond
sprak men niet over Doortje Berns
maar over ‘Doortje van het postkantoor’. Doortje bleef al die tijd wonen
op het vertrouwde adres aan de Kerkstraat. Enkele jaren geleden
verhuisde ze naar een mooi appartement in Hofstaete. De gezondheid
verslechterde dusdanig dat ze na een kort verblijf in De Hoge Hof te
Herveld naar de nieuwbouw Andalhof in Andelst verhuisde. Op tweede
paasdag overleed ze.
Vrijdag 22 april vond de uitvaartdienst in de voor haar vertrouwde Sint
Jacobuskerk plaats. Aansluitend hebben we Doortje begeleid naar de
laatste rustplaats op de begraafplaats aan de Bakkerstraat.
We gedenken haar in ons gebed.

Collecte ‘Week Nederlandse Missionaris’
Deze kerkdeurcollecte is op zondag 29 mei. Vergeet u niet wat extra
geld mee te nemen.
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V E RSL AG
Koninklijke waardering
Ons land telt ontzaglijk veel vrijwilligers. Die zijn op tal van terreinen actief. Ook binnen onze parochie. Die inzet wordt in april
koninklijk gewaardeerd. Dan hoor je op tal van plekken dat het
Zijne Majesteit heeft behaagd een vrijwilliger te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau, of tot Ridder dan wel Officier.
Dit jaar was dat opnieuw het geval. Daarbij werd onze parochie
niet over het hoofd gezien. Op dinsdag 26 april werd een koninklijke
onderscheiding uitgereikt aan Theo Buurman uit Angeren, José BurgersRutten uit Doornenburg, Corry Huisman-te Boekhorst uit Huissen,
Ceciel Reith-Ten Dam uit Elst en Carool Willemsen-Mom uit Huissen.
We willen deze vrijwilligers van harte feliciteren met hun onderscheiding.

Goede Week en Pasen voor kinderen
Eindelijk was het voor kinderen in onze parochie weer mogelijk om
de Goede Week en Pasen mee te maken. Daags voor Palmzondag
werden er in Huissen en Elst prachtige palmpasenstokken gemaakt,
waarmee de kinderen tijdens de viering trots door de kerk liepen.
In Elst brachten ze daarna een bezoekje aan zorginstelling Tertzio.
Hoewel een rondgang door de gangen er vanwege de laatste coronamaatregelen nog niet in zat, werd er door de kinderen en bewoners
vrolijk naar elkaar gezwaaid.
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Op de vooravond van Witte Donderdag vierden de communicanten
in de Werenfriduskerk een joodse sederviering, zoals Jezus en zijn
leerlingen die ook vierden. Daarbij kwam ook het laatste avondmaal
van Jezus met zijn vrienden ter sprake. Zó’n lange tafel had er nog niet
eerder in de kerk gestaan. En er was veel behalve veel te horen ook het
nodige te proeven van wat er bij zo’n maaltijd hoort.

Op Goede Vrijdag was er in Driel een kinderkruisweg, waaraan de
communicanten en vormelingen deelnamen. En natuurlijk waren ze
ook volop aanwezig bij de paasvieringen, onder meer in Elst waar een
kinderwoorddienst was en en ze naderhand eitjes zochten.
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V E RSL AG
Voedselactie Oekraïne
Niet alleen goed voor Oekraïners

Op 8 en 9 april is in 24 supermarkten in Overbetuwe en Lingewaard
een inzamelactie van voedsel voor mensen in Oekraïne gehouden.
Als u op één van die dagen boodschappen deed heeft u dat vast
gemerkt en wellicht zelf eten voor onze medemens in Oekraïne
gegeven. Nu kennen we inmiddels de voedselbankactie rond de
kerstdagen, maar voor Oekraïne ging het om twee dagen in plaats
van een dag. Daardoor waren er twee keer zoveel vrijwilligers nodig
(500); een enorme opgave. Maar van alle kanten werd spontaan hulp
aangeboden; scholen die hun leerlingen hiermee een maatschappelijke stage konden aanbieden, carnavalsverenigingen, een heel koor,
de voedselbank die haar logistieke kennis ter beschikking stelde.
De opbrengst van 2042 dozen vol voedsel, met een gezamenlijke waarde
van ruim € 70.000, was geweldig, maar vergeet niet dat deze actie bijna
iedereen blij maakt en verbindt; de mensen die meehelpen met de
organisatie horen hartverwarmende verhalen en het is mooi om te
zien hoeveel aandacht sommige mensen besteden aan het uitzoeken
van de juiste producten. De mensen die voedsel doneren zijn blij dat ze
iets tastbaars kunnen doen, terwijl ze zich verder machteloos voelen in
deze situatie.

Dingen die je raken…
Tweede dag van de voedselinzamelingsactie voor Oekraïne. Druk,
zaterdagmiddag, eigenlijk te weinig vrijwilligers om alles goed bij te
kunnen houden. Plotseling staan er twee jochies van 11, 12 jaar bij
me en vragen: “Meneer, mogen we meehelpen? Die meneer daar bij
de dozen vindt het goed.” “Als die meneer het goed vindt, mag het van
mij ook. Maar hoe komen jullie er zo bij om mee te willen helpen?”

Terugkijkend was het een actie die een prima resultaat heeft opgeleverd
voor Oekraïne, maar ook zeer zeker voor het saamhorigheidsgevoel in
Overbetuwe en Lingewaard. De voedselactie verbindt.

“Nou, het is ramadan en dan duurt het zo lang voordat we gaan eten en
dan gaat de tijd sneller. En we willen graag iets goeds voor de mensen
doen en dat kan zo dan ook!”

Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor deze bijzondere actie.

Daar kun je alleen maar heel erg blij van worden; zeker als ze ruim
anderhalf uur hun handen actief uit de gele-hesjesmouwen hebben
gestoken en alle voorbijgangers voorzien hebben van een big smile.

De ingezamelde etenswaren zijn direct na de inzameling op transport
naar Oekraïne gegaan waar ze onder militaire begeleiding zijn uitgedeeld
aan de lokale bevolking.
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AG EN DA

Nog twee activiteiten te gaan voordat het eerste halfjaar van 2022
alweer voorbij is. Begonnen we schoorvoetend met een filmavond
in maart, inmiddels draait ons programma volop en zijn de plannen voor het najaar in de maak. In de volgende Ankerplaats meer
hierover.
Enkele gastvrouwen hebben inmiddels afscheid genomen. Daarom
zijn we op zoek naar nieuwe helpende handen. Mensen die het leuk
vinden om eenmaal per maand het gezicht van Herberg De Aandacht
te zijn. Zie onze oproep hieronder.

Zaterdag 11 juni
Excursie met bierproeverij
Abdij van Berne, Heeswijk
Voor klooster- én bierliefhebbers. We rijden naar Heeswijk en
beginnen met koffie en koek in de abdijtuin. Daarna wandelen we
door de prachtige bossen rondom de abdij. Om 14.00 uur na de
lunch volgt een rondleiding met uitleg over het bierbrouwen, die
wordt afgesloten met een proeverij. Ook kan een bezoek worden
gebracht aan de prachtige boekhandel.
Deelname: € 15,- (inclusief koffie en koek, maar exclusief lunch en
vervoer).

Gastvrouwen/gastheren gezocht
Wat ga je doen?
• koffie en thee klaarzetten voor de gasten
• gasten gastvrij ontvangen en voorzien van koffie/thee
• in de loop van de avond de gasten voorzien van een drankje
• ruimten opgeruimd achterlaten

Informatie en opgave:
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/

Wij zoeken dames en heren die:
• representatief zijn
• vriendelijk, gastvrij en hulpvaardig
Wat bieden wij?
• een gemoedelijke en gezellige sfeer
• na inwerking eenmaal per maand inroostering bij een activiteit,
van 18.30 uur tot 21.30 uur
• vrije deelname aan de activiteit, nadat je taak erop zit
• reiskostenvergoeding en aan het einde van het jaar
een dankjewel.

Kinderactiviteiten
voor de kinderen

Lijkt je het leuk om onderdeel te zijn van ons team? Neem dan
contact op met Corina Vos, telefoonnummer 06 - 33 33 17 46.

Donderdag 9 juni: Filmavond
Departures

(Yojiro Takita, 2009)
Deze film volgt de belevenissen van Daigo Kobayashi, een jonge
getalenteerde cellist, wiens carrière van het ene op het andere
moment eindigt wanneer zijn orkest wordt ontbonden. Hij keert met
zijn vrouw terug naar zijn geboortedorp, waar het lot hem in contact
brengt met een uitvaartondernemer. Zijn leven komt in een heel
ander vaarwater terecht en langzaamaan leert hij inzien waar het in dit
leven om gaat.
Inleiding en nagesprek: Patrick Chatelion Counet, theoloog.
Toegang: € 4,-.
Maaltijd voorafgaand aan de film om 18.00 uur: € 5,- (vooraf opgeven).

Kom naar de opfrismis!
Op zondag 26 juni om 11.00 uur komen de communicanten en vormelingen samen met hun familie naar de Werenfriduskerk in Elst voor
de terugkomviering. Maar niet alleen zij. Want iedereen die nieuwsgierig is naar wat we eigenlijk doen als we samenkomen om te vieren,
is van harte uitgenodigd. In deze ‘opfrismis’ wordt namelijk op een
speelse manier uitleg gegeven over de onderdelen van de eucharistieviering. Of je nou een prille kerkganger bent of een ‘veteraan’, je
steekt er sowieso iets van op.

Ankerplaats juni 2022 l 31

-

Kinderpagina

Pinksteren 5 en 6 juni
Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen.
We vieren het feest van de Heilige
Geest. Jezus beloofde zijn vrienden
dat er een helper zou komen. Op het
pinksterfeest waren zijn vrienden bij
elkaar. Plotseling verschenen er vlammen boven hun hoofd en ze voelden
dat de Heilige Geest hen moed inblies.
Met Pinksteren worden jonge mensen
gevormd. Ze ontvangen de Heilige
Geest zodat ook zij de moed hebben
te leven naar het voorbeeld van Jezus.
De Heilige Geest wordt uitgebeeld als
een vuur of als een duif.

Knutselen voor papa
Wat heb je nodig:
• fotolijstje,
• lijm,
• steentjes,
• leuke foto.
Een mooi fotolijstje geven aan papa is een goed idee.
Zeker als er ook een mooie foto van jezelf in zit!
• Neem een lijstje van hout of karton. Je kan het ook
goed zelf maken door een voorbeeldlijstje over te
nemen met een potlood. Daarna netjes uitknippen.
Snijden gaat misschien makkelijker in karton maar
dan moet je misschien even iemand laten helpen.
Maar een kant-en-klaar lijstje kan ook.
• Nu plak je op de lijst allemaal kleine kiezelsteentjes.
Als dat klaar is dan kun je het nog lakken om het
mooi te laten glimmen. Als het maar mooi wordt.

Sacramentsdag 19 juni
Dit feest vieren we twee zondagen na
Pinksteren. Met dit feest wordt gevierd
dat Jezus zelf in brood en wijn altijd bij
ons wil zijn. Er zijn zelfs plaatsen waar
dat gezegende brood mee naar buiten
genomen wordt in een processie.

Mies Muis
Hallo jongens en meisjes,

Deze keer heb ik echt de zomer in mijn muizenhoofd. Het lukte me alleen aan fijne zomerdingen te
denken. Dit gedichtje gaat over zo’n fijne zomermorgen. Dat wil ik graag aan jullie laten weten. Een fijne
zomer morgen gewenst,

					
Groetjes, Mies Muis

Zomermorgen

Toen ik vanmorgen buitenkwam,
bracht de wind zo’n geurtje mee
van honing, hooi en zonnebloemen
en een vleugje zand en zee.

Twee wolkjes zeemden ijverig
de lucht van lichtblauw glas.
Ze wuifden naar de zon
die net als ik al wakker was,

En alles was nog stil:
de schommelstoel op het terras,
de roze rozenstruik en ik
op blote voeten in het gras.

terwijl daarbinnen iedereen
nog steeds te slapen lag.
En ik begreep: dit wordt
de allermooiste zomerdag.
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Vaderdag 19 juni
Geen feest van de kerk, maar voor jullie
wel belangrijk. Het is fijn om een vader
te hebben, die voor jullie wil zorgen.
Soms kunnen vaders dat niet meer en
het is dan heel fijn als er iemand is die
zorgt voor die kinderen. Alle vaders zetten we op deze dag extra in het zonnetje.
21 juni begin van de zomer
Op deze dag waarop de zomer begint,
hebben we de langste dag en de kortste
nacht. Het is dan maar heel kort donker.
Dat betekent ook dat de zon dan ook
heel lang schijnt. Voor jullie kan dat
betekenen, dat jullie naar bed gaan als
de zon nog schijnt en dat je ‘s morgens
als je opstaat de zon ook al weer ziet.
Geboortefeest
Johannes de doper 24 juni
Johannes was een neef van Jezus.
Helemaal aan het begin van het verhaal
van Jezus komen we het geboorteverhaal van Johannes tegen. In dat verhaal
wordt verteld hoe Zacharias en Elisabeth,
de nicht van Maria, als ze al oud zijn
toch nog een kindje krijgen. Daar staan
we bij stil op deze dag, want Johannes
gaat Jezus dopen als hij ouder is.

