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VA N D E REDAC TIE
Ja, u ziet het goed: dit is het eerste nummer van de zesde jaargang
van Ankerplaats. Dat betekent dat er vijf jaargangen voorbij zijn
(gevlogen). Een mooi rijtje van vijftig Ankerplaatsen, een parochie
blad om trots op te zijn. En we gaan gewoon verder. Alles gaat
verder, want het leven staat niet stil.
We gaan richting Kerstmis. Op de voorkant is dit uitgebeeld met een
mooie afbeelding van de aankondiging van Jesus’ geboorte. Een engel
brengt de boodschap van hoop, licht en verlossing. Hoop, licht, warmte
en verlossing zijn ook voor ons in het huidige tijdsbestek belangrijk.
In deze tijd van onzekerheid en angst, oorlog en geweld, haat en egoïsme
is er meer dan ooit behoefte aan rust, verbondenheid en warmte.
Laten we hopen dat Kerstmis ons de kans biedt om er achter te komen
wat echt van belang is: echte aandacht voor elkaar, warmte en licht,
vreugde en blijdschap.
In dit dubbelnummer vindt u volop informatie over het reilen en zeilen
van onze geloofsgemeenschap(pen). In veel lokale gemeenschappen
bruist het van activiteiten waar verslag van gedaan wordt. Maar ook
Kerstmis werpt haar schaduwen vooruit: er is een uitgebreid aanbod
van vieringen en andere bijeenkomsten in onze parochie.
De redactie van Ankerplaats wenst u, mede namens het pastoresteam en
parochiebestuur, een zalig kerstfeest toe met veel vredevolle momenten.
En voor het nieuwe jaar vrede en alle goeds: gezondheid en liefde,
warmte en geborgenheid.
De redactie
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Laat het licht komen
We vieren dit jaar Kerstmis in een verscheurde wereld. De vrede
waarover de engelen zongen in die heilige kerstnacht in Bethlehem,
lijkt vandaag ver te zoeken. Er is op dit moment zoveel verdriet
in de wereld. De oorlog die woedt in het oosten van Europa doet
voedselprijzen stijgen en de honger groeien. Velen maken zich
zorgen over de toekomst van hun kinderen en vragen zich af waar
het met deze wereld naartoe gaat.
De boodschap van Kerstmis mag hopelijk dit jaar velen bereiken en
doen nadenken over je leven en je roeping. Tussen de puinhopen
van deze wereld breekt een nieuw besef door: niet de wereld is het
probleem, maar de mens zelf. De mens moet veranderen, en dan verandert de wereld vanzelf wel mee. De Bijbel toont ons hiervan prachtige
voorbeelden. De apostel Paulus werd voortgedreven door haat en
woede, en werd schuldig aan de moord op Stephanus. Maar het Licht
van Jezus trof hem op de weg naar Damascus en wierp hem van zijn
rijdier. In dat Licht veranderde hij en werd zelf tot een licht voor de
wereld. Dit is ten diepste de boodschap van Kerstmis. God zelf is in
deze wereld binnengetreden om ons de hand te reiken, onze zonden te
vergeven, ons hart te helen en om nieuwe mensen te worden.
Ons zélf veranderen en onze diepste gebrokenheid genezen, daarvoor
ontbreekt onze eigen kracht. We hebben de kracht en de genade van
God nodig. Die wordt ons gegeven door het Kind van Bethlehem.
Augustinus formuleert het op de volgende manier: “Jezus Christus
heeft zich uit onze leem een nederige woning gebouwd, zodat de
mensen los zouden komen van zichzelf en zouden gaan tot Hem, die
hun opgeblazenheid wilde genezen en hun liefde wilde voeden. Bij
het zien van de weerloos geworden Godheid, liggend aan hun voeten,
zouden zij vertederd worden en neerknielen bij hun God, die dan door
te verrijzen hen mee omhoog zou trekken.”
Moge dat gebeuren aan ons in deze advents- en kersttijd.
Karel Donders

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

De klokken in Huissen en de kerk in Doornenburg hebben met
elkaar gemeen dat ze de aandacht van de media hebben getrokken.
In Huissen heeft een bewoner aan de bel getrokken omdat het
klokgelui niet langer wordt gewaardeerd. En dan is het vooralsnog
onduidelijk of dat hier het carillon bedoeld wordt of de klokken in
de toren die elk uur klingelen en ook het fraaie Angelus laten horen.

Bij de berichtgeving over de Martinuskerk in Doornenburg was het
parochiebestuur actief betrokken. Er is een persbericht uitgegaan van
de woonstichting Waard Wonen, de gemeente Lingewaard en het
bestuur van de parochie H. Maria Magdalena gezamenlijk. De drie
partijen zijn de afgelopen jaren in nauw overleg geweest over de
toekomst van de kerk. Er zijn veel plannen voorbijgekomen. Er zijn
de nodige onderzoeken geweest. Er zijn voorstellen gedaan. Er is door
alle partijen veel energie gestoken in dit project.

Intussen zijn we alweer volop
bezig met de Actie Kerkbalans in
2023. In de komende uitgaven van
Ankerplaats wordt daar steeds op
ingegaan. Het is een voor de kerk
belangrijke campagne. Waarbij
we elk jaar hopen op financiële
steun van de parochianen.

de kerk
van
morgen

De woningstichting zag daarbij mogelijkheden om op deze centrumlocatie in Doornenburg woningen dan wel appartementen te realiseren.
Maar na lang beraad zijn de partijen er niet uitgekomen. Dat is spijtig
omdat er in Doornenburg grote behoefte aan nieuwe woningen is.
Waar niet trouwens.

De onderhandelingen hebben voor de betrokkenen niet tot het
gewenste resultaat geleid. Het betekent dat het parochiebestuur de
handen vrij heeft om met andere belangstellenden te praten over de
toekomst van de Martinuskerk. Overigens zijn in Doornenburg de
betrokken parochianen het eerst op de hoogte gesteld van de laatste
ontwikkelingen voordat het persbericht de deur uitging.

Energie
We schrikken steeds als we de afschrijvingen van de energiemaatschappijen zien. Je weet dat er geen ontkomen aan is, maar we
houden ons hart best vast. De energiekosten lopen immers sterk
op. Dat geldt voor iedereen natuurlijk.
Het betekent dat we waar mogelijk maatregelen nemen. En we hopen
daarbij op de steun van iedereen. Dus wordt de verwarming enkele
graden lager afgesteld. En kijken we welke ruimte wel en niet gebruikt
worden. We rekenen intussen op ieders medewerking.

Wensen

Het jaar 2022 spoedt zich naar het einde. Dit is in elk geval de
laatste uitgave van het parochieblad voor dit jaar. Daarom wil het
parochiebestuur iedereen bedanken die zich het afgelopen
jaar op welke wijze dan ook heeft ingezet voor onze parochie.
De een doet wellicht wat meer dan de ander, maar iedereen wordt
gewaardeerd. We zijn blij met zo’n grote schare van enthousiaste
en bovenal betrokken vrijwilligers.
De feestdagen zijn in het vooruitzicht. We willen iedereen fijne kerstdagen wensen en een goede jaarwisseling. We beseffen dat dit niet voor
iedereen een gemakkelijke periode is. Veel mensen zijn getroffen door
ziekte, verlies en eenzaamheid. Degenen willen we veel kracht wensen.

Parochiehuis
Er is lang over gepraat maar nu gaan we toch van start met de
renovatie van het parochiehuis. En dat betekent dat u in de
komende periode veel bedrijvigheid kunt verwachten rondom
de kerk in Elst. De heggen gaan alvast de tuin uit om ruimte te
maken voor afvoer en aanvoer van materialen. De tuin zelf wordt
komend voorjaar aangepakt. Er worden bouwhekken geplaats om
het terrein af te kunnen sluiten.
In december gaan we het pand leegruimen en dan kan begonnen
worden met de renovatie. We nemen de parochianen mee in de
vorderingen. Het betekent dat u hiervan regelmatig op de hoogte
wordt gehouden in Ankerplaats.
Op het parkeerterrein staat inmiddels een rode zeecontainer waarin
de spullen die worden hergebruikt worden opgeslagen. Dat geeft ook
aan dat we duurzaam bezig zijn.

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

Ten paradijze
‘
‘In paradisum deducant te angeli’ – ‘Ten paradijze geleiden u de
engelen’. Zo begint het laatste gezang van de Latijnse uitvaartliturgie. Het wordt ingezet als het lichaam van de overledene de
kerk wordt uitgeleid. Maar weten we eigenlijk wel wat we zingen?
Want wat is dat, het paradijs?
In de Bijbel valt het woord amper. Jezus neemt het maar één keer in
de mond, als Hij tot de samen met Hem gekruisigde misdadiger zegt:
“Ik verzeker je, vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.” (Lucas 23,
43). En in Openbaring 2, 7 horen we een engel zeggen: “Wie overwint,
zal ik laten eten van de boom van het leven, die in Gods paradijs staat.”
Hiermee verwijst het laatste boek van de Bijbel terug naar het eerste,
Genesis, waarin het gaat over het aardse paradijs, oftewel de Tuin van
Eden. In de Middeleeuwen werd druk gespeculeerd over de vraag
waar die tuin precies lag. Maar dat is alleen maar relevant als je de
Bijbel van kaft tot kaft letterlijk neemt, wat niet de meest vruchtbare
manier is om het Boek der Boeken te lezen.

Toestand

Trouwens, was dat aardse paradijs wel zo paradijselijk? Het eerste mensenpaar had er een zorgeloos bestaan, tot die fatale hap uit
een vrucht van de boom van goed en kwaad, die God samen met de
boom van het leven in de tuin had gepoot. Maar eindigde de paradijselijke toestand van de mens wel met die beet, of gebeurde dat al eerder,
op het moment dat de slang tot de vrouw begon te spreken? Nee.
Het paradijs eindigde zelfs nog eerder, op het moment dat God Adam
en Eva verbood van de boom te eten. Al voordat de slang kwam
aanschuifelen, hadden ze weet van goed en kwaad was: afblijven
is goed, eten is kwaad. Niet zozeer de slang, maar het verbod van
God zelf nodigde uit tot overtreding. Kinderen weten dat al: niks zo
aanlokkelijk als iets doen wat je ouders jou verbieden.

En toch is het mogelijk, al is het maar voor een moment. Vooral dankzij
de schoonheid. Daarin kunnen wij mensen zó opgaan dat we niets
anders meer willen dan verwijlen – ik gebruik er graag dat mooie
ouderwetse woord voor – bij wat we horen of zien. Voor even is de
eeuwige strijd tussen willen en kunnen beslecht, voor even bevinden
we ons in het paradijs.
Zelf vind ik die innerlijke harmonie in muziek, en dan vooral bij
Mozart. Als het paradijs ergens te vinden is, dan in een opera als
‘Le nozze di Figaro’. Het wonderbaarlijke van de muziek is dat zelfs
het gebekvecht van de personages nog als volmaakte harmonie klinkt.
Dat is het genie van Mozart, die mensen zo diep doorgrondt en zoveel
van hen houdt dat de hele opera is doorgloeid van een mildheid en
ironie die ik haast goddelijk zou noemen, omdat God misschien ook
wel zo naar mensen kijkt. Luister ik thuis of in de auto naar die muziek,
zing ik haar onder de douche, neurie ik haar tijdens het boodschappen
doen of gonst ze in mijn hoofd bij het slapengaan en opstaan, dan
bevind ik me in het paradijs. Ik woon, ja ik leef erin. Niets dat me dan
nog van mijn stuk brengt.
In zo’n toestand kunnen we natuurlijk niet altijd leven. Maar we kunnen
onszelf wel op gezette tijd ten paradijze leiden door ons over te
geven aan schoonheid. In de concertzaal of in het museum, tijdens een
wandeling, een spelletje met een (klein)kind, een sportwedstrijd die
meer om meedoen dan om winnen draait, het liefdesspel, het gebed.
Zonder vleugjes paradijselijkheid wordt ons leven een lege, doodse
sleur.
Hoe we ons het paradijs dat Jezus belooft moeten voorstellen, weet
ik niet. Paus Franciscus schrijft: “Hij wil ons brengen naar de mooiste
plek die bestaat. Hij wil ons daar brengen met het weinige of vele goed
dat in ons leven is gebeurd. Dat is het einddoel van ons bestaan: dat
alles voltooid wordt en omgevormd wordt in liefde.”
Een hoopvol vooruitzicht. Maar het wordt volgens de theoloog Karl
Barth pas echt paradijselijk door de engelen, die Mozart spelen als ze
onder elkaar zijn. Als ik daar tot in de eeuwen der eeuwen verzaligd
naar mag luisteren, mogen zij me straks ten paradijze leiden. Maar
‘heaven can wait’. Voorlopig vind ik hier nog paradijselijkheid genoeg.
pastor Victor Bulthuis

Het paradijs is geen plaats die we op de kaart kunnen aanwijzen,
het is een toestand. Wanneer je niet méér wilt dan je kunt, wanneer
jouw willen en kunnen met elkaar samenvallen, dan bevind je je in
het paradijs. Het eerste mensenpaar liet
zich het paradijs uitdrijven nog vóór de
engel met het vlammende zwaard hen
eruit bonjourde. Het paradijs sloot zich
al voor hen toen ze besloten dat ze meer
wilden dan mogelijk was, namelijk zo
alwetend als God te zijn.

Innerlijke harmonie

Het paradijs lijkt vandaag de dag wel
verder van ons verwijderd dan ooit.
In een wereld die wordt beheerst door
technisch en wetenschappelijk kunnen, geldt de zucht naar meer en beter
en naar overstijging van onszelf als een
onbetwistbare stelregel. Niet alleen putten
we de aarde en onszelf ermee uit, we
ontzeggen ons ook de innerlijke harmonie
die we pas vinden als we daadwerkelijk
niet meer willen dan we kunnen.

Ankerplaats december 2022 - januari 2023 l 5

PA STOR A AT
Adventsactie 2022
Tijdens de adventsperiode wordt er in onze kerken gecollecteerd
voor de adventsactie. Dit jaar staat deze in het teken van de hoop
met als thema: ‘Ieder kind een goede start’.
In de straten van Kinshasa (Democratische Republiek Congo) leven
veel kinderen die geen contact meer hebben met hun familie omdat ze
zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of
beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen
de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ‘s nachts op straat
leven.
De actie van de beweging Chemin Neuf wil driehonderd straatkinderen
uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen
te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
Ze ontvangen liefde en aandacht, maar ook praktische hulp zoals
kleding, voedsel en gezondheidszorg. Ook krijgen ze les in lezen en
schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten.
Met de adventsactie geven wij deze kinderen hoop.

Praktijklokaal verloskunde in Gambia
In 2019 hebben we een oefen-/praktijklokaal ingericht en in
gebruik genomen op de opleiding verloskunde in Banjul, Gambia.
Een grote wens én meerwaarde voor deze school omdat de docenten
en studenten hierdoor de geleerde theorie ook praktisch kunnen
leren met oefenmateriaal.
Want hoe waardevol is het dat je als student de acute vaardigheden
zoals reanimatie herhalend kunt blijven oefenen op een pop voordat
je het echte werkveld ingaat. Hierdoor vergroot je de kennis, kunde
en zelfvertrouwen van de verloskundige die er straks alleen voor staat.
Met als resultaat een verhoging van overlevingskansen voor moeder
en kind.

Wij proberen hier een
bijdrage aan te leveren
door het aanleveren van
studie-/oefenmateriaal,
het daadwerkelijk aanwezig zijn om lesmateriaal uit te leggen en
samen te oefenen. De
docenten betrekken we
ook uitgebreid bij deze
lessen. Vanuit Teach-the-teacher is het idee dat de docenten na ons
vertrek deze praktijklessen met de studenten vervolgen.
Na veel voorbereiding zullen we zaterdag 12 november weer naar
deze opleiding gaan. Het contact met de directeur en docenten vooraf
verloopt goed. Zij verwachten ons in deze week, waarbij we weer voor
een leerzame samenwerking gaan.
Dankzij de eerder ontvangen giften van onder
andere de vastenactie van parochie Maria
Magdalena hebben we verschillende lesmaterialen kunnen aanschaffen. Waaronder een
anatomisch model van het vrouwelijk bekken,
en het jaarlijks cadeau voor elke student een
pinard stethoscoop (beter bekend als de houten
toeter van vroeger, zie foto).
Dit jaar gaan we ons met name richten de vaardigheden rondom
begeleiding van een bevalling wanneer er sprake is van ernstig bloedverlies. Dit is één van de grootste oorzaken van moedersterfte in
Afrika, dus ook in Gambia. Hiervoor hebben we een oefenmodel
gekocht waarmee we deze acute situatie na kunnen bootsen. Met een
optimaal leerresultaat voor de studenten.
Met vriendelijke groet,
Tanja op den Brouw en Marieke Jurrius
verpleegkundige en verloskundige

Filmavonden van ‘Catholicism’

Speciaal voor jongvolwassenen en ouders met opgroeiende
kinderen
In het najaar van 2022 zijn wij begonnen met het samen bekijken van de internationaal veelgeprezen catechesefilm-reeks
‘Catholicism’.
Deze Amerikaanse catecheseserie is opgenomen op vele plekken over
de hele wereld. In de 45-minuten durende aflevering gaat de presentator Robert Barron op zoek naar de bronnen van het katholieke
geloof. Dit alles om door te dringen tot de diepte van het evangelie van
Jezus Christus: Wie was Hij, wat liet Hij na. Na iedere aflevering gaan
wij met elkaar in gesprek.
De avonden zijn gepland op de volgende data:
14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni
Tijd:
20.00 - 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Plaats:
Ontmoetingscentrum De Hoeksteen
Prinses Irenestraat 58 te Elst
Leiding: Pastoor Karel Donders en Denise Verplak
Je vindt ons ook op www.catholicism.nl
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Aanmelden graag per e-mail:
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
Je krijgt dan ook informatie over de inhoud van de avond.

Studieavond Israëlproject

Israëlproject 2023
Vóór aanvang van de reis komen de reizigers een vijftal avonden
bij elkaar om zich te gaan verdiepen in de geschiedenis van het
oude Kanaän, de Bijbelse geschiedenis, het leven van Jezus, en de
moderne geschiedenis van Israël die het land hebben gemaakt tot
een smeltkroes van culturen en religies. De eerste studieavonden
hebben reeds plaatsgevonden.
De deelnemers waren blij om te beginnen aan de voorbereiding van
deze zo bijzondere reis. De Bijbelverhalen komen tot leven. Er wordt
al uitgekeken naar de volgende studieavond na de feestdagen.
Heeft u misschien interesse voor deze reis, we geven graag informatie.
Neem gerust contact op met:
Janine Kallen
Yvonne Vos-Hegge
tel. 06 - 1432 0989
tel. 06 - 2854 6892
email: j.l.kallen@gmail.com
email: wy.vosjes@gmail.com

Wereldlichtjesdag 2022

‘In liefde loslaten’

Jaarlijks op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld een
lichtje aan ter nagedachtenis aan de overleden kinderen.
Op zondag 11 december willen wij samenkomen in de Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smartenkerk aan de Van der Mondeweg in
Haalderen. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en om 16.00 uur volgt er
een korte ingetogen herdenkingsdienst die in het teken staat van het
licht. De plechtigheid wordt geleid door pastoor Karel Donders en
dominee Trinus Hoekstra.
Ouders die een kind verloren hebben zullen hun bijdrage leveren
met tekst en muziek. Er zal bij zowel het gemis als de blijvende liefde
voor de kinderen worden stilgestaan. De herdenkingsdienst wordt
afgesloten bij het monument
voor het gestorven kind op de
begraafplaats achter de kerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn en wordt in de gelegenheid
gesteld om tijdens de viering een
kaars aan te steken. Na afloop is
er gelegenheid om na te praten
en elkaar te ontmoeten.

Nog geen vakantieplannen?
Ga deze zomer mee naar de WJD!

De Wereldjongerendagen, WJD, is het grootste jongerenevenement
ter wereld. Elke twee à drie jaar komen meer dan een miljoen
katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te beleven,
nieuwe vrienden te maken, nieuwe culturen te leren kennen en
vooral heel veel gezelligheid te beleven. Het is een evenement dat
voor en door jongeren wordt georganiseerd. De paus nodigt ons uit
om in de zomer van 2023 in Lissabon samen te komen.
Vanuit onze parochie willen wij
ook met een groep jongeren daar
naartoe gaan. De reis is gepland
van 24 juli tot 9 augustus 2023.
Wij gaan per bus richting Portugal
en zullen zowel op de heen- als
terugweg bijzondere plaatsen
aandoen. Een aantal dagen zullen
wij bij gastgezinnen doorbrengen
en de cultuur van het land proeven,
alvorens wij naar de hoofdstad
Lissabon trekken om daar paus
Franciscus en jongeren vanuit de
hele wereld te ontmoeten.
Jongeren van zestien tot dertig
jaar zijn van harte welkom om
mee te gaan! De reiskosten zullen
eind 2022 bekend worden alsmede
het exacte reisschema. Met sponsoringsacties en steun van velen
hopen wij de kosten te drukken. Vanaf het nieuwe jaar zijn er verschillende leuke en inspirerende WJD-activiteiten waarbij jij van harte
welkom bent.
Informatiebijeenkomst
Op zondag 15 januari 2023 is de aftrap. Na de eucharistieviering in
Elst met aansluitend lunch is er om 13.00 uur een informatiebijeenkomst voor jongeren in het parochiecentrum De Hoeksteen, Prinses
Irenestraat 58, Elst. Oud-WJD’ers zullen hun ervaringen delen van
eerdere wereldjongerendagen. Wees erbij!
Pastoor Karel Donders

Werkgroep
Wereldlichtjesdag 2022
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Actie Kerkbalans 2023
Wanneer u dit leest zitten we al weer bijna in de laatste maand van
het jaar 2022 en zijn we voorbereidingen aan het treffen voor het
komende jaar. Belangrijk is daarbij onder meer, vooruit te kijken
naar de inkomsten en uitgaven die wij als parochie in 2023 denken
te gaan krijgen.
Wat betreftde inkomsten speelt daarbij de Actie Kerkbalans altijd een
heel grote rol, die inkomsten zijn voor de parochie heel erg belangrijk.
Jammer genoeg zien we toch ieder jaar dat deze inkomsten op steeds
minder schouders terecht komen. Die mensen zijn we natuurlijk erg
dankbaardat ze ons blijven steunen, zodat we voor elkaar kunnen blijven
betekenen wat wij voor elkaar graag willen betekenen. Anderen vragen
wij beleefd ook eens kritisch over een bijdrage aan uw parochie na te
denken.

Geef
vandaag
voor
de kerk
van
morgen
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Wij, maar ook u, sluiten het jaar af in een sfeer waarin het leven een
stuk duurder is geworden. U merkt dat privé. De parochie merkt dat
aan de noodzakelijke uitgaven die op haar afkomen. Energie is daar
een goed voorbeeld van. Wij snappen dat voor velen het toch weer
passen en meten is en dat een extra uitgave voor de Actie Kerkbalans
dan even niet uitkomt. Toch vragen wij u langs deze weg er nog even
over na te denken. Ook vele kleintjes helpen en met iedere bijdrage
van uw kant zijn we blij, we kunnen dan ons mooie werk voortzetten.
De Actie Kerkbalans in onze parochie zal weer gehouden worden in
de maand maart van 2023. In het februarinummer van de Ankerplaats
ontvangt u nog de nodige informatie en de enveloppen met het verzoek
weer mee te doen met de Actie Kerkbalans ontvangt u de eerste week
van maart thuis. Doet u (weer) mee? Hartelijk dank.
Bestuur parochie H. Maria Magdalena

Opnieuw beginnen

SEN IO R EN PA STO R A AT

Gedoopt worden?
Vormsel ontvangen?
Toetreden tot de katholieke kerk?
Jaarlijks wordt een groep van volwassenen
gezamenlijk voorbereid op hun doopsel.
Ook zij die de wens hebben het vormsel te
ontvangen en opgenomen willen worden
in de katholieke kerk, doen hieraan mee.
Met de cursus ‘Opnieuw beginnen’ laten wij de belangrijkste geloofspunten voorbijkomen. De cursus wordt geleid door Jacqueline de la
Rie en pastoor Karel Donders. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het centraal secretariaat.

Lourdesbedevaarten 2023
Lourdes ligt aan de voet van de Pyreneeën in Frankrijk. Maar meer
nog is het een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Hier ontmoette Maria de kleine Bernadette. Daarna groeide Lourdes uit
tot een plaats waar mensen samen komen. Om te bidden, samen te
vieren en kracht op te doen.
Vanuit de parochie organiseren we volgend jaar twee reizen naar
Lourdes:
• De bisdomreis van 29 april tot en met 6 mei is een zevendaagse reis
met de trein (TGV). We reizen met de bus naar Tourcoing en vanuit
daar samen met meerdere parochies uit het bisdom Utrecht naar
Lourdes. Georganiseerd door Pierre Spaan en Jacqueline de la Rie.
Meer informatie via jackdelarie@outlook.com.
• In september 2023 is er een zevendaagse vliegreis met een groep
pelgrims uit de eigen parochie. Deze reis wordt georganiseerd door
Stichting Lourdeswerk Lingewaard, Janneke Schluter en Femke
van Ottele. Meer informatie via reizen@lourdeswerk.nl.
Elkaar ontmoeten
De bedevaarten staan in het teken van elkaar ontmoeten en samen
vieren. Er zijn gezamenlijke vieringen met Nederlandse pelgrims,
maar ook internationale missen met pelgrims uit verschillende landen.
Daarnaast is er tijd en ruimte om Lourdes te verkennen. Onder meer
tijdens een rondleiding door de stad en over de heiligdommen.
Informatieavond
Woensdagavond 18 januari is er een informatieavond over de bedevaarten naar Lourdes. De avond begint om 19.30 uur in De Hoeksteen
in Elst. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

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

Het goede waar het uiteindelijk om gaat…
Nico en Gerda genieten van de schaduw onder een oude beukenboom achter in hun tuin. “Ja”, zegt Nico, “als je wat bewaart
dan heb je ook wat. De boom is nog door mijn opa geplant toen
mijn ouders hier kwamen wonen als een soort huwelijkscadeau.
Ze hebben er goed voor gezorgd en ze genoten ervan tot in hun laatste
jaren vóór hun vertrek naar een seniorenwoning in het dorp. En nu
is het een geschenk voor ons. De boom staat er nog steeds, terwijl
bij ons en om ons heen zoveel verandert. Onze manier van leven en
denken over wat we goed vinden en wat wij nu betreuren. Veel van
het vertrouwde is er niet meer.”
“Als ik dan aan de toekomst van mijn kleinkinderen denk, heb ik wel
zo mijn zorgen”, zegt Gerda. “Zullen ze het redden als de gevolgen van
de milieucrisis nog heftiger worden of wanneer ze te maken krijgen
met persoonlijk lijden en tegenslag in hun persoonlijk leven? Waar
vinden ze dan steun in? Onze ouders en wij hebben nog vertrouwen in
een God. Waarop we vertrouwen dat Hij/Zij nabij blijft, al hebben wij
nog heel wat vragen. Maar als we kijken naar onze kinderen dan is niet
duidelijk wat geloven nog voor hen betekent. De kerk staat ver van hen
af. Wat wij hen hebben meegegeven met onze manier van bidden zien
we niet meer terug. Kerstmis speelt als Jezus’ geboortefeest nauwelijks
een rol, al vinden onze kleinkinderen onze kerststal toch wel mooi als
wij het verhaal erbij vertellen. Dat doet je dan toch weer goed. Als
we dan met onze kinderen praten over wat ze belangrijk vinden, dan
vallen woorden als ‘het goed met elkaar hebben, thuis op het werk
en met familie en vrienden’. Het goed met elkaar hebben houdt voor
hen in zorg hebben voor elkaar, elkaar niet laten vallen of uitsluiten.
Elkaar kansen geven
en ook buiten de eigen
kring durven kijken
met vrijwilligerswerk.
Partij kiezen voor
mensen die het met
zoveel minder moeten
doen dichtbij en veraf.”
Als je zo bezig bent
wordt echt het goede
gedaan. Dat mag je
positief waarderen als
iets waar het uiteindelijk ook om gaat in
het evangelie. Zou het
dan niet mooi zijn als
het kerstfeest een opsteker wordt om als
gelovigen en andersgelovigen oog te hebben voor wat allen
goed doet, en daar
samen voor te gaan!
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ZIN ZOEKEN
In plaats van ‘in gesprek met’
De afgelopen jaren heeft de redactie veel (jonge) mensen uit onze
parochie geïnterviewd. Vrijwilligers die op bewonderenswaardige
wijze al heel lang in de parochie hun werk doen en mensen met een
creatieve hobby die iets met hun geloof te maken heeft. Ook het
fenomeen ‘twee geloven op één kussen’ kwam voorbij: hoe gaat
dat in een relatie als partners qua levensbeschouwing iets andere
uitgangspunten hebben? Kinderen en jongeren praten verrassend
origineel over hun leven, of de kerk en het geloof daarin een rol
spelen en zo ja, hoe dan. Die interviews waren de moeite van het
lezen waard. De redactie wil de komende tijd in plaats van interviews met parochianen aandacht besteden aan het thema ‘zin
zoeken’. Dus geen parochiaan aan het woord maar een stuk tekst
waarin dit thema wordt belicht.

Spiritualiteit en zingeving
Hoe geef je betekenis en diepgang aan het leven, hoe geef je inhoudelijk
invulling aan dingen die gebeuren, hoe vind je de basis van waaruit
keuzes gemaakt kunnen worden? In deze tijd van crises en oorlog
zoekt men die diepere zin misschien nog wel méér. Een mens zoekt
immers toch naar bevrijding uit angst en zorgen en verlangt naar
geluk en waarheid? Vieringen in de kerk met een actuele overweging
en mooie zang bieden veel in dit opzicht. Samen in de kerk een viering
beleven kan je soms raken zodat je even voelt waar het leven echt om
draait. Wij willen hier wat dieper op ingaan in bijdragen aan de Ankerplaats de komende maanden. Wij gaan het hebben over de bronnen van
christelijke spiritualiteit zoals die al eeuwen bestaan. Monniken, paters,
zusters en priesters spreken over de spiritualiteit van hun eeuwenoude
orden en hoe dat mensen van nu kan inspireren bij het zoeken naar zin.

Benedictijnen
Abt Henry Vesseur OSB (Ordo Sancti Benedicti = orde der benedictijnen) van de Sint Willibrordabdij in Doetinchem komt als eerste aan
de beurt. Hij vertelt dat de stichter van zijn orde in 480 is geboren in
Noord-Italië. Hij heeft als eerste een kloosterregel geschreven voor
zijn monniken: de Regel van Benedictus. Vanaf de negende eeuw is
deze regel van grote invloed geworden op alle abdijen.
Abt Henry vertelt over de regel, die uit 73 hoofdstukken bestaat.
Christus staat centraal: Christus en God zijn één. Christus is de zichtbare
gestalte van de onzichtbare God. Wij zijn allen Godzoekers. En daarin
zijn en blijven we leerlingen in die zoektocht, we struikelen als het
ware voorwaarts. Bij de omvorming in het zoeken naar God verruimt
zich het hart. De benedictijnse regel bevat 73 hoofdstukken die een
ordening aangeven voor het dagelijks leven, een oefenschool voor de
dienst aan de Heer binnen de kloostermuren.

Het gaat dan om de drie g’s: Gebed, Gehoorzaamheid en Gedienstigheid.
Het Gebed houdt in dat de monniken zes maal daags samen bidden
en vieren op vaste momenten. Henry legt uit dat dat het werk van de
monniken is, het werk voor God. Maar het is ook het werk van God
aan de monnik, want deze komt daardoor dichter bij God. Het gebed
werkt dus twee kanten op.
De tweede g: de ijver voor de gehoorzaamheid. In het klooster houdt dit
de welwillende inzet voor de hele gemeenschap in. Hoe je je gedraagt
binnen de gemeenschap. Henry vertelt dat deze gehoorzaamheid hem
verrijkt heeft, hij is erdoor gegroeid als mens. Je moet doen wat je
gehoord hebt (“wat je is opgedragen”), zonder vooroordeel en zonder
voorwaarden. Gehoorzaamheid is ook liefde voor de tien geboden en
het belang van de ander voor het eigen belang te laten gaan. En niets
stellen boven de liefde voor Christus.
En dan komen we bij de laatste g: de gedienstigheid. Daaronder wordt
verstaan dat je de lasten van het leven op je neemt, ook als het zwaar
wordt. En dat valt niet mee: erbij blijven als het om wat voor reden
dan ook tegenzit. Dat je trouw blijft aan je vaste overtuiging, aan je
verbintenis met Christus. En trouw aan de gemeenschap of abdij waar
je bent ingetreden.

Sint Willibrordabdij en gastenverblijf Abdijhoeve Bethlehem
Met 36 kamers in het gastenverblijf kunnen er twee groepen tegelijk
gebruikmaken van de accommodatie. Op de website van Abdijhoeve
Bethlehem kun je zien wat er allemaal mogelijk is voor groepen en
individuele gasten die een paar dagen willen ervaren hoe het is om in
deze omgeving tot jezelf te komen. De gastvrijheid die prominent in
de regel van Benedictus staat, wordt zo in de praktijk gebracht.

Benedictijnse spiritualiteit voor de mens van nu?
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De boeken van Anselm Grün, een benedictijner monnik uit Duitsland, zijn de moeite waard. Op een toegankelijke manier beschrijft
hij hoe deze eeuwenoude leefregels ook vandaag nog voor iedereen
van waarde zijn. Verder de boeken van Wil Derkse, waaronder het
boek: Benedictijnse stuurmanskunst; over leiding geven in dienst
van de gemeenschap. Wie ook aan de benedictijnse weg timmert is de
jonge benedictijner monnik Thomas Quartier die lezingen houdt over
uiteenlopende actuele onderwerpen en auteur is van boeken over
benedictijnse spiritualiteit.

Bemmel St. Donatus

Contact
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008
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
Locatiepastoraatsgroep: Heleen Razing, 06 - 5254 8008.
pastoraatsgroephaalderen@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: di van 9.00 - 10.30 uur

Dankzij uw vrijwilligerswerk maakt u het verschil, zijn we samen voor
en achter de schermen Kerk met elkaar.

Ben Francissen

Marjo Hendriks

Jos Oude Ophuis

Heleen Razing

De locatiepastoraatsgroep Bemmel-Haalderen dankt u heel hartelijk
voor deze fijne en mooie samenwerking en hopen dat we het komend
jaar weer op uw deelname als vrijwilliger mogen rekenen.
Wij wensen u een zalig Kerstmis, vrede en alle goeds voor 2023 toe!

In memoriam
Edwin Weijers

Uitnodiging
24 december is er om 19.00 uur een familieviering in de O.L.V. van
Zeven Smartenkerk in Haalderen. We streven er naar een viering
samen te stellen waar u zich als familie thuis voelt. Pater Bomers zal
voorgaan in deze viering. We zouden het heel fijn vinden u daar te
mogen ontmoeten.
Locatiepastoraatgroep Bemmel-Haalderen

Kerstwens
De dagen rond Kerstmis branden er duizenden lichtjes. Maar wist
u dat er een klein lichtje brandt in elk van ons? Ervaring leert dat een
klein lichtje heel belangrijk en betekenisvol kan zijn. Hoe klein het
ook is, toch kan er veel hoop, warmte en liefde in zitten en uitstralen.
Zo straalt ook Zijn Licht door ons en over de wereld. Dat u elke dag
van het nieuwe jaar het kleine lichtje mag zien en voelen dat er hoop is.
Graag willen we deze kerstwens afsluiten met een bedankje
aan onze vrijwilligers: Als vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap bent u een groot lichtpunt voor velen om ons heen geweest.

Joop Wismans. Begin oktober kreeg de geloofsgemeenschap Bemmel-Haalderen het bericht
dat Joop Wismans was overleden. Joop laat niet
alleen bij zijn familie een grote leegte achter,
maar ook in de lokale geloofsgemeenschap.
Joop was altijd zeer betrokken met het reilen en zeilen van de mensen.
Hij was gemeenteraadslid, lid van het schoolbestuur en kerkbestuur
van de O.L.V. van Zeven Smartenparochie. Verder bekleedde hij
bestuursfuncties in de PCI en de stichting MGZ. We kennen Joop ook
als koorzanger en acoliet.
Joop had een groot hart voor de mensen om hem heen. Zijn zorg
voor de gemeenschap bleek ook uit de wijze waarop hij leiding gaf en
meehielp aan het onderhoud van de kerk en begraafplaats. Met hart
en ziel is hij in de weer geweest om deze pareltjes te behouden voor
de komende generaties. De geloofsgemeenschap Bemmel-Haalderen
verliest met Joop een wijs, gelovig, betrokken en gedreven mens.
We wensen zijn vrouw Wilma, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toe om dit verlies te dragen en de geloofsgemeenschap veel kracht en
moed om in Joops voetsporen verder te gaan.

Dankwoord
Wij willen iedereen hartelijk danken die met ons heeft meegeleefd
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare man en vader
Joop Wismans. In deze verdrietige tijd hebben wij veel troost gehad
aan alle steun die wij hebben mogen ontvangen.
Vriendelijke groet,
Wilma Wismans-Huisman en kinderen

Wist u dat.....
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• er in de nacht van 30 op 31 oktober is ingebroken in de pastorie van
Haalderen in het gedeelte waar de buurtzorg gehuisvest is?
• er veel braakschade is?
• er - voor zover wij weten - door de inbrekers niets van waarde is
gevonden?
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• als u iets is opgevallen of iets gezien heeft, wij dat graag horen?
• er voor de kerststal in het Verzorgingshuis Liduina te Bemmel (zie
foto) vanwege ruimtegebrek geen plaats meer is?
• de door Kees van der Heijden gemaakte beelden (levensgroot) nu
beschikbaar komen voor wie daar interesse in heeft.
• u voor verdere informatie of het doorgeven van een geïnteresserde,
contact op kunt nemen met Jos Oude Ophuis (0481 - 46 55 98)?
• er met ingang van volgend jaar de mogelijkheid bestaat om op de
eerste zaterdag van de maand na de eucharistieviering gezellig even
na te praten onder het genot van een kop koffie of thee?
• dit een mooi moment is om elkaar te ontmoeten;
• we naarstig op zoek zijn naar acolieten (vast of incidenteel).
Acolieten verlenen hulp (bijvoorbeeld klaarmaken/opruimen altaar,
assisteren bij het uitreiken van de H. Communie) bij de eucharistievieringen in het weekeinde en op feestdagen. Tevens kunnen zij hun
diensten verlenen bij uitvaarten en huwelijksvieringen. Voor verdere
informatie kunt u terecht bij de steward achter in de kerk of één van
de locatiepastoraatsleden.

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

Kerstconcert
Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor
10 december, 20.00 uur

Op weg naar Kerstmis
Op dit moment is het volop sinterklaassfeer in Driel. Het dorp heet
in deze dagen weer Madriel, met vlaggetjes en verlichte mijters aan
de lantaarnpalen.
In de kerk beginnen de werkzaamheden voor de kerstdagen. De mannen
bouwen de kerststal weer op, de grote kerstboom wordt geplaatst, de
bloemengroep en de koren zijn altijd actief. Dit alles voor onze kerk
in kerstsfeer.
We hopen dat veel mensen tijdens de dagen rondom Kerstmis de kerk
binnenlopen, een kaarsje aansteken, de stal bezoeken en even samen
bidden. De kerk is iedere dag open tot ongeveer 17.00 uur. Van harte
welkom.

Actie voor voedselbank
Samen met de protestantse kerk wordt samengewerkt voor de
voedselbank in de adventstijd. Op zaterdag 10 december kunt u naast
uw eigen boodschappen bij Albert Heijn iets kopen voor mensen die
afhankelijk zijn van de voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat
past bij uw portemonnee. Uw bijdrage is van harte welkom.
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Dit koor is eerder in Driel geweest. Het bestaat uit tachtig mannen
die prachtige kerstliederen zingen. Het koor heeft onlangs het veertigjarig jubileum gevierd, maar heeft al een langere geschiedenis.
Voor dit concert wordt speciaal een vleugel geplaatst voor de pianist
Jan Lenselink. Het koor staat onder leiding van Jimco Zijstra en de
sopraan Judith Sportel verleent medewerking.
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de onkosten.
Meer informatie vindt u op onze website: www.blijekerkconcerten.nl

Indrukwekkend Stabat Mater

Kindje wiegen

Een hoogtepunt in de concertreeks van de Blije Kerk was de indrukwekkende uitvoering van Jenkins’ Stabat Mater op 23 oktober.

Op eerste kerstdag, om 15.00 uur, is het kindje wiegen. Een stemmig
halfuur bij de kerststal voor kinderen en hun (groot)ouders.

Zo’n 380 bezoekers beleefden dit muzikale meesterwerk. Het gegeven
is bekend: het verdriet van moeder Maria om haar gekruisigde zoon.
Waarbij Jenkins met de geladen muziek dit verdriet uitbreidt naar het
actuele leed in de hele wereld. Ieder had de oorlog in Oekraïne voor
ogen, wanneer het koor zong: ‘And the mother did weep’ – ‘en de
moeder huilde’.

Pastor Victor Bulthuis verleent medewerking, evenals de jeugdleden
van Concordia voor de begeleiding van de liedjes.
Een levende kerstgroep, liederen met muziekinstrumentjes erbij en
een mooi verhaal staan borg voor een sfeervol samenzijn. Een mooi
moment om er even uit te gaan met de kinderen en bij de grote kerststal
samen te zingen.

Symfonieorkest Nova uit Arnhem en een projectkoor met deelnemers
uit de wijde omgeving klonken prachtig in de volle kerk. Het geheel
stond onder leiding van dirigent Ghassan Alaboud en de soliste was
Shaza Hayek.

Nieuwjaar

Onder het verslag van dit concert op www.blijekerkconcerten.nl staat
een link om via youtube dit concert terug te luisteren.

Het nieuwe jaar beginnen we met een nieuwjaarsviering op zondag
8 januari. Een eucharistieviering met pastoor Karel Donders en
met zang van Cantorije. Na afloop willen we graag met elkaar toasten
op het nieuwe jaar.
Nieuwjaarsconcert
Op zondagmiddag 22 januari staat een nieuwjaarsconcert gepland van
onze muziekvereniging Concordia. Op het moment dat deze regels
worden getypt is nog niet bekend hoe de invulling precies is. Houd u
de berichten in de gaten.
Wat mogen wij van het nieuwe jaar verwachten? Hoe zal komend jaar
verlopen? Het zijn toch eigenlijk nog steeds onzekere tijden. Vanuit
Driel wensen wij in ieder geval alle parochianen een goed en vredevol
nieuwjaar met aandacht en liefde voor elkaar.

Terugblik
Kerstconcert koor Enjoy in Herveld
Na een fantastisch zomerconcert in juli in onze kerk in Driel
bereidt koor Enjoy, onder leiding van Lex van Diepen, zich voor op
het kerstconcert.
Het belooft opnieuw een gevarieerd en verrassend programma te
worden. Dit keer met medewerking van een kinderkoor, speciaal
voor deze gelegenheid samengesteld, onder leiding van pianist Hans
Grotenbreg.
Het concert vindt dit keer plaats in de sfeervolle Hervormde Kerk van
Herveld, Schoolstraat 3, op zaterdagavond 17 december en begint
om 19.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de site www.koorenjoy.nl.
Dankzij onze hoofdsponsor, reisorganisatie en touringcarbedrijf Betuwe
Express, kosten de kaarten € 10,00.

Allerzielen
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft…..” met deze woorden werd de viering van Allerzielen
besloten. Het koor zingt dit lied als de kerkgangers op weg gaan naar
het verlichte kerkhof waar de graven werden gezegend en waar vele
lichtjes werden geplaatst.
In een volle kerk werden door
leden van de avondwakegroep
mooie teksten uitgesproken en
zong het koor Cantorije mooie
passende liederen. Witte rozen
en kaarsjes waren het symbool
voor de nagedachtenis aan de
overledenen van het afgelopen
jaar.

Koor Enjoy, dat volgend jaar twintig jaar bestaat, is een enthousiast
koor dat zingen als een serieuze hobby heeft en telt op dit moment
27 leden. Het repertoire is naast liturgische muziek, veelzijdig en
gevarieerd.

Na afloop bleven velen achter in
de kerk nog even napraten onder
het genot van een kop koffie of
thee. Het is altijd troostend om
bij elkaar te zijn op deze avond.

Koor Enjoy is op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om samen
te zingen? Kom dan sfeer proeven op woensdagavond 20.00 uur in de
r.-k. in Driel.

Licht in de duisternis… wij zullen
het de komende weken nog vele
malen horen.

Koor Enjoy verheugt zich op uw komst.
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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

Inzameling voedselbank
Op 9 en 10 december wordt bij de supermarkten een inzameling
gehouden voor de voedselbank.
Björn van Snippenburg

Inzameling DE-punten
We gaan in december DE-punten sparen. Deze worden verzameld
in een speciale doos, die staat in de Mariakapel. De verzamelde
punten worden ingeleverd en in ruil daarvoor krijgen we pakken
koffie voor de voedselbank.
De actie loopt van 1 tot en met 31 december. Wij hopen en vertrouwen
op uw medewerking zodat we weer heel veel punten in kunnen leveren
en onze medemensen kunnen helpen.

Wij nodigen u uit om, juist in deze tijd van het jaar, te denken aan
Jezus’ woorden “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven”
(Matteüs 25: 35).

Kerstsamenzang
Eindelijk kan er na twee jaar uitstel vanwege de corona-epidemie
weer een kerstsamenzang plaatsvinden. Op zondag 18 december
om 19.00 uur in de Grote Kerk in Elst komen we weer bij elkaar
voor deze mooie traditie. De kerk is geopend vanaf 18.30 uur.
De zang wordt afgewisseld met een lezing, een overweging, met gebed
en een gedicht. Pastoraal werkster Janine Kallen zal ons in het thema
‘Uitzien naar vrede’ voorgaan.

Alvast hartelijk dank.

Gulden Mis
Woensdag 14 december is de woensdag in de derde week van de
Advent en dat betekent dat de Gulden Mis weer gevierd wordt.
In een uitsluitend door kaarsen verlichte kerk staan we stil bij de blijde
verwachting van Maria. De sfeer wordt extra gezet door de prachtige
gezongen misdelen. Wees welkom om deze eeuwenoude traditie als
opmaat naar het kerstfeest mee te maken.
De viering begint om 19.00 uur.

De Molukse klankwerkgroep en het middenkoor Voce d’Amare
luisteren ons samenzijn op, maar vooral zullen wij, onder begeleiding
van muziekvereniging Prins Willem Alexander, samen de bekende
kerstliederen zingen. Aan het slot van deze viering wordt er een deurcollecte worden gehouden voor het vluchtelingenwerk.
Na afloop bent u welkom in het ontmoetingscentrum de Ruimte bij
de Grote Kerk. Hier kunnen wij onder het genot van koffie, thee en
limonade met elkaar napraten en genieten van Molukse lekkernijen.
Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd voor het bijwonen
van deze kerstsamenzang.
Werkgroep Kerstsamenzang

Misintenties Kerstmis
Voor de vieringen op kerstavond en eerste kerstdag worden altijd
veel misintenties aangevraagd. Om de viering niet onnodig te
verlengen, worden deze misintenties niet tijdens de viering voorgelezen.
In plaats daarvan worden vijf minuten voor aanvang van de viering alle
namen gelezen van de personen aan wie de mis wordt opgedragen.
Direct aansluitend zal de mis beginnen. We willen u vragen om tijdig
aanwezig te zijn. U kunt misintenties opgeven tot 22 december.
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Kerk open met Kerstmis
In het weekend van Kerstmis is onze kerk geopend om de kerststal te
bezichtigen en een kaarsje op te steken. Eenieder is welkom.
24 december:
14.00 - 16.00 uur.
25 december:
na afloop van de mis tot 15.00 uur
		
(dan begint kindje wiegen).
26 december:
na afloop van de mis tot 16.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 8 januari vindt na afloop van de viering de nieuwjaarsreceptie plaats van onze geloofsgemeenschap. U bent allen uitgenodigd
om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

Seniorenpastoraat: themamiddag
Mijn spoor in het spoor van de tijd

Veel ouderen herkennen zich in de verhalen van leeftijdsgenoten.
Het ene verhaal over de jeugdervaringen roept vaak spontane
reacties op zoals: “Bij ons was het precies zo of juist heel anders.”
Verhalen van leeftijdgenoten kunnen ons een spiegel voorhouden om
zelf te kijken naar de eigen levensgeschiedenis. Dat wat we hebben
kunnen doen of juist niet, wat de schaduwkanten in ons leven waren
en hoe we daarmee omgingen. Wat we als verrijkend hebben ervaren
en waar we een kritische kanttekening bij willen plaatsen.
Voormalig pastoraal werkster Elly Manders in Lingewaard heeft haar
ervaringen uitgewerkt en er een boek van gemaakt met als titel: ‘Mijn
spoor in het spoor van de tijd’.
Vanuit haar ervaringen willen we tijdens de themamiddag Elly aan
het woord laten over thema’s zoals: jeugdervaringen en gezinsleven,
onderwijs en vorming, relaties (huwelijk, kinderen en kleinkinderen)
en het ouder worden. Thema’s die uitnodigen om met elkaar in
gesprek te gaan. Een mooie vorm om al terugkijkend als oudere zin
aan je leven te geven. Van harte uitgenodigd.
Wanneer?		
Waar?		
Informatie:

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

Woensdag 25 januari van 14.00 - 16.00 uur.
Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Elst.
John Rademakers 0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965.

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

Kerststal Gendt
Annemarie Buurman

Harry Drost

Kerstviering Gendt: levenslicht
Zaterdagavond 24 december nodigen wij u van harte uit bij de
woord- en communieviering in Providentia.
De viering begint om 21.00 uur. Het thema van deze viering is:
levenslicht. In de donkerste tijd van het jaar kijken naar wat je leven
licht geeft. Stilstaan bij de geboorte van Jezus die we soms het Licht
van de wereld noemen.

Ook dit jaar wordt de kerststal van de H. Martinus weer opgebouwd
in de Mariakapel. Dagelijks is de Mariakapel geopend van 09.00 tot
18.00 uur. Loop gerust eens binnen. Veel kijkplezier gewenst.

Oecumenische viering Gendt
In het nieuwe jaar beginnen we op zondag 15 januari om 10.00 uur
met een oecumenische viering in de PKN-kerk in Gendt.
Het thema van de viering is: ‘Doe goed zoek recht.’ Deze viering wordt
weer gezamenlijk voorbereid door de oecumenische werkgroep.
Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn.
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Kerstwens
De dagen van verwachting zijn aangebroken bij het begin van de
Advent. Dagen waarin we hoopvol uitzien naar de kerstdagen en
het samenzijn in familiekring en vrienden. Met hen willen we ook
het nieuwe jaar instappen.
Dagen, waarin onze gedachten gaan naar wat achter ons ligt. Dagen
waarop we met verdriet terugkijken op dat wat niet meer is en dagen
waarop we ons mochten verheugen op nieuw leven. Toch zien we
hoopvol en met vertrouwen uit naar het kerstfeest en het nieuwe jaar.
Graag willen wij de inwoners van Doornenburg gezegende en sfeervolle kerstdagen toewensen en een hoopvol nieuwjaar. Tevens ook
een woord van dank aan allen op wie wij hebben mogen rekenen en
die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan het reilen en zeilen van
onze geloofsgemeenschap.
Harry Drost, Henk Verwaaijen, Geert Vermaas, Mieke Peters

Vieringen Gendt
• zaterdag 10 december
woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas in
St. Jozef om 16.00 uur.
• zaterdag 24 december
- woord- en communieviering met Corrie Driessen in St. Jozef
om 16.00 uur.
- oecumenische kinderkerstviering in Providentia om 18.30 uur.
- woord- en communieviering met Corrie Driessen in Providentia 		
om 21.00 uur.
• woensdag 28 december
eucharistieviering met pastoor Karel Donders in het parochiecentrum om 9.30 uur.
• zaterdag 7 januari
eucharistieviering met pastoor Karel Donders in St. Jozef om 16.00
uur.
• zondag 15 januari
oecumenische viering in de PKN-Kerk aan de dijk om 10.00 uur
• zaterdag 21 januari:
woord- en communieviering met Mieke Peters en Geert Vermaas in
St. Jozef 16.00 uur.
• woensdag 25 januari
eucharistieviering met pastoor Karel Donders in het parochiecentrum om 9.30 uur.

20.00 – 20.30 uur in de kerk aan de Torenlaan in Gendt

WOENSDAG 25 januari 2023
Midden in de week een moment om stil te staan, rust te vinden,
samen na te denken over dat wat ertoe doet in deze tijd.
Met elkaar inspiratie opdoen. We lezen teksten, we luisteren naar
muziek, zijn stil en zingen samen. Samen zijn, ieder met zijn/haar
eigen gedachten. En na een kop koffie of thee naar huis gaan
met nieuwe energie. We ont-moeten, dat doet ertoe!

Wij kijken er naar uit onze
ideeën met jou te delen
en hopen je te zien!
Annemarie Buurman,
Susan Dekker,
Kim Voortman en
Martine Strijbos
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Huissen-Stad O.L.V. ten Hemelopneming
Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
secretariaathuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

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 10.30 - 12.00 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

Gezamenlijke kerstviering
Stefan Franken

Jan Wannet

Nel Willemsen

Anja Zweers

Begraafplaats Angeren
Op 6 oktober is door pastoor Karel Donders het nieuwe onderkomen van de beheer- en onderhoudsgroep van de begraafplaats
St. Bavo in Angeren geopend en ingezegend. Het parochiebestuur
zag hiermee een lang geleden gedane belofte in vervulling gaan.
Het heeft namelijk veel tijd en energie gekost de vergunning ervoor
in huis te halen.
De beheer- en onderhoudsgroep heeft, nadat de vergunning binnen
was, niet stil gezeten en hebben zelf op een fantastische wijze de
handen uit de mouwen gestoken om er een mooi onderkomen van te
maken. Het is een fraai geheel geworden en dat verdient de groep ook.
Zij verzetten veel werk op en om de begraafplaats, iets wat door het
parochiebestuur bijzonder gewaardeerd wordt.
Een speciaal dankjewel was er voor de heer Wiely Derksen. Zonder
zijn inzet hadden we het niet voor elkaar gekregen.
Hartstikke bedankt!

De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en de KBO nodigen u uit
voor een gezamenlijke kerstviering.
Waar: 		
Dorpshuis Angeren, Emmastraat 23
Wanneer:		
woensdag 21 december
Tijd:		
19.00 uur (zaal open 18.30 uur)
In deze viering gaat pastoor Karel Donders voor. Het herenkoor van
de geloofsgemeenschap H. Maria Magdalena verzorgt de gezangen.
Alle zieken en ouderen van de drie geloofsgemeenschappen en van de
KBO worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te
zijn. Na de viering is er een samenzijn met een hapje en een drankje.
Rond 21.30 uur mag u weer opgehaald worden. U wordt verzocht om
zelf voor vervoer te zorgen.
U kunt zich tot 18 december opgeven via de bezoek(st)ers, of doe het
antwoordstrookje in de brievenbus van uw eigen kerk.
De werkgroep Diaconie Huissen-Angeren, KBO en Pastores
Telefonische informatie:
Secretariaat Huissen-Angeren 0481 - 45 13 71
(werkdagen 9.30 tot 11.30 uur)
Mw. Nel Willemsen
026 - 325 01 03 (Algemeen)
Mw. Rikie Kloppenburg
026 - 325 26 72 (Angeren)
Mw. Corry Huisman
026 - 325 47 62 (KBO)

Dit strookje graag inleveren voor 18 december 2022.

Aanmelden gezamelijke kerstviering
Deelname adventsviering woensdag 21 december 2022.
Aantal personen:...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam:......................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres:......................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon:................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vervoer: (aankruisen wat van toepassing is)
 Ik zorg zelf voor vervoer.
 Ik wil graag gehaald worden.
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Peruaanse feestelijkheid
Op zondag 16 oktober had de eucharistieviering een Peruaans
tintje. Toen vierden we in verbondenheid met de Peruaanse gemeenschap in Nederland het feest van Señor de los Milgaros (Heer
van de Wonderen), een enorm belangrijk religieus feest in Peru.
Jaarlijks wordt in de hoofdstad Lima een kopie van een religieuze voorstelling in processie rondgedragen van de gekruisigde Christus, gemaakt
in de zeventiende eeuw door een Afrikaanse slaafgemaakte, Benito
Pedro Dalcón, die door paus Franciscus is uitgeroepen tot patroon
van alle migranten. De afbeelding bleef ondanks zware aardbevingen
intact, een wonder dat in oktober door de Peruanen in binnen- en
buitenland uitbundig wordt gevierd. In Lima wordt een gigantische
processie gehouden, waarbij een kopie van de muurschildering wordt
meegedragen.
Voor deze gelegenheid was de kerk onder leiding van Yuri SmeenkDuran en de broederschap van de Heer van de Wonderen feestelijk
versierd in de kleuren van het feest, paars en wit. Tijdens de offerande
werden vers brood, druiven, de Schrift en een brandende kaars
aangedragen. Na afloop werden er bij de koffie en thee heerlijke
Peruaanse hapjes geserveerd. Een viering om met veel plezier aan terug
te denken.

Herveld St. Willibrordus

Hoofdstraat 155 A, 6674 BC Herveld
secretariaatherveld@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL59 RABO 0133 9095 30

Ans Geritsen

Wim Janssen

Jolanda van Marwijk

Monique Nijenhuis

In oude glorie hersteld
Het priesterkoor in de Huissense stadskerk is in september weer
in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Mede dankzij financiële
steun van de familie Tonk, is de opgang naar het priesterkoor in
zijn oude glorie hersteld.
Het locatiepastoraat dankt de familie Tonk van harte voor hun gift.

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
De bezoekgroep brengt graag bij iedereen die ziek is of het even moeilijk
heeft een bloementje. Neem gerust contact op.

Aanmelding kerstvieringen
Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

Met Kerstmis zijn er twee vieringen in Herveld: op kerstavond om
19.00 uur (woord- en communieviering met John Rademakers en
In B’tween) en op tweede kerstdag om 11.00 uur (eucharistieviering
met Victor Bulthuis en het St. Caeciliakoor).

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur
voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons terecht
voor vragen, het afgeven van een intentie of zomaar een praatje.
De koffie staat altijd klaar tussen 10.30 uur en 11.30 uur.

Omdat onze kerkzaal beperkt ruimte biedt en we natuurlijk geen
kerkgangers willen teleurstellen, zien we geen andere mogelijkheid
dan met aanmelding te werken. Het alternatief is de kerstvieringen te
schrappen en dat zou toch weinig feestelijk zijn.

Kerk open

Mocht u daarom (een van) de vieringen willen bijwonen, belt of mailt u
dan even naar het parochiesecretariaat in Bemmel, tel. 0481 - 45 13 71,
e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Iedere woensdagmorgen is de kerkzaal vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur
open voor stilte en gebed, of om een kaarsje op te steken.
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Wij hopen op uw begrip en verheugen ons op uw komst.

Bedankt
Ook in het afgelopen jaar mochten wij een beroep doen op de vele
vrijwilligers. Het locatiepastoraat is jullie hier erg dankbaar voor.
Wij hopen ook in 2023 weer een beroep op u te mogen doen.
Het locatiepastoraat wenst u alvast fijne feestdagen en een goed begin
van 2023.

Willibrordusviering
Helaas kon muziekvereniging St. Willibrordus niet optreden in
de Willibrordusviering van 13 november, vanwege de te krappe
ruimte en het te lage plafond in de kerkzaal.
U kunt echter wel van hun muziek komen genieten bij het Winter
Wonder Concert in de NH Kerk te Hien aan de Waalbandijk.
Op zaterdag 10 december vanaf 19.30 uur treden zij daar op, gezamenlijk
met muziekverenigingAmicitia uit Dodewaard.
De toegang is gratis en iedereen is welkom bij dit afwisselende
concert dat wordt afgesloten met een aantal kerstnummers.

Kerststal
De kerstgroep uit de St. Willibrorduskerk is door een oud-parochiaan
opgeknapt en te zien tijdens de kerst in de St. Servatiuskerk in Erp
(Noord-Brabant).

Uitvaarten in kerkzaal
Indien gewenst kan er voor overleden parochianen die behoren tot
de geloofsgemeenschap St. Willibrordus in Herveld-Andelst, een
kleinschalig afscheid worden gehouden in de kerkzaal. Het gaat
hierbij om een gezelschap van maximaal veertig personen. Grotere
gezelschappen kunnen in een van de overige kerkgebouwen van
onze parochie terecht.
Het afscheid is zonder koorzang, maar de nabestaanden hebben
de mogelijkheid om muziek af te spelen door middel van zelf meegebrachte apparatuur. Uiteraard is verder het nodige aanwezig om het
afscheid een waardig en intiem karakter te geven.

Vermelding misintenties
Intenties die vóór 24 december in de brievenbus worden gedaan,
komen in Ankerplaats van februari te staan. Dit heeft te maken met
de verwerkingstijd van de kopij voor de 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 doen.
Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier
invullen? 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 hebt gedaan.
Rina van Workum
familievanworkum@gmail.com

Victor Bulthuis

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 de brievenbus naast de toegangsdeur van de kerkzaal 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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L IT URGISC H ROOS T
Elst
Dag/datum

St. Werenfridus

Huissen

O.L.V. ten Hemel
opneming

Zaterdag 26 nov

Zondag 27 nov
eerste zondag
van de advent

l11.00 Euch
Parochiezondag
Pastoraal team
St. Caeciliakoor

Driel

H. Maria Geboorte

Herveld

St. Willibrordus

19.00 Euch
F. Bomers
Caeciliafeest
St. Caeciliakoor

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

l11.00 Euch + Kwd
K. Donders
GK De Levensbron

l9.30 Euch + Kwd
V. Bulthuis
Herenkoor

Zaterdag 10 dec

9.30 Euch
F. Bomers
Magna Voce, greg.
19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

Zondag 11 dec
derde zondag
van de advent

l11.00 Euch + Kwd
K. Donders
St. Caeciliakoor

Woensdag 14 dec

19.00 Euch
Guldenmis
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
G. Peters
Voce d’Amare

Zaterdag 17 dec

Zondag 18 dec
vierde zondag
van de advent

O.L.V. van
Zeven Smarten
19.00 Euch
K. Donders
Leonarduskoor

Zaterdag 3 dec

Zondag 4 dec
tweede zondag
van de advent

Haalderen

l11.00 Euch + Kwd
V. Bulthuis
Cantorum

16.00
Herdenkingsdienst
Wereldlichtjesdag

11.00 Euch
V. Bulthuis
In B’tween

19.00 Euch
K. Donders
Exotherm

19.00 Euch
V. Bulthuis
Heren Cantorije

19.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

19.00 Wcv
M. Sanders
Cantorije

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

19.00 Oec. viering
J. Kallen
Grote kerk
kerstsamenzang
Woensdag 21 dec

Zaterdag 24 dec
kerstavond

Zondag 25 dec
eerste kerstdag

19.00 Euch
K. Donders
kerstviering voor ouderen
Dorpshuis Angeren
Herenkoor
l19.00 Euch
Gezinsviering
V. Bulthuis
Project jeugdkoor

l18.30 Wgv
Gezinsviering
Lit. werkgroep
Exotherm

21.30 Euch
K. Donders
Voce d’Amare

23.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

21.00 Wcv
J. Rademakers
Enjoy

11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
K. Donders
Exotherm

11.00 Euch
V. Bulthuis
Cantorije
l15.00
kindje wiegen
V. Bulthuis

l15.00
kindje wiegen
I. Bijl
Maandag 26 dec
tweede kerstdag
H. Stefanus

11.00 Euch
K. Donders
Cantorum

Zaterdag 31 dec
oudejaarsavond
H. Maria Moeder
Gods
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19.00 Wcv
J. Rademakers
In B’tween

9.30 Euch
K. Donders
Herenkoor
19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor
19.00 Wcv Lwg
Enjoy

19.00 Wcv
J. Rademakers
St. Caeciliakoor

TER D E CEMB ER 2 022
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
Dameskoor

OV E R IG E
V IE R IN G E N
Angeren
St. Bavo

zaterdag 24 dec
kerstavond
18.00 Oec.
I. v Cuijk/E. de Clercq
Dorpshuis

19.00 Euch
V. Bulthuis
Young at Heart
9.30 Wcv Lwg
Samenzang

Doornenburg
St. Martinus
19.00 Wgv Lwg
RKGKI

zaterdag 24 dec
kerstavond
11.00 Euch
F. Bomers
Leonarduskoor

19.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor

19.00 Wgv Lwg
RKGKI

l17.00
kinderkerstviering
V. Bulthuis /
D. Niessen
Samenzang

LEGENDA
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

19.00 Euch
K. Donders
Leonarduskoor

21.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor
9.30 Euch
V. Bulthuis
Gelegenheidskoor

11.00 Wcv
J. Rademakers
Young at Heart

19.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

11.00 Wcv Lwg
Musica Nova

21.30 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor

18.00 Wcv
M. Peters/G. Vermaas
Herenkoor

Gendt

H. Martinus
zaterdag 24 dec
kerstavond
l18.30 Oec.
kinderkerstviering
Providentia
21.00 Wgv
Lwg
Providentia

Vieringen volgen
via computer of TV
De eucharistieviering vanuit
de St. Werenfridus in Elst
is te volgen via: Youtube.com
(R.K. Parochie H. Maria
Magdalena), www.facebook.com
/stwerenfridus en
Omroep Lingewaard TV
KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44
Vieringen vanuit de andere
kerken zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl
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Elst
Dag/datum

St. Werenfridus

Huissen

O.L.V. ten Hemel
opneming

Zaterdag 31 dec
Oudjaarsavond
H. Maria Moeder
Gods
11.00 Euch
Zondag 1 jan
Maria, Moeder van V. Bulthuis
Samenzang
God

11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

l11.00 Euch + Kwd
Parochiezondag
Pastoraal team
Exotherm

19.00 Wcv
J. Rademakers
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
K. Donders
Cantorije
Nieuwjaarsreceptie

11.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
G. Peters
GK De Levensbron

19.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron
11.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

9.30 Euch
V. Bulthuis
Exotherm
19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

11.00 Euch
V. Bulthuis
Voce d’Amare

9.30 Wcv Lwg
Enjoy
Maria Lichtmis

9.30 Euch
K. Donders
GK De Levensbron

Zaterdag 4 febr

Zondag 5 febr
5e zondag door
het jaar

19.00 Wcv Lwg
Enjoy

St. Willibrordus

19.00 Euch
F. Bomers
Voce d’Amare

Zaterdag 28 jan

Zondag 29 jan
4e zondag door
het jaar

19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

9.30 Euch
F. Bomers
Exotherm

Zaterdag 21 jan

Zondag 22 jan
3e zondag door
het jaar

Herveld

H. Maria Geboorte

19.00 Euch
F. Bomers
Herenkoor

Zaterdag 14 jan

Zondag 15 jan
2e zondag door
het jaar

Driel

O.L.V. van
Zeven Smarten

11.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Zaterdag 7 jan

Zondag 8 jan
Openbaring des
Heren

Haalderen

19.00 Euch
F. Bomers
Herenkoor
11.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron

9.30 Euch
K. Donders
Exotherm
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11.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor

STE R JA NUA RI 2 02 3
Heteren

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

Indoornik

H. Johannes
de Doper

Lent

H. Maria Geboorte

Oosterhout
St. Leonardus

Valburg

St. Jacobus
de Meerdere

OV E R IG E
V IE R IN G E N
Angeren
St. Bavo

19.00 Euch
F. Bomers
St. Caeciliakoor

9.30 Wcv Lwg
Samenzang

19.00 Euch
K. Donders
Musica Nova

19.00 Euch
V. Bulthuis
Magna Voce, greg.

19.00 Wgv Lwg
RKGKI

Doornenburg
St. Martinus

Gendt

H. Martinus
10.00 Oec. viering
W. Hartogsveld /
J. Rademakers
St. Caeciliakoor en
Leonarduskoor

10.00 Oec. viering
Ds. E. Kamper

Zondag 15 jan
2e zondag door het jaar
10.00 Oec. viering
Oec. werkgroep
PKN kerk
Samenzang

11.00 Euch
F. Bomers
Leonarduskoor

09.30 Euch
K. Donders
In B’tween

19.00 Wcv
J. Rademakers
Young at Heart

Vieringen volgen
via computer of TV
LEGENDA
9.30 Wcv Lwg
Samenzang

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

19.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Nova

19.00 Euch
K. Donders
Dameskoor

De eucharistieviering vanuit
de St. Werenfridus in Elst
is te volgen via: Youtube.com
(R.K. Parochie H. Maria
Magdalena), www.facebook.com
/stwerenfridus en
Omroep Lingewaard TV
KPN kanaal 1478/Ziggo kanaal 44
Vieringen vanuit de andere
kerken zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl
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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 31 december, oudejaarsavond, 19.00 uur in Haalderen:
familie Roelofs.
Misintenties die bij het centraal secretariaat aangemeld zijn, staan onder
betreffende locatie waar de intentie wordt gelezen.
Doornenburg
zaterdag 3 december in Haalderen: Wilh de Beijer-Flintrop.
woensdag 14 december in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke
Hendriks-Rutjes, Mientje Aleven-Hoogveld.
zaterdag 24 december, kerstavond in Doornenburg om 18.00 uur:
Dora Wissing-Witjes, familie Bermel-Hendriks, Piet Zweers, Rieky
van Kol-Dekkers, ouders Mattijssen-Driessen en zoon Theo, ouders
Rasing-Rensen en zoon Johan, familie Peters-Rutgers, Thé Meeuwsen.
maandag 26 december, tweede kerstdag in Haalderen, 10.00 uur:
Gert en Tonny Janssen-Ipskamp.
zaterdag 7 januari in Haalderen: Wilh de Beijer-Flintrop.
woensdag 11 januari in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke
Hendriks-Rutjes, Piet Zweers, Mientje Aleven-Hoogveld.
Driel
zondag 4 december: ouders Bierman-Voorburg, Els Meurs, familie
Bennik-Barends, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijs, Thea te
Dorsthorst-v.d. Welk, Chris en Wilhelmien Weijman-Elbers, Marcel
Krebber, Betty en Gerard Jansen-Zuiderwijk, Riet en Leo Linsen.
zaterdag 17 december: ouders Bierman-Voorburg, Jo Blanken-Wammes,
ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, ouders Jan en Geertruida
van Mullem-van Binsbergen, Marina Rademakers, Tonny en Maria te
Dorsthorst, Thea te Dorsthorst-v.d. Welk, Addy Veuger-Oomes.
zaterdag 24 december, kerstavond, 19.00 uur: Paul, Grada, Mieke,
Paul en Trieni Scheerder, ouders van Deijzen-van Mullem, Willie,
Luna en Gerda, Gerrit en Miem Nijs-van Baal, pa en ma en Aukje
Idsinga en Anton en Marcel, Greet Wesselkamp-ten Westenend, Luc en
Marie van Binsbergen-Kersten, Johanneke Weijman-van Binsbergen,
ouders Peters-Derksen, Steef Schuurman, pa en ma Van Veenendaal
en Romy en Marieke, Gerard en Dina van Ewijk-Hendriks en Doortje,
Gijsje Albertha ten Westenend-van Meel, Els Meurs, Wim en Riet
van den Dam-Zwartkruis, opa en oma Van den Dam en Joke Vos,
Leendert Jacobs en ouders, Thea Messing-van Mullem, Jan en Timo
Verplak, Wim en Willy Selman-Hendriks, Jan Marcelis en Tonny,
pa en ma Driessen en Jos en Walter, Leo en Annie Marcelis, Piet en
Mientje Smeenk, Annie en Antoon Baltussen, familie Van Kempen,
Bart en Peter Koster, Doreen Smits, Doortje en Geert v.d. Welk, ouders
Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders Jan en Geertruida van
Mullem-van Binsbergen, Annie en Cor ten Westeneind, Stien MentingZwartkruis, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Riet en Co Rensen,
Diny de Ruijter-van Lieshout, Ben Rombouts, Wim Esman, Thea Polmanvan Haeften, ouders van Haeften-Berends, pa en ma en Ria van den
Dam en kinderen, Henny Bouwman-Roodbeen, Frans Franken, ouders
Winden-Weijman en Jules, ouders Lamers-Winterhalter en Koos, ouders
Demon-Scholten, Dick en Truus van Rijsewijk.
zaterdag 24 december, kerstavond, 21.00 uur: Piet ten Westeneind,
ouders van Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Hent en Doortje CobussenJoosten, ouders Roelofsen-van Maanen, Jan en Annie SchuilingHolleman, Mariëtte Eeken, Jo en Chrisje van de Kamp, Piet en Aleid
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van Bentum-Sloot, Leo en Miep Essers, Eddy van Rooijen, Piet en
Anneke Joosten, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Theo en Annie
van Mullem, Wim van der Horst en Lilian, Addy Veuger-Oomes,
Chris en Wilhelmien Weijman-Elbers, Wim en Dien Goldsmid, Rieky
Nab-Goldsmid, Riet en Leo Linsen, ouders Coenders-Meurs, Antoon
Coenders, Hans Jansen.
zondag 25 december, eerste kerstdag, 11.00 uur: jaargedachtenis
Betsie v.d. Berg-Hermeling, ouders Krebber-ten Broeke, Elly en Theo
Schrijner, ouders Bierman-Voorburg, Ida Derksen, ouders VerplakSchrijner, Thé en Dora te Dorsthorst-Essers, Marina Rademakers,
overleden familie Janssen-Selman, Fia Schuiling, Tonny en Maria te
Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs, familie Joosten en Gerard, Henk
en Gerda van Rijsewijk en Bart, Thea te Dorsthorst-v.d. Welk, Ben
Rombouts, Herman Selman, ouders Janssen-Brands en familie, Truus
Coenders-van der Hoff, pa en ma Potjens-Geenacker.
zaterdag 31 december, oudejaarsavond: Wim en Willy SelmanHendriks, Tonny en Maria te Dorsthorst, Michel Cijs, Thea te Dorsthorstv.d. Welk, Addy Veuger-Oomes, pa en ma Potjens-Geenacker.
zondag 8 januari: jaargedachtenis pa Idsinga. Verder gedenken wij,
Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie Van Kempen, Doortje en
Geert v.d. Welk, Stien Menting-Zwartkruis, Riet en Co Rensen, Fia
Schuiling, Sien en Herman Fonteijn-van Mullem, Tonny en Maria te
Dorsthorst, Thea te Dorsthorst-v.d. Welk.
zondag 29 januari: jaargedachtenis Wim van der Horst. Verder
gedenken wij familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers en
Frits en Ria, Piet en Anneke Joosten, Tonny en Maria te Dorsthorst,
Jan en Corrie Meurs, Michel Cijs, Diny de Ruijter-van Lieshout, Henk
en Gerda van Rijsewijk en Bart, Thea te Dorsthorst-v.d. Welk, Ben
Rombouts, Jan en Annie Schuiling-Holleman, Mariëtte Eeken, Herman
Selman, Dick en Truus van Rijsewijk.
Elst
zondag 4 december, parochiezondag: jaargedachtenis Theo Krabbe.
Verder gedenken wij Henk Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van
Schaijk, Cok Kremers, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Ben en Corry
Sloot-van Meeteren, Co Willemsen, pastor Nol Sales, Frans van Leur,
pa en ma Lagerweij en oom Chris, George Teunissen, Diny Vremanvan Brandenburg, Joop Clappers.
zondag 11 december: Paula en Bernard Burgers-van de Logt, pastor Nol
Sales, Addy van Mierlo, Diny Verhoef, Gerrit Kienhuis, Jan Braam, Jan
Joosten, Ineke Wilderom-Berndsen.
woensdag 14 december, Gulden Mis: Gert en Wil Lensen-Wiendels,
George Teunissen.
zondag 18 december: pastor Nol Sales, Diny Rewinkel-Kampshoff,
ouders Turk-Martens en zoon Geert, Frans Toebast en Doortje ToebastWeijers.
zaterdag 24 december, kerstavond gezinsviering, 19.00 uur: Bertus
Holleman en familie Holleman-Janssen, Arnoldus Gidding, Dina
Gidding-Peters en Annelies, Bernardus Meeuwissen, ouders J. WientjesRensen, Liedy en Miranda van de Brink-Wientjes.
zaterdag 24 december, kerstavond, 21.30 uur: Henk Holleman en ouders
Holleman-Jansen, ouders Jansen-Roelofs, Frank en Henk, ouders
Schaars-Vens, Ben Corry Sloot-van Meeteren, ouders Thé en Sidon
Stoffels en Elly, ouders Toonen-van Kempen, Raff Stoffels, Hans Roelofs,
Diny Rewinkel-Kampshoff, pa en ma Lagerweij en oom Chris, Theo
Volmeijer en Lyda Volmeijer.
zondag 25 december, eerste kerstdag, 11.00 uur: familie WitjesMühren, Co Willemsen, ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon
Jan, Paula en Bernard Burgers-van de Logt, ouders Cornelissen-Hartjes,
pastor Nol Sales, Frits van Marwijk, ouders Hendriks-Pouwelsen,
familie Van Rossem, Ber Janssen, familie Van Hooydonk-Hager,
Gerrit Kienhuis, Gert en Wil Lensen-Wiendels, Jan van Snippenburg
en familie, pa en ma Pietersz-Schoon, vader en moeder Roelofs,
Geert Zweers, George Derksen, familie Verborg-van Duuren, familie

Houterman-Mattijssen, Geert Mathijssen en familie MathijssenMagnus, Frans van Leur, familie Hilhorst-Martens, George Teunissen,
Diny Vreman-van Brandenburg, Joop Clappers, Ton Versteeg, ouders
Versteeg en ouders Pullens, familie Mom-Scholten, Henk Willemsen,
ouders Willemsen, ouders Van Schaijk, Cok Kremers.
maandag 26 december, tweede kerstdag, 11.00 uur: jaargedachtenis
moeder Joosten, vader en Kiki. Verder gedenken wij Jan Braam, Jaap
Elings.
zondag 1 januari 11.00 uur: jaargedachtenis Theo Derksen, Paul en
familie. Verder gedenken wij ouders Van Rossem-Schouten en hun
zoon Jan, pastor Nol Sales.
zondag 8 januari: jaargedachtenis Frans van Leur. Verder gedenken
wij pastor Nol Sales, Paula en Bernard Burgers-van de Logt.
zondag 15 januari-parochiezondag: Frans van Leur, pastor Nol Sales,
George Teunissen, Diny Vreman-van Brandenburg.
zondag 22 januari: Geert Zweers, pastor Nol Sales.
zondag 29 januari: Joop Clappers, pastor Nol Sales, familie Van
Hooydonk-Hager, Frans van Leur.
Gendt
zaterdag 10 december in Haalderen en St. Jozef: Riet Bolder-van
Heck, Frits Botterblom, Annie van den Brink-Peek, Annie RosmulderEvers, Thea Reijmers-Cornelissen, Trudie Roelofs-Janssen, Wim de
Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria Janssen-Geveling, Lies HubbersGoossen, Chris Schouten, John Stevens, Trude Teunissen-Scholten,
Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers.
zaterdag 17 december in Haalderen: Riet Bolder-van Heck, Frits
Botterblom.
zaterdag 24 december in Gendt en St. Jozef: Frits Botterblom, Trudie
Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria JanssenGeveling, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen,
Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Chris Schouten, John Stevens,
Annie van den Brink-Peek, Trude Teunissen-Scholten, Gerrit en
Tonnie Booltink-Vos, Riet Bolder van Heck, Henk en Anneke HutingBekker, Annie Rosmulder-Evers, Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Jos Hooijman, Trude Teunissen-Scholten, Frits
Botterblom, Lies Hubbers-Goossen, Toos en Geert Alofs-Pere, Luc
Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers,
Annie Huting.
woensdag 28 december in parochiecentrum: Frits Botterblom,
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, Jos Hooijman, Riet Bolder-van
Heck, Chris Schouten, John Stevens, Henk en Anneke HutingBekker, Annie van den Brink-Peek, Luc Meijer, Gerd Walravens, Jan
van Deelen, Maria Donnelly-Melchers.
zaterdag 31 december, oudjaarsavond in Haalderen: Henk en Anneke Huting-Bekker, Annie van den Brink-Peek, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren.
zaterdag 7 januari in Haalderen en St. Jozef: Riet Bolder-van Heck,
Annie van den Brink-Peek, Annie Rosmulder-Evers, Ria JanssenGeveling, Lies Hubbers-Goossen, Chris Schouten, John Stevens, Trude
Teunissen-Scholten, Dolly Leensen-Lukassen, Riet Bolder-van Heck,
Frits Botterblom, Joris Claassen.
zaterdag 14 januari in Haalderen: Frits Botterblom.
zaterdag 21 januari in Haalderen en St. Jozef: Riet Bolder-van Heck,
Henk en Anneke Huting-Bekker, Jos Hooijman, Trude TeunissenScholten, Frits Botterblom, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Lies
Hubbers-Goossen, Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Thé Claassen.
woensdag 25 januari in parochiecentrum: Frits Botterblom, Trudie
Roelofs-Janssen, Wim de Beijer, Doortje Derks-Drost, Ria JanssenGeveling, Henny en Gert Teunissen-Kersten, Lies Hubbers-Goossen,
Rika Kregting-Hendriks, Jos Hooijman, Chris Schouten, John Stevens,

Henk en Anneke Huting-Bekker, Annie van den Brink-Peek, Luc
Meijer, Gerd Walravens, Jan van Deelen, Maria Donnelly-Melchers,
Henk en Anneke Huting-Bekker.
zaterdag 28 januari in Haalderen: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Henk en Anneke Huting-Bekker.
Haalderen
zaterdag 3 december: Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen,
Riek Vernooy, Geert Duijf, Gerard de Pater, Henk Hüting en Anneke
Hüting-Bekker, ouders Van Haaren-Ramaekers.
zaterdag 10 december: Gert Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Dina
Rutjes-Wassink Joris Claassen, Riet van den Brink-Rikken.
zaterdag 17 december: Toon Spanbroek, Wim en Dieneke JoostenJoosten.
zaterdag 24 december, kerstavond, 19.00 uur: jaargedachtenis van
Jan Janssen, jaargedachtenis van Elisabeth Weijers-Joosten Verder
gedenken wij Antonius Weijers, Wim Stokkink, Bets Brugmans,
Joris Claassen, ouders Berndsen-Marissink, Riet van den BrinkRikken, Gods zegen en kracht gevraagd voor twee zieke moeders,
Femke Peters, Henk Scholten en familie Scholten-Jansen, Antoon en
Dora Ebben-Spanbroek en kleindochter Cindy, Frans Reijnen, ouders
Wels-te Boekhorst en zoon Willem, ouders Razing-Martens, Gert
Alofs en Toos Alofs-Rijcken, Riek Vernooy, Geert Duijf, Hent van
Loon en Marietje van Loon-Buurman, familie van Loon-Buurman,
Tonny Witjes, Marja Jansen-Visser, Henrikus Johannes Vonk en Grada
Vonk-Rikken, familie Janssen-Bach en kinderen, familie Reintjes en
Johan, ouders Spanbroek-Razing en Bep, ouders Muller-Wemmers,
Geert en Ben Bakker, Joop Wismans, Jan Huisman en Helena HuismanPeters, Hendrikus Peters, Jan Jansen van Galen, Theodorus Johannes
van Deelen en Anna Maria van Deelen-Derksen, ouders Demon, Ria,
Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Piet Demon, Jo Derksen, Riek
Derksen-Vonk en Annie, Wim Huting, Catrien Geurts van Swaay,
Geert Duijf, Nel Nieuwenhuis- Scholten.
maandag 26 december, tweede kerstdag, 9.30 uur: ouders Wels-te
Boekhorst en zoon Willem, ouders Razing-Martens, Gerd Jansen en
familie, Ap Abbink, Susan Abbink. Anna van Vorselen-Braam, Jozef,
Anko, en Mariëlle van Swaay, ouders van Deelen- Menning, Herman
Mahler, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, Piet Demon, ouders
Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma.
zaterdag 31 december, oudejaarsavond, 19.00 uur: jaargedachtenis
Piet Demon. Verder gedenken wij Thé Claassenen, Marja Jansen,
Annie Jansen-Bisselink, Jan Jansen, familie Roelofs, Jo Derksen, Riek
Derksen-Vonk en Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert,
Toon en Wilma, Nel Nieuwenhuis-Scholten.
zaterdag 7 januari: jaargedachtenis van Wim Huting. Verder gedenken
wij Gerard de Pater, Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken,Gerd
Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, Catrien Geurts-van Swaay,
Nel Nieuwenhuis-Scholten.
zaterdag 14 januari: jaargedachtenis van Riek Derksen-Vonk. Verder
gedenken wij Jo Derksen en Annie, Piet Demon, ouders Demon, Ria,
Mimi, Wim, Geert, Toon, en Wilma, Geert Duijf.
zaterdag 21 januari: Gert en Toos Alofs-Rijcken,
Herveld
zondag 11 december: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting.
Verder gedenken wij Martinus Veens, Leny Berk-van Veen, Wim en
Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
Arnold Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Tom de Wit.
zaterdag 24 december, kerstavond: Leny Berk-van Veen, pastoor
Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp,
Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Geert en Miep Peperkamp,
Arnold Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Annie Veens-Menting en
Martinus Veens, Wim van Vilsteren, Appie en Marie Winnemuller-van
Kempen, Tom de Wit.
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maandag 26 december, tweede kerstdag: Leny Berk-van Veen, Wim
en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
Arnold Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Tom de Wit.
zaterdag 31 december, oudejaarsavond: Leny Berk-van Veen, Wim
en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven,
Arnold Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Tom de Wit.
zondag 8 januari: Leny Berk-van Veen, pastoor Van der Borgh en
Tiny Monincx, Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Ben en Wilhelmien
van Hal-Ticheloven, Arnold Tilleman, Toos Tilleman-Hoogveld, Tom
de Wit.
zaterdag 21 januari: Leny Berk-van Veen, Wim en Ada GiesbersPeperkamp, Ben en Wilhelmien van Hal-Ticheloven, Arnold Tilleman,
Toos Tilleman-Hoogveld, Tom de Wit.
Heteren
zondag 25 december, eerste kerstdag: Fieke van Broekhoven, Nel
Heijmans-Nijenhuis, Joop en Marie Brugman en kleinzoon Roel, Rob
Liethoff, Leo Niels, Henk Holleman, Anton en Bets Niels-Idink, ouders
Degen-Hermsen en Jan Velthuizen, ouders Dijkmans-van Groesen
en zoon Sjaak, ouders Roos-Weijman en zonen Hennie, Bert en Jan,
Ruth en Annie Cobussen- oosten en kleindochter Daniëlle, Trudy
Rombouts, Hans Branderhorst, familie Leenders-Hoenselaar en
kinderen, familie Peelen-Huisman en kinderen, Thé en Gerda PeelenLeenders, Judith Giesen, ouders Scheepers-Peters en zoon Bart,
Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans-Coenders, Wim Polman en
zoon Grady, ouders van Elferen-Eimers en Bart van Elferen, Jan en
Annie Stokman, ouders Vos-Selman, Theo Niels, Hans Jansen, ouders
Daniël-Rutten, Hein Kuijpers, ouders Kuijpers-Klein-Hofmeijer,
Jan Polman en ouders van Heumen-Krebber, Agnes HoksbergenMenting, Hans Jansen, ouders Coenders-Meurs en Anton Coenders.
zondag 1 januari, nieuwjaarsdag: familie Eulink-Peters, Grada
Eulink, Willie en Corry Menting-de Bruin, Wim Engelen, Wilhelmus
Roes en familie, Richardus van Wijck en echtgenote, Gerardus Boll
en Henrica Jansen, Stephanus Roes en Theodora Ockhorst, deken
Roes en familie, familie Leenders-Hoenselaar en kinderen, familie
Peelen-Huisman en kinderen, Thé en Gerda Peelen-Leenders, ouders
Scheepers-Peters en zoon Bart, Henk Holleman, Rob Liethoff.
zaterdag 7 januari: jaargedachtenis van pastoor Engelen. Verder
gedenken wij Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk Berns, Doortje ten Broek-van Elferen, André en Toos
Cornelissen, Eef en Gerardus van Dijk, Jan Jansen, Rieky KahnJansen, Anneke Geurts-Knipping, Jan Spaan en ouders Spaan-Turk.
zondag 22 januari: jaargedachtenis van Frans Janssen, Jan Veggelers,
Gerda Mientjes-Weerpas en pastoor Scholten. Verder gedenken wij
Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk
Berns, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van
Elferen, André en Toos Cornelissen, Trudy Janssen, Riek VeggelersJanssen, Wim en Fie Verhoeven.
Angeren - Huissen-Stad - Huissen-Zand
zondag 4 december: Cis Lippmann-Rouw, Theo van Deelen, Henk
Leijser.
zondag 11 december: ouders van Deelen-Verhoeven, kinderen en
kleinkinderen.
zondag 18 december: ouders Bles-Scholten, kinderen en kleinzoon
Frank.
zaterdag 24 december, kerstavond 18.30 uur: Lenie de KoningReijmers.
zaterdag 24 december, kerstavond, 23.30 uur: Lenie de KoningReijmers, An en Antoon Veenhuis, Mietsie Swoboda, Gerda en Joop
Regeling, ouders Gerritsen-Arts, Jan, Geert en Liesbeth, ouders van
Aalten-de Sonnaville, ouders Scholten-Vermeulen, Theodorus Gerritsen
en Alberta Klaassen, Jan Zweers en Greet Zweers-Makker, Thijs
Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter, Henk en Mies Sluiter.
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zondag 25 december, eerste kerstdag, 9.30 uur: An en Antoon
Veenhuis, familie Scholten-van Gellecum uit de Hoeve, pastor Hofstede,
An Kelle, familie Scheers-van Kempen, Lenie de Koning-Reijmers,
Anke Spaan en dochter Joyce
zondag 1 januari, nieuwjaarsdag 11.00 uur: Riek Willemsen, Henk
Leijser.
zondag 8 januari: Riek Willemsen.
zondag 15 januari: Gerrit Bles en zoon Frank.
zondag 29 januari: Thijs Hendriks en Zus Hendriks-Sluiter.
Indoornik
zaterdag 10 december: Wim de Ruijter, Bep Leenders, Klazienus
IJkhout, Nel Rutjes-van Baal, Cor, Henk, Wim, Diny en ouders de
Ruijter, Sjra Evers, ouders Zwartjes-Pulles, Theo Hendriks.
zaterdag 24 december, kerstavond: Wim de Ruijter, Bep Leenders,
Klazienus IJkhout, Nel Rutjes-van Baal, Cor, Henk, Wim, Diny en
ouders de Ruijter, Sjra Evers, ouders Zwartjes-Pulles, Theo Hendriks.
zaterdag 14 januari: Wim de Ruijter, Bep Leenders, Nel Rutjes-van
Baal, Sjra Evers.
Lent
zaterdag 3 december: uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van
Paul en Christine van den Bogaart, Gerard van Kempen, Dries en Fien
Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van Kempen, Joke Jansen,
Cobi Berkien-Knipping.
zaterdag 17 december: jaargedachtenis van Jo Berkien, jaargedachtenis
van Joke Jansen, jaargedachtenis van Anton Natrop. Verder gedenken
wij Gerard van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton
en Diny van Kempen, Cobie Berkien-Knipping, Jan Janssen.
zaterdag 24 december, kerstavond 17.00 uur kinderkerstviering:
Toos Damen-Peek, ouders Meeuwsen-Jansen, ouders TheunissenHeijmans, Theo Meeuwsen en Henk Meeuwsen.
zaterdag 24 december, kerstavond 21.00 uur: Joke Jansen, Dries
en Fien Willemsen-van Kempen, Antoon en Diny van Kempen,
Antoon en Riek van Kempen-de Beijer, ouders Meeuwsen-Jansen,
Geert Martens-Tillemans, Cato Jansen-Kogelman, Herman Jansen,
Fons Niessen, Cobie Berkien-Knipping, Jan Jansen, Anton en Leida
Doorman-Kregting, Paul en Truus van Ewijk-Jansen, Theo de Bruin
Jr., Theo de Bruin, Lena de Bruijn-Witjes, Peter Rutjes, Bram van der
Logt, Tonnie van Antwerpen-Willemsen, Cobie Disveld-Willemsen,
Gerard en Leida Willemsen-van Hal, Henk en Annie BouwmeisterJoosten en zoon Wilfried.
zondag 25 december, eerste kerstdag: jaargedachtenis van Luciano
Pouwels, jaargedachtenis van Dries Willemsen. Verder gedenken wij
ouders Antoon en Leida Doorman-Kregting. Wim en Cobie DisveldWillemsen, Gerard en Leida Willemsen-van Hal, Jan Janssen, ouders
Wouters de Kleijn, Gerard Stap, familie Hofs-Boekhoorn, Anton Natrop,
Theo Wolters, Theo Teunissen, Leo en Miep Reuser-Wijgers, Jo
Berkien en familie, Chris Disveld, Ans Pauwels-Verdoorn, ouders
Johan Janssen-Roelofs en kinderen, ouders Wim en Riet RikkenLieskamp, ouders Piet en Riet Hoogveldt-Peeters.
zaterdag 31 december oudejaarsavond: Antoon en Riek van Kempende Beijer, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Diny van
Kempen, Joke Jansen, Gerard van Kempen, Anton Natrop, Cobie
Berkien-Knipping, Peter Rutjes, Henk en Annie Bouwmeister-Joosten
en zoon Wilfried, ouders Meeuwsen-Janssen, Theo Meeuwsen en
Henk Meeuwsen.
Oosterhout
zondag 11 december: Emmy Derksen-Veens, Piet Derksen, Henk Degen,
Bert en Tonny Lintsen-Hulsman, pastoor Bunnik, Boedi Knipping.
zaterdag 24 december, kerstavond 19.00 uur: Theo Beekhuijzen, Emmy
Derksen-Veens, Piet Derksen, Wim Folker, Nel Spaan-Cattenstart,
Herman Spaan, Marja Spaan, familie Veens-Jansen, Piet - Dina - Christien

en Peter Folker, Marie Roelofs-Huisman, Wim van Kempen en dochters
Corine en Trees, ouders Roelofs-Rikken, Jan Broenland, ouders Van
de Laak-Bekker, Henk en Grada Potjens-Teunissen, Boedi Knipping.
zondag 25 december, eerste kerstdag: Herman en Nel SpaanCattenstart, Marja Spaan, Jo en Cor Aarns-Degen.
Valburg
zondag 11 december: jaargedachtenis voor Doortje MaassenBroenland, Pascal Matijssen, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach.
Verder gedenken wij Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van
Antwerpen, Henk Berns, Doortje ten Broek-van Elferen, André en
Toos Cornelissen, Theo en Maureen Driessen, Jan Jansen, Bernardus
Helmink, ouders Veggelers-Janssen, Cor Potjes en zoon Vincent.
zaterdag 24 december: jaargedachtenis van Tonia Berns-Arts, Jo
Bouwman, Leny van Elferen-Simons, Henk Slebus en Joop Zwartkruis.
Verder gedenken wij Petrus Bernardus Schouten, Doortje Bernsvan Antwerpen, Henk Berns, Everardus Berns en dochter Tanja,
familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen,
André en Toos Cornelissen, Eef van Dijk, familie Driessen, familie
Philipsen, familie Van Elferen-Krijnen, pastoor Engelen, ouders
Helmink-Maassen, Toon en Bets van Heumen, Harry en Diny Huisman,
familie Jansen, familie Van Hulst, familie Krijnen, Rieky Kahn-Jansen,
Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Tiny van den Berg-Magielsen,
Frans Janssen en dochter Trudy, Anneke Geurts-Knipping, Grad en
Toos Knipping, Annie Lenssen, Ton Lindewegen, ouders Van de
Logt-Broekman, Thé en Toos Matijssen, ouders Matijssen-Kuijf en
dochter Karin, Willy van Noordenburg-van Meurs, Marian EulinkPeters, Herman Popping, Nel Popping, Cor Potjes en zoon Vincent,
Ben Ras, pastoor Scholten, Trees Schouten-Copray, ouders SchoutenKrijnen en zonen Jan, Theo en Piet, Grad en Juliënne Slebus, Annie
Slebus-Hendriks, Jan Spaan, ouders Spaan-Turk, families KrijnenVeens, Thecla Janssen-de Vent, André Verhoeven, Jos en Hennie
Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven en zoon Theo, Bart de Vries, families
Willemsen-Rikken.
zaterdag 7 januari: jaargedachtenis van pastoor Engelen. Verder
gedenken wij Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van
Antwerpen, Henk Berns, Doortje ten Broek-van Elferen, André
en Toos Cornelissen, Eef en Gerardus van Dijk, Jan Jansen, Rieky
Kahn-Jansen, Anneke Geurts-Knipping, Jan Spaan en ouders SpaanTurk, Cor Potjes en zoon Vincent.
zondag 22 januari: jaargedachtenis van Frans Janssen, Jan Veggelers,
Gerda Mientjes-Weerpas en pastoor Scholten. Verder gedenken wij
Petrus Bernardus Schouten, Doortje Berns-van Antwerpen, Henk
Berns, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van
Elferen, André en Toos Cornelissen, Trudy Janssen, Riek VeggelersJanssen, Wim en Fie Verhoeven, Cor Potjes en zoon Vincent.

V ER SL AG
Magna Voce naar het ‘klooster’
Zaterdag 8 oktober stond onze gregoriaanse cursusdag
gepland. Om 8.00 uur vertrokken wij richting Oosterhout ( NB),
waar wij om 9.00 uur hartelijk ontvangen werden door onze
cursusleidster zuster Hildegard Koetsveld. Het was een
bijzonder en warm welkom door de zusters. De mannen en Rita
werden ontvangen met een heerlijk kop koffie. In juni waren
wij al op bezoek geweest om de dagindeling door te spreken en
tevens onze wensen kenbaar te maken.
Wat waren zoal de wensen van Magna Voce? In het kort gezegd
wilden wij wat meer verdieping in de gregoriaanse zang. Het oefenen
in onder ander vloeiend zingen, waar leg je accenten en waar niet,
zuiverheid en notatie van het gregoriaans. Kortom voldoende vragen
om een dagprogramma mee te vullen.
Om 9.30 uur begon de dag met een eucharistieviering in de abdijkerk van het klooster , waarbij vier zusters de gregoriaanse gezangen
prachtig zongen. Na de eucharistieviering was er koffie met koek
en begon onze cursusdag. Bij hoge uitzondering mochten wij
gebruik maken van de abdijkerk tijdens de zangoefeningen.
Wij hebben de XI mis op verschillende manieren ingestudeerd.
Accenten geoefend en gezongen en het resultaat mocht er zijn.
Ook het Introïtus Laetetur Cor is ingestudeerd en geoefend met
nieuwe accenten waardoor dit biddend zingen nog mooier kon
klinken.
Zuster Hildegard schreef mij de volgende e-mail :
“Een mooie klank heeft Magna Voce,” was mijn eerste reactie toen
ik hen hoorde zingen in onze abdijkerk op 8 oktober. Dirigente Rita Branderhorst kan er trots op zijn. Ik heb haar en de heren
van het koor bewonderd omdat ze het aandurfden een hele dag
Gregoriaanse gezangen te zingen onder leiding van een onbekende zuster Benedictines, die natuurlijk haar eigen benadering heeft
in het zingen van het Gregoriaans in de, tot voor kort, dagelijkse
eucharistie van de communiteit. Ik heb er veel plezier aan beleefd,
natuurlijk vooral als het lukte om in de zang een paar nieuwe
accenten te leggen, waardoor dit biddend zingen steeds weer iets
mooier kan klinken. Mogen er vele betrokken parochianen zijn die,
al dan niet zingend, samen met hen Kerk willen zijn en hun geloof
in de Heer tot klinken willen brengen in de komende tijd. Moge er
zegen op rusten!
Zuster Hildegard
Nadat wij om 17.00 uur de vesperviering hebben meegevierd,
vertrokken wij weer richting Betuwe met een voldaan gevoel en
voldoende bagage om weer verder te kunnen met onze zang. Het
was een bijzonder leerzame dag, waarbij zang en verbinding met
elkaar ten volle werden beleefd. Als u geïnteresseerd bent in ons
koor, neem dan gerust contact met ons op.

Oplossing
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Zoek de twaalf verschllen

Namens Magna Voce
Jos Matijssen
josmatijssen1@planet.nl
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U IT D E PA RO C H I E
Doordeweekse vieringen
maandag
Elst
09.00
kerk
elke maandag
				
(26/12 vervalt)
Heteren
19.00
Liefkenshoek
elke maandag
				
(26/12 vervalt)
				
ma 19/12 oec.
				
Kerstviering
dinsdag
Haalderen
09.00
kerk
elke dinsdag
				
(27/12 vervalt)
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
Gendt
09.30
dagkapel
4e 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
				
(29/12 vervalt)
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.

Gedoopt in de afgelopen periode
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 16 oktober
Stef van de Leemkolk, Arnhem
O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 22 oktober
Mila Speksnijder, Bemmel
Sylvie Giesen, Angeren
Kees Hendriks, Bemmel
Madelief Dorleijn, Bemmel
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Doopdata in de komende periode
St. Werenfriduskerk Elst
zo. 4 december
13.00 uur
zo. 8 januari
13.00 uur
zo. 5 februari
13.00 uur

Victor Bulthuis
Victor Bulthuis
Victor Bulthuis

O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Huissen
za. 21 januari
15.30 uur
Karel Donders
O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 10 december 15.30 uur
Karel Donders
za. 11 februari
15.30 uur
Karel Donders

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 15 november)

Dineke Janssen-Nijenhuis
Dolly Leensen-Lukassen
Cor Derks
Piet Schouten
Hans Grimmelt
Henk Iding
Theo van Lent
Cato van Elk-Stinissen
Willy Merkus-Huijbers
Maria Donnelly-Melgersch
Gerda Looman-Ariaans
Catrien Sijnja-Dulos
Rika van Wissing-Jansen
Piet de Vos
Toos Mathijssen-Hoogveld
Lenie Kesseleer-van Kampen

85
92
86
88
81
64
85
99
70
59
59
67
91
76
91
91

Huissen
Gendt
Huissen
Valburg
Driel
Huissen
Huissen
Lent
Herveld
Gendt
Bemmel
Driel
Herveld
Bemmel
Herveld
Elst

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

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

Vieringen Liefkenshoek:
Marian Heering

Pascal Kuijper

Gerben Sikkes

Kerstpresentje
De drie kerken uit Heteren verzorgen al jaren gezamenlijk een
kerstpresentje voor de mensen die tachtig jaar of ouder zijn en voor
de ernstige of chronisch zieken.
Voorgaande jaren werden deze presentjes op de achterste bank in de
kerk neergezet. Tijdens een van de laatste vieringen voor kerst werd
dan een beroep gedaan op de kerkgangers met het verzoek om enkele
presentjes mee te nemen en in de laatste week voor kerst te bezorgen.
Dat was nooit een probleem.
Dit jaar is er helaas geen viering vlak voor Kerstmis. Er moeten in
totaal ongeveer zestig presentjes worden weggebracht. U begrijpt dat
het voor ons niet mogelijk is om deze allemaal weg te brengen aangezien wij voor onze kerk maar met twee personen deelnemen in de
organisatie. Wij hebben hier de volgende oplossing voor gevonden.

De voorgangers voor december en januari zijn:
5 december		
Marian Heering; aanvang: 19.00 uur.
12 december
John Rademakers; aanvang: 19.00 uur.
19 december
is er een oecumenische kerstviering,
		
aanvangstijd wordt nog bekendgemaakt.
26 december
is er geen viering.
2 januari		
Marian Heering.
9 januari 		
John Rademakers.
16 januari		
LWG Driel.
23 januari		
Ds Ella Kamper.
30 januari		
Pastoor Karel Donders.

Lichtjeswandeling
Heerlijke stroopwafels 1 pakje € 3,50 - 3 pakjes € 9,00
De opbrengst van de stroopwafel verkoop wordt gebruikt voor het
realiseren van de lichtjeswandeling met kerst; een wandeling door
het centrum van Heteren langs de verschillende scènes van het kerstverhaal.

Zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur zijn wij aanwezig in
Herberg De Aandacht. U kunt dan enkele presentjes ophalen om te
bezorgen.
Als u die zaterdag niet kunt, kunnen wij ze bij u thuis afgeven.
De presentjes moeten voor 24 december bij de geadresseerden worden
afgegeven.
Jacqueline Buurman en Elly Kuijper
026 - 472 21 40 of 06 - 2027 0596

Vieringen
Zondag 4 december is er een woord- en communieviering in onze
kerk. De viering wordt voorgegaan door de LWG, er is samenzang en
Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.
Eerste kerstdag, zondag 25 december, is er een eucharistieviering in
onze kerk met pastor Victor Bulthuis. De zang wordt verzorgd door
het gelegenheidskoor van onze geloofsgemeenschap onder leiding
van Rita Branderhorst. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door
Harrie Wassenberg.
Op zondag 1 januari is er een woord- en communieviering, verzorgd
door de LWG met samenzang en muzikale begeleiding van Harrie
Wassenberg.
Voor alle vieringen geldt: aanvang 9.30 uur

De route is een samenwerking van de scholen, kerken, en Liefkenshoek
en wordt versierd met verlichte creaties van onder andere de schoolkinderen.
De stroopwafels zijn te bestellen via stroopwafelactie.heteren@gmail.com
of via de QR code.

Oecumenische viering
Op zondag 15 januari wordt in het kader van de Week van de
Eenheid een oecumenische viering gehouden in de katholieke kerk
om 10.00 uur.
Voorganger is ds. Ella Kamper uit Driel, organist is Jaap Jansma die het
grote orgel bespeelt en de samenzang begeleidt.
Na afloop bent u uitgenodigd voor een kop koffie.
U bent van harte welkom.
Namens de werkgroep Oecumenen,
Arnold Cobussen
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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

Overleden
Henk Berns

Casper van Elk

Ans Jurrius

Jaques Peeters

Op 24 oktober is Jan Daniël overleden op 72- jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw in Randwijk.
Wij wensen de familie Daniël veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.

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

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

Rooster
zaterdag 10 december
19.00 uur
gebedsviering met koor
Henk Berns en
José van Elk
Koster:
Henk Lamers
Koffie schenken: Theo en Mariette
Schoenaker
Gastvrouw/heer: Annemiek Lamers
Datum:
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:
Koster:
Koffie schenken:
Gastvrouw/heer:

Buiten werd het blad opgeruimd, gesnoeid en het kerkhof opgeknapt.
Tussendoor was er ruimschoots de tijd om fijn met elkaar te kunnen
praten en ook nog koffie of thee te drinken. Tegen de middag waren
we klaar. Er stond een lunch met soep, broodjes en fruit klaar voor de
mensen. Het smaakte goed en het was gezellig. We kunnen terugzien
op een geslaagde ochtend waar SAMEN veel gedaan is. Blij en trots
mogen we zijn op onze vrijwilligers.

zaterdag 24 december
19.00 uur
gebedsviering met koor
Henny van Lanen en
Annemiek Lamers
Casper van Elk
José van Elk en
Annemiek Lamers
Toon Hermsen

Zaterdag 14 januari
19.00 uur
gebedsviering met koor
Henk Berns en José van Elk
Casper van Elk
Bert en Bernadette van Meerten
Henny van Lanen

PCI in december
De klok is verzet en het is vroeg donker. Allerzielen is geweest en
we gaan richting Sinterklaas en kerst.

Agenda
• 14 januari
• 11 februari
• maart

Op zaterdag 29 september kwamen twintig personen op onze
Werken aan de Kerkdag. We waren heel aangenaam verrast door
deze opkomst. Dat geeft ons een goed gevoel.
Na een kop koffie of thee ging iedereen aan de gang. We kunnen voor
de allerzielenviering en de kerstviering de kerk huren maar deze
moest wel schoon gemaakt worden en ingericht worden. Een beste
klus maar dat ging heel voorspoedig.

Vervoer naar kerk

Datum:
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:

Werken aan de kerk

Nieuwjaarsreceptie
Gebedsviering
Kerkbalans

Voor velen een gezellige maand. Maar er zijn ook zieken en ouderen
die deze maand minder gezellig vinden. De PCI brengt daarom rond
de kerst een bos bloemen om vele mensen op te fleuren.
Ook wij hopen zo warmte te geven in deze donkere dagen en wij
wensen iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
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Allerzielenviering

Voedselbankactie

Op 2 november werden ‘s middags op het kerkhof de grote lampen
en de geluidsinstallatie geïnstalleerd.

De locatie Indoornik ondersteunt deze actie van harte en we
verlenen onze medewerking door met parochianen en vrijwilligers
in de supermarkten in Zetten te staan.

Om 19.00 uur was de allerzielengebedsviering in de kerk die heel
mooi en warm was. Onze overleden dierbaren werden herdacht.
Het koor zong mooie liederen.
Velen waren aanwezig om samen onze overledenen te herdenken.
Na de viering gingen we in processie naar het kerkhof. Eenieder die
dat wenste kon een lichtje meenemen en plaatsen op het graf van
hun dierbaren. Op het kerkhof werden mooie woorden gesproken,
gezongen door ons koor en de graven gezegend. Na afloop was er
gelegenheid om koffie of thee te drinken in de Ontmoeting.
Een woord van dank aan allen die, op welke manier dan ook, dit
mogelijk gemaakt hebben. Ze doen het toch maar.
We kunnen terugzien op een mooie viering.

Wij kunnen hulp heel goed gebruiken. Heeft u tijd om ons een paar
uur te helpen? Het is mooi en leuk om te doen. Samen voor onze
armlastige medemens iets kunnen betekenen geeft een goed gevoel.
Als u helpen wilt kunt u zich hiervoor opgeven bij:
José van Elk, 06 - 5188 1532 of van.elk@planet.nl
Henk Berns, 06 - 2865 9904 of h.berns@lijbrandt.nl

Dit jaar geen kerstbomen
Elk jaar kunt u in december een mooie kerstboom uitzoeken in de
beplanting grenzend aan ons kerkhof. De verkoopopbrengst komt
ten goede aan het onderhoud en verfraaiing van het kerkhof.
Door de langdurige droogteperioden in dit en voorgaande jaren is de
ontwikkeling, vooral van de jonge beplanting, zodanig dat het aantal
exemplaren dat qua formaat voldoet te beperkt is geworden. Daarom
willen we de verkoop dit jaar overslaan. Wel ziet het er naar uit dat we
volgend jaar weer voldoende keus hebben.
Namens de kerkhofgroep, Jacques Peeters

Kerstviering 24 december
Dit jaar viert de locatie Indoornik op 24 december kerst. Er is dan
om 19.00 uur een gebedsviering in onze sfeervolle versierde kerk.

Vrijwilligersmiddag/-avond
Op 1 oktober hebben we onze vrijwilligersmiddag en avond gehouden. Voor het eerst begon dit in de namiddag. Blij waren we dat
corona deze keer geen spelbreker was.
We zijn dankbaar voor wat onze vrijwilligers allemaal doen. Zonder
hen zijn we niets. Op deze wijze tonen we onze dankbaarheid.
We begonnen met koffie met eigengemaakte gebakjes. Na een
openingswoord van Henk, pastoor Karel en Jeannette den Boer begon
de middag. Men kon heerlijk ontspannen en gezellig borrelen en
praten met elkaar. Omdat de aanwezige voorgangers nog elders
moesten voorgaan was het buffet op tijd. We lieten ons dat heerlijk
smaken. Na afloop was er koffie.
We kunnen terugzien op een hele gezellige middag/avond.
Dank aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft.

Nieuwjaarsreceptie
De werkgroep Samen Op Weg nodigt U van harte uit voor de
traditionele nieuwjaarsreceptie.
Op zaterdagavond 14 januari is er om 19.00 uur een gebedsviering.
Na deze viering wordt deze gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden in
de Ontmoeting.

Toon Hermsen en Annemiek Lamers gaan voor. Het r.k. gemengd
koor Indoornik onder leiding van Diederik luistert met speciale kerstgezangen deze gebedsviering op. De familie Polman bouwt de kerststal
op, wel in een wat kleinere, maar zeker niet minder mooie vorm.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat het een inspirerende viering
wordt op weg naar het feest van de geboorte van de Heer.
Wij nodigen u allen van harte uit.

Kerststal in Mariakapel
Gezien de vele en mooie reacties van vorig jaar, gaan we weer een
kerststal bouwen in de Mariakapel.
Bij de kerststal liggen er wat kleurplaten voor de kinderen. Daarnaast
ligt er een gedicht ter overweging bij de kerstgedachte. Een exemplaar
van dit kerstgedicht mag u meenemen.
Ook kunt u dit jaar tegen betaling van € 5,- een noveenkaars met een
mooie kerstafbeelding aansteken. Deze kunt u plaatsen op de gebruikelijk standaards. Natuurlijk kunt u zo’n mooie kaars mee naar huis
nemen, uiteraard wel tegen betaling van € 5,-.
Samen met elkaar proberen wij er weer een mooi kerstfeest van te
maken.
U bent allen van harte welkom.

Ankerplaats december 2022 - januari 2023 l 31

Actie Kerkbalans

Vitrinekast voor kruisjes

Het jaar loopt naar het einde. In het begin van dit jaar heeft u
ons uw financiële steun toegezegd.

Omdat we geen kerkgebouw
meer hebben maar wel een
prachtige kapel merken we
dat veel mensen naar de
kapel en het kerkhof gaan.
De kruisjes van de nabestaanden werden voorheen in
de kerk opgehangen. Daarna
hingen ze tijdelijk in de
Ontmoeting. We hebben een
prachtige vitrinekast laten
maken waar we deze kruisjes
in op kunnen hangen.

Een aantal mensen heeft een geldbedrag naar onze locatie overgemaakt. Misschien is het u ontschoten, of is het er gewoon nog niet van
gekomen. U kunt uw bijdrage nog steeds naar overmaken.
Banknummer locatie Indoornik: IBAN NL12 RABO 0133 909 212.
Maar we denken ook al aan 2023. In maart vallen de enveloppen van
de Actie Kerkbalans voor uw bijdrage op de deurmat. Onze geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper in Indoornik is afhankelijk van
uw bijdragen.
Wij zullen samen de schouders er onder moeten zetten om onze
geloofsgemeenschap vitaal en levensvatbaar te houden. Dit kan door
het beschikbaar stellen van enkele uren vrije tijd, door mee te denken
en mee te werken als vrijwilliger, maar we hebben ook uw financiële
steun heel hard nodig.
Wilt u de brief van de actie kerkbalans invullen en uw steun toezeggen
voor 2023? U kunt deze envelop voor Zetten bij Henk Berns in de
brievenbus doen en voor Randwijk bij Casper van Elk. Ook kunt u de
envelop in de brievenbus doen bij de kerk. Uiteraard kunt u de brieven
gewoon op de post doen naar een van onderstaande adressen:
Kerk St Johannes de Doper, Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk.
Henk Berns, T.M.C Asserplantsoen 30, 6671 BL Zetten.
Casper van Elk, Bredeweg 5, 6668 AR Randwijk.

Deze is geplaatst op de Werken
aan de Kerkdag. Hij staat naast
de urnenmuur op het kerkhof.
Daarnaast wilden we bij het strooiveld een zuil plaatsen waar we
plaatjes op kunnen bevestigen waarop vermeld staat welke overledene
daar is uitgestrooid.
Na overleg is gekozen voor een meerpaal. Een meerpaal is meestal een
doorleefd blok hout wat we wel passend vonden hiervoor. Onlangs
hebben we deze kunnen kopen en opgehaald. Na het maken van een
fundering is de zuil geplaatst. Het is prachtig geworden.
Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die dit gerealiseerd hebben.

Helpt u mee? Wij rekenen op u.
Alvast hartelijk dank, Samen op Weggroep Indoornik

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

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

Dit e-mailadres is te gebruiken voor zowel de ouderen- als voor de
ziekenbezoekdienst. Beide bezoekdiensten worden door enthousiaste
vrijwilligers in stand gehouden.
Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator voor de
ziekenbezoekdienst. Als u geïnteresseerd bent, ontvangen we graag
uw reactie via ons e-mailadres.

René Wilderom

Caritaswerkgroep Lent
Bent u, of kent u, een oudere of zieke inwoner die graag bezoek wil
ontvangen van iemand van Caritas? U kunt ons dit per mail laten
weten via caritaslent@gmail.com
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Kinderkerstviering
Op 24 december is er om 17.00 uur een kinderkerstviering in onze
kerk.
Pastor Victor Bulthuis gaat hierin voor. Tijdens deze viering gaan we
met alle kinderen het kerstkindje zoeken. Wij zouden het fijn vinden
dat er dan heel veel kinderen naar deze viering komen om samen het
kerstspel te spelen. Ouders, opa’s oma’s zijn ook van harte welkom.

Kerstmis
Kerstavond is er om 21.00 uur een eucharistieviering waarin
pater Frans Bomers voorgaat en het St. Caeciliakoor Lent - Elst de
viering muzikaal begeleidt.
Eerste kerstdag is er om 11.00 uur een woord- en communieviering waarin John Rademakers voorgaat en waarin het koor Young at Haert zingt.
Zondag 15 januari is er een oecumenische viering in onze kerk, waarin
ds. Hartogsveld en John Rademakers voorgaan. De viering begint om
10.00 uur

Kerststal
Bij het schrijven van dit stuk is het nog geen advent, kerst of oudjaar. De kerststal staat dan weer in ons midden, die ook dit jaar door
een aantal vrijwilligers wordt opgebouwd. Onze dank hiervoor.
Wij willen iedereen een hele fijne advent en kerstijd wensen en voor
het nieuwe jaar alle goeds.

Uit de inhoud van alle ingezamelde dozen worden bij de voedselbank
in Nijmegen pakketten voor cliënten samengesteld.
Naast of in plaats van het aanbieden van goederen, kunt u deze actie
financieel ondersteunen. In dat geval kunt u geld overmaken naar
bankrekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting
Voedselbank Nijmegen, onder vermelding van ‘Inzameling Diaconie
– H. Maria Geboorte, Lent’.
Wij hopen dit jaar op u te mogen rekenen om zo wat licht te brengen
in het leven van mensen om ons heen.
Caritaswerkgroep, locatie Lent,
Geertjan Reuser en Frans Eijkelhof

Kerstcollecte voor minstbedeelden
Elk jaar mag de Caritaswerkgroep locatie Lent tijdens de kerstvieringen collecteren voor de financiële behoeften van diverse
doelgroepen. Gelukkig zijn onze parochianen gewoonlijk zeer
gul, zodat wij rond de jaarwisseling de doelen een extra financiële
ondersteuning kunnen bieden. Misschien willen zij dit jaar (een
deel van) de energieteruggave van de regering aan dit doel besteden.

Locatiepastoraat Lent

Wisseling bij caritaswerkgroep
Na vele jaren het voorzitterschap succesvol te hebben uitgeoefend,
heeft Ton Vernooij afscheid genomen van de Caritas werkgroep
Lent. Zijn functie is overgenomen door Geertjan Reuser.
De werkgroep bestaat nu uit de volgende personen: Ineke Rikken
(coördinator ouderenbezoekdienst), Mariël Steijns (coördinator
ziekenbezoekdienst), Ton Janssen (penningmeester, opvolger van
Geertjan Reuser) en Frans Eijkelhof (secretaris, opvolger van Lous le
Loux, die eveneens afscheid heeft genomen van de caritaswerkgroep
Lent).

Kerstactie voor voedselbank
Net als in voorgaande jaren doet de caritaswerkgroep, locatie
Lent dit jaar mee met de kerstactie voor de voedselbank, zodat de
cliënten in Nijmegen, Lent en Overbetuwe aan het eind van het
jaar een kerstpakket kunnen ontvangen. Door de energiecrisis en
andere financieel-economische tegenvallers is dit voor de cliënten
van extra grote betekenis.
U kunt producten afgeven in een doos, die door de caritaswerkgroep
beschikbaar wordt gesteld. Daarin treft u ook een flyer aan met nuttige
tips voor het vullen van de doos.
Lege dozen staan in het portaal van onze kerk, bij de ingang. Daar kunt
u een doos meenemen. Indien het niet mogelijk is om een doos op te
halen, dan kan een doos bij u thuisbezorgd worden en later weer worden
opgehaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met de werkgroep:
06 - 2310 3108 (Geertjan Reuser) en 06 - 4397 2646 (Frans Eijkelhof ).
Ook kunt u een mailbericht sturen naar caritaslent@gmail.com.
De gevulde dozen kunnen op de vrijdagen 2 en 9 december, tussen
9.30 en 11.30 uur, worden afgegeven bij het parochiesecretariaat,
Pastoor van Laakstraat 42, Lent. Op zaterdag 3 december kunnen dozen
voor of na de kerkdienst worden afgegeven in de kerk.

Dit jaar gaat de opbrengst rechtstreeks naar de volgende goede
doelen:
1. De projecten van Annie en Ben Jansen. Het betreft hulp voor doven
en de ouderen in Kenia. Het doel van hun Ewoi-programma is
om de levenstandaard van de armere ouderen in en om Lodwar te
verbeteren. Zo gaan ze op bezoek, doen ze boodschappen, geven
ze gezondheidszorg, advies en begeleiding en proberen ze de
betrokkenheid bij de gemeenschap te vergroten door bijvoorbeeld
workshops en vieringen.
2. Het project van oud-Lentenaar Alfons van Kempen. Sinds enkele
jaren bezoekt hij in Columbia de regio El Choco. Het is een achtergesteld gebied, moeilijk toegankelijk, oerwoud met een afro- en
indianenbevolking. Het dorp bestaat uit ongeveer 350 gezinnen.
In het Hogar, het schooltje van de gemeenschap, komen dagelijks
30 kinderen naar de crèche voor opvang zodat de ouders kunnen
werken. Hij wil met onze hulp een nieuw en degelijk plafond aanbrengen in dit schooltje, een schilderbeurt uitvoeren en een vijf
ventilatoren aanschaffen tegen de warmte.
3. Het project van Lentenaar Rene Verheijen. Hij ging in november
met een groep van vijf vrijwilligers naar Ethiopië om samen met
de Ethiopische bouwvakkers, een aantal huisjes op te knappen
en leefbaar te maken. Het streven is om tien huisjes te renoveren.
De meeste huisjes worden voorzien van een nieuw dak omdat
deze doorgeroest en lek zijn. De reis- en verblijfkosten zijn geheel
voor eigen rekening.
4. Het Caritaswerk in onze eigen parochie voor vooral ouderen en
zieken én voor gezinnen waar een financiële bijdrage in de vorm
van een kerstpakket zeer welkom is. Afgelopen jaar hebben we
vijftig gezinnen in Lent kunnen ondersteunen.
Wij bevelen deze kerstcollecte van harte bij u aan en danken u voor
uw bijdrage. U kunt ook geld storten op bankrekeningnummer
NL94 RABO 0127 9050 49 t.n.v. Maria Magdalena parochie, geloofsgemeenschap Lent Maria Geboortekerk, onder vermelding van ‘kerstbijdrage Caritas’.
Caritaswerkgroep, locatie Lent,
Ton Janssen, penningmeester
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Secretariaat

Op zoek naar nabestaanden

Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur is het secretariaat geopend.
Telefonisch zijn wij die ochtend bereikbaar, 024 - 322 03 60.

In verband met het eindigen van de grafrechten zijn wij op zoek naar
nabestaanden van de volgende overledene:

Heeft u kopij voor Ankerplaats, vanuit uw werkgroep of van u
persoonlijk dan vragen wij u dit te mailen naar secretariaatlent@
rkparochiemariamagdalena.nl. Alle kopij wordt dan verzameld voor
de pagina Lent.

Naam
van Harder
Schut
Braam
Lewiszong

Voornamen
Theodora
Egbertus
Theodorus
Adriana

Overleden
12-12-1960
27-05-1972
20-12-1986
25-03-1992

Locatie van het graf
vak C, rij 04, graf 03
vak C, rij 04, graf 03
vak C, rij 01, graf 05
vak C, rij 01, graf 05

Bent u nabestaande of kent u nabestaanden? Neem dan contact op via
awm.sluis@hotmail.com, tel: 06 - 2447 4025.
Indien wij er niet in slagen om nabestaanden te vinden zullen wij te
zijner tijd moeten overgaan tot het ruimen van de gedenksteen.

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

Allerzielenviering
Sjaak Aarns

Ellen Veens

John Blom

José van Zoggel

Hans Garritsen

Pierre Spaan

Walter van Zoggel

Secretariaat
Iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur. U kunt er terecht met vragen
en het opgeven van misintenties.
Informatie: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl.
Onder geloofsgemeenschappen vindt u Leonardus Oosterhout.

Vieringen Leonarduskerk
Maandelijkse dinsdagochtendviering in de dagkapel om 9.00 uur.
Op 6 december en 3 januari bent u welkom om deze viering bij te
wonen. Na afloop van deze viering is er gelegenheid om onder het
genot van een kop koffie bij te praten.

Gedachteniskruisje
In de viering van zaterdag 29 oktober zijn twee parochianen herdacht.
In bijzijn van beide families is voor Willie Krijnen, 64 jaar oud en overleden op 24 juli een gedachteniskruisje opgehangen. Ook voor Adrie
Lamers, 62 jaar oud en overleden op 9 september is een gedachteniskruisje opgehangen.
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Op woensdag 2 november hebben we de overleden medeparochianen en speciaal de overleden parochianen van het afgelopen
jaar herdacht. In deze viering ging John Rademakers voor en de
zang werd verzorgd door het Sint Leonarduskoor.
Er waren veel parochianen uit onze geloofsgemeenschap aanwezig
waardoor we in een fijne
volle kerk onze dierbaren
hebben herdacht.
Na afloop was de grafzegening op het nieuw
heringerichte kerkhof.
Het mortuarium hebben
we ingericht als Mariakapel waar de aanwezigen
een kaarsje konden
branden. Hier lag een
gedachtenisboek, waarin
men een gedachte of
wens kon opschrijven.
Met deze ervaring zijn
we samen op een mooie
weg naar een toekomst
met aandacht voor elkaar
hebbend en houdend.

Herinneringen bewaar je niet in een doos op zolder
maar herinneringen bewaar je in je hart.

Teruggave gedachteniskruisje

Actie Kerkbalans

• Op zaterdag 12 november werd het gedachteniskruisje van Martin
van Elk teruggegeven aan de familie; hij werd 92 jaar.
• Op zondag 11 december wordt het gedachteniskruisje van Diny
Holsbrink teruggeven aan de familie; zij werd 82 jaar.

Dit jaar hebben velen het door hun toegezegde bedrag reeds overgemaakt. Wilt u dit, als u dit nog niet hebt gedaan, alsnog overmaken
op onze bankrekening: NL38 RABO 0139 8049 86 t.n.v. RK Parochie
Maria Magdalena, locatie Oosterhout. Hartelijk dank hiervoor.

Beide kruisjes hebben een jaar lang ter nagedachtenis achter in onze
kerk gehangen. Wij wensen beide families veel sterkte toe.

Renovatie begraafplaats

Overleden
Op zaterdag 1 oktober overleed op 99-jarige leeftijd in Nijmegen
Hermien van den Berg-Kleine Staarman. De uitvaartdienst vond in
onze kerk plaats op vrijdag 7 oktober waarna de crematie plaatsvond
in crematorium Waalstede in Nijmegen.
We wensen de familie veel sterkte toe met het verlies van iemand die
hen zo lief was.

Vrijwilligersmiddag
Op zondag 2 oktober hebben we met een aantal vrijwilligers een
gezellige middag doorgebracht in dorpshuis De Schakel. Tijdens
deze bijeenkomst hebben we een blik proberen te werpen op de
toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Verder is deze middag vooral gebruikt om onze dank uit te spreken
aan al onze vrijwilligers voor hun belangeloze inzet door het jaar heen.
We hebben speciaal aandacht geschonken aan de vrijwilligers van
de kerkschoonmaak die afscheid hebben genomen. We hebben hen
bedankt met een extra attentie voor hun jarenlange inzet.

We hebben een aantal keren mededeling gedaan over de renovatie
van ons kerkhof. Vanaf half september en heel oktober is er erg veel
werk verzet. De graven liggen weer recht, plantvakken en grasstroken
zijn aangelegd en de paden en tussenpaden van nieuw grind voorzien. Hoge afstapjes zijn verdwenen zodat mensen met een rollator
beter bij de graven kunnen komen. Een gedeelte van de hagen op
het kerkhof is bijgewerkt, zodat de graven meer vrij zijn komen te
liggen.
Veel parochianen uit onze geloofsgemeenschap zijn met regelmaat
op het kerkhof geweest om de vorderingen te volgen. Vele positieve
reacties gekregen en we hebben mogen vast stellen dat het project
leeft. We hadden ons tot doel gesteld om deze eerste ronde van de
renovatie voor de viering van Allerzielen te hebben afgerond. Dit is
gelukt en we zijn trots op dit eerste behaalde resultaat.
De grafzegening na de allerzielenviering was een mooie afronding
voor dit moment.
We gaan nu bezig met het opstellen van een actieplan voor 2023.
We hebben nog het nodige te doen, maar we nodigen ieder nu al uit
om naar de begraafplaats te komen kijken.

Door coronaomstandigheden was dit de afgelopen twee kalenderjaren
helaas niet mogelijk. De middag is met een heerlijk buffet afgesloten.

Voedselbank
In de vorige uitgave hebben we uitvoerig bericht over de actie
Voedselbank Kerst 2022.
U kunt houdbare levensmiddelen en luxere artikelen (geen alcoholische dranken) inleveren achter in onze Leonarduskerk op zondag
11 december vóór de viering en in het dorpshuis De Schakel.
U kunt natuurlijk ook een financiële donatie aan de Voedselbank doen.
Hiervoor kunt u storten op rek.nr. IBAN NL61 RABO 0104 0832 55
t.n.v. Voedselbank Nijmegen. Ook kunt u dat doen in de collectekist
voor of na de viering in de kerk.
We zijn heel blij dat Ferdinand Hamer, beheerder van De Schakel, zijn
enthousiaste medewerking heeft toegezegd. U kunt uw gaven in het
dorpshuis brengen tot en met 8 december. Het dorpshuis is hiervoor
geopend op alle werkdagen ’s avonds en woensdag de gehele dag.

Kerststal bezichtigen
Op eerste en tweede kerstdag kunt u als vanouds weer de fraai aangeklede kerststal bezichtigen.
Onze kerststalbouwers doen ook dit jaar weer hun best om er iets
moois van te maken. U kunt met uw kinderen en kleinkinderen terecht
op beide kerstdagen van 14.00 tot 16.00 uur.
U bent van harte welkom.

Het Locatiepastoraat wenst u fijne kerstdagen een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2023.
Op zaterdag 7 januari is in de Leonarduskerk de eerste viering van 2023. Voor ons een fijne gelegenheid om elkaar een goed jaar te wensen.
We nodigen hiervoor iedereen uit en hebben de koffie klaar staan.
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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

Vrijwilligers

Johan Slebus

Vrijwilligers vormen samen de kurk waarop de locatie drijft. Door onder
meer corona zagen we elkaar de laatste jaren minder. Toch gingen de
activiteiten, soms in aangepaste vorm, door. De locatieraad wil die
vrijwilligers bedanken voor alle tijd en inzet. Dat gebeurt op 21 april.
Wilt u deze datum alvast noteren en vrijhouden in de agenda?

Intenties

Overleden

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

Op zondag 9 oktober overleed
Petrus Bernardus (Piet) Schouten
(88). Piet was een alom bekend
persoon in Valburg en omstreken.
Een dorpsicoon en een trouw
kerkganger. Vanwege zijn gezondheid verbleef hij de laatste jaren
in de Woonzorggroep Artemis in
Zetten. Op 14 oktober vond de
uitvaartdienst plaats in de voor
hem vertrouwde St. Jacobuskerk in
Valburg. Aansluitend is afscheid van
hem genomen en vond de crematie
plaats bij Fine Vita in Heteren.

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

Rommelhoekje
Op de begraafplaats zitten we wel eens onthand met zaken of
spullen die we even nergens kwijt kunnen. Oude (stukken van)
grafzerken, grond, grind, struiken etc.
Dat even iets niet kwijt kunnen, gebeurt thuis ook. En voordat je
het in de gaten hebt, ontstaat er een rommelhoek waar veel meer in
belandt dan je feitelijk wilde. Het hoekje wordt dan al snel een hoek.
Op de begraafplaats hebben we ook zo’n ruimte ingericht. Onlangs
is de rommel aan het zicht onttrokken door het plaatsen van een
schutting (zie foto). Het ziet er nu weer netter uit.

Kerstviering senioren
De traditionele seniorenviering in de aanloop naar kerstmis staat
gepland op woensdag 21 december om 10.00 uur. Het dameskoor
verzorgt de zang.

Laatste en eerste
De laatste artikeltjes van 2022 voor de Valburgse locatiepagina van
Ankerplaats schrijven we op. Het zijn ook meteen de eerste van
2023. Het lot bij de uitgave van een dubbelnummer aan het eind
van het jaar.
De adventsperiode moet nog beginnen. Sinterklaas is nog niet in
Nederland, kerstbomen staan nog, met stevige wortels, in de grond.
Het enige wat aan het naderende einde van het jaar doet denken
is de discussie over wel/geen vuurwerk afsteken in verschillende
gemeenten. Die discussie zal voorlopig wel jaarlijks terugkeren.
Met een knipoog naar de naam van het paard van sinterklaas…. wat
gaat het allemaal Ozosnel.
In alle opzichten wensen we u fijne dagen toe.
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V E RSL AG
Bedevaart naar Beauraing
Vrijdag 28 oktober
We vertrokken als bedevaartgroep Maria Magdalenaparochie eerst uit
Driel en daarna vanuit Elst. Toen we als groep compleet waren vertrokken
we met het taxibusje naar Tienray. Daar aangekomen werden we super
ontvangen door de parochie uit Tienray. We begonnen de ochtend met
heerlijke Limburgse vlaai en koffie en thee. Aansluitend hadden we om
11.00 uur een ochtendviering in de kerk van Tienray met een heel
bijzondere Lourdesgrot. Daarna maakten we een wandeling langs de
kleine kruisweg in Tienray. Nadat we klaar waren met de wandeling
genoten we van een heerlijke lunch. Na de lunch om 12.45 uur vertrokken
we richting Beauraing. Laat in de middag arriveerden we daar. Om 18.30
uur gingen we met ons allen naar het rozenkransgebed. Daarna kregen
we een heerlijke broodmaaltijd. ‘s Avond hadden tijd aan onszelf, lekker
spelletjes gedaan met een heerlijke versnapering en een heerlijk drankje.
Daarna naar bed voor een goede nachtrust
Zaterdag 29 oktober
De volgende dag begonnen we om 8.00 uur met een heerlijk ontbijt.
Aansluitend hadden we in de ochtend een viering met de plaatselijke
pastoor; hij sprak goed Nederlands. Na de ochtendviering gingen we
met z’n allen naar de begraafplaats. We bezochten het winkeltje en het
plaatselijke museum. Daarna hadden we tot 12.00 uur wat vrije tijd.
Op onze overnachtingsaccommodatie genoten we van een heerlijke
warme lunch. Na de lunch zijn we gaan wandelen naar het kasteel
en de grote kruisweg, die door een tornado grotendeels weggeblazen was. We hebben wel heerlijk gewandeld en we hadden het hele
weekend prachtig weer. Na de wandeling gingen we onze eigen gang.
‘s Avonds weer ons rozenkransgebed met aansluitend de broodmaaltijd. In de avond hadden we het weer gezellig in de huiskamer met
spelletjes een hapje en een drankje. En toen weer naar bed.
Zondag 30 oktober
We moesten die dag vroeg opstaan. Om 7.45 uur ontbijt en toen onze
koffers in de taxibus om te vertrekken in de richting van Maastricht.
Toen we daar aankwamen hebben we heerlijk in de zon een kop koffie
gedronken op het terras achter de Onze Lieve Vrouwebasiliek. In deze
basiliek hadden we om 11.00 uur de hoogmis. Ik genoot van de prachtige
muziek daar. Aansluitend kregen we van Janine Kallen een leuke
rondleiding door het centrum van Maastricht. Daarna hebben we
heerlijk gegeten in een restaurant in Maastricht. Na de lunch ging onze
stadswandeling verder. Om 15.45 uur gingen we weer richting huis.
Het was een erg leuk bedevaartsweekend, iets om niet te vergeten.
Rens van Ommeren

Acutisgroep ontmoet missionarissen
Ondanks het herfstweer waren op zondagavond 6 november de
jongeren van Acutis nagenoeg allen aanwezig in De Hoeksteen.
Er stond een ontmoeting gepland met een drietal (oud-)missionarissen van Mill Hill.
Nadat iedereen voorzien van koffie of thee en een lekker stuk taart
stelden de bezoekers zich voor. De drie missionarissen hadden in
verschillende landen in Afrika, Azië, Oceanië en Zuid-Amerika
gewerkt. Zijn zaten boordevol verhalen en wisten de toehoorders te
boeien met hun enthousiasme en gedrevenheid.
Pater Ben vertelde over zijn werk in Borneo bij de Daja en de
Aboriginals in Australië, maar ook over zijn contacten met het
Shintoïsme in Japan. Pater Fons werkte zeventien jaar lang in het
regenwoud van Kongo, waar hij leerde wat eenzaamheid inhoudt,
maar ook dicht bij de mensen kon staan. Pater Jack werkte in Oeganda
ten tijde van Idi Amin, in Brazilië waar hij Romario in de echt verbond
en in Amsterdam als pastor bij Portugeestalige migranten.
In alle verhalen klonk door dat je nieuwsgierig moet zijn en open moet
staan voor andere mensen en culturen. Een gemeenschappelijke drijfveer bij alle drie was de drang om de wereld te ontdekken en iets goeds
te doen met je leven. Respect voor de ander en zijn of haar cultuur is
de basis om vreedzaam met je omgeving te kunnen omgaan.
Als ‘les’ voor onze jongeren gaven de paters unaniem de goede raad
mee: volg je diepste verlangen, accepteer mensen zoals ze zijn, blijf
jezelf trouw.
Het was een mooie bijeenkomst, de tijd vloog voorbij. Het is prachtig
om zulke bewogen mannen anderhalf uur lang te horen vertellen voor
een groep aandachtig luisterende jongeren.
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AG EN DA

Vrijdag 30 december:
Bollen & bubbels

Traditiegetrouw willen wij het kalenderjaar graag samen met u
afsluiten. Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom voor oliebollen
en appelbeignets en andere lekkernijen, vergezeld van een glaasje
bubbels. Om 15.30 uur is er een hersenstimulerende quiz onder leiding
van pastor Victor Bulthuis. Deelname is kosteloos, aanmelden is niet
nodig. Loop gezellig binnen.

Herberg De Aandacht gaat sluiten
In oktober 2015 opende Herberg De Aandacht de deuren. Zeven
rijke jaren volgden, met het drukbezochte Wereldkoken, filmavonden met inleidingen en levendige nagesprekken, concerten,
muziekavonden, lezingen, excursies, creatieve workshops, high teas
met thema en twee boekpresentaties. Heel veel mensen, kerkelijk
en niet-kerkelijk, hebben hun weg naar De Herberg gevonden
en daar genoten van onze activiteiten. Dat stemt ons tot grote
dankbaarheid.
Desalniettemin is het team van De Herberg tot de conclusie gekomen
dat er een zeker verzadigingspunt is bereikt. Niet omdat we niet
gelukkig meer zijn met onze activiteiten, want die voorzien nog altijd
in een behoefte. Wel hebben we gemerkt dat onze bezoekerskring,
hoe trouw deze ook mag zijn, beperkt blijft. Bovendien is het soms een
hele toer om vrijwilligers (gastvrouwen en -heren) te vinden voor de
ondersteuning van de activiteiten. En last but not least is het pastoraal
team erg klein geworden.
Dit betekent dat Herberg De Aandacht in de huidige vorm (voormalige pastorie met halfjaarlijks aanbod) ophoudt te bestaan. Maar we
doen niet zomaar het licht uit. Onderdelen van ons programma willen
we onderbrengen in het programma van het parochiecentrum in Elst.
Dat zal de komende jaren uitgroeien tot het kloppende hart van de
parochie. Activiteiten als Wereldkoken (of samen eten in een andere
vorm), lezingen, filmavonden, creatieve activiteiten of een lieddag
passen prima in het programma. Wat vruchtbaar en van waarde is
gebleken kan op deze manier worden voortgezet, alleen dan niet meer
onder de vlag van De Herberg.

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: me/herbergdeaandacht

Komen jullie ook naar de
kerststal kijken?

Omdat goed afscheid nemen belangrijk is én omdat we graag iets
moois willen nalaten, nodigen wij u graag uit voor een feestelijke
slotmiddag op zaterdag 14 januari in de kerk naast de Herberg.
Pastor Victor Bulthuis heeft een boek geschreven, getiteld ‘Schudden
aan de psalmboom - honderdvijftig pennenvruchten.’ Daarin heeft
hij de 150 psalmen bewerkt tot speelse en toegankelijke gedichten
voor een breed publiek van jong tot oud. Het boek wordt 14 januari
gepresenteerd en kan ter plaatse worden gekocht en gesigneerd.
Enkele psalmgedichten hieruit worden verbeeld door zandkunstenares Helene Wieringa. Daarnaast is er live muziek en heffen we samen
met u het glas op zeven rijke Herbergjaren en een mooie toekomst
voor onze activiteiten in Elst. Uiteraard zijn er ook lekkere hapjes.
We beginnen om 14.00 uur (inloop 13.30 uur) en eindigen rond 17.00 uur.
Als u zich wilt opgeven is dat fijn voor ons, maar als u onaangekondigd
binnenloopt bent u even welkom. En o ja, Deelname is gratis, al is een
vrije gift natuurlijk fijn.

Op maandag 26 december,
tweede kerstdag, zijn de kerken
van Huissen en Haalderen open
van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Er is warme chocolademelk en iets lekkers.
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KINDER-/JONGERENACTIVITEITEN
Kinderactiviteiten advent en Kerstmis
In de advent is er in Elst elke zondag een kinderwoorddienst.
De eerste adventszondag, 27 november, is een parochiezondag.
Kinderen zijn dan welkom om 10.00 uur in De Hoeksteen. Voor ouders
en andere geïnteresseerden is er om 10.15 uur een bezinning op het
thema advent door oud-pastoraal werkster Janine Kallen in de kerk.
Op de tweede adventszondag, 4 december, komt traditiegetrouw
de heilige Nicolaas oftewel Sinterklaas op bezoek. Op deze zondag
komen de kinderen samen met hun ouders om 11.00 uur naar de kerk.
Hetzelfde geldt voor de derde en vierde adventszondag. Direct na de
opening van de viering om 11.00 uur gaan de kinderen samen met de
groepsleiding naar hun eigen ruimte in De Hoeksteen. We lezen de
verhalen die bij de advent horen en gaan hierover met elkaar in gesprek.
Natuurlijk is er ook tijd voor een leuke knutselactiviteit.

Al die mannen waren zo dapper dat ze naar andere landen gingen
om over Jezus en God te vertellen. Een van de kinderen tekende op
een kaart uit welke reizen Willibrord heeft gemaakt. Tijdens het eten
en drinken hebben we een filmpje bekeken over Bonifatius.
Een van de kinderen vroeg waarom het zo vaak over mannen gaat.
Waren er dan geen vrouwen die over Jezus en God vertelden?
We hebben daarom ook nog even stilgestaan bij de rol van Maria
Magdalena bij de verspreiding van de verhalen over Jezus. Maar het
zijn wel allemaal mannen en vrouwen van lang geleden. Hoe zou je zelf
vertellen over Jezus? De kinderen hebben dit getekend en opgeschreven
achter mooie deuren. Als je die openmaakt, staan daar voorbeelden
van hoe Jezus leefde.

De adventstijd wordt op kerstavond 24 december (19.00 uur)
afgesloten met een gezellige gezinsviering voor en door kinderen in de
St. Werenfriduskerk. We luisteren en kijken naar het kerstverhaal, dat
door kinderen wordt gespeeld. Natuurlijk zingen we dan ook mooie
kerstliedjes, samen met het jeugdprojectkoor onder leiding van Inge
van Marwijk.
Wil je ook meezingen met het koor? Geef je dan op bij Inge via e-mail:
ippietje@gmail.com. Je hoort dan ook wanneer de repetities zijn.
Zo gaan we samen op weg naar Kerstmis, het feest van het Licht:
de Geboorte van Jezus. Wees welkom allemaal!

Gevarieerde en inspirerende
parochiezondag
Op de parochiezondag van 6 november vierden we het feest van
de heilige geloofsverkondigers in onze streken. Voorafgaand aan
de viering hield pastoor Karel Donders een inleiding over de vraag
hoe je vandaag de dag met elkaar in gesprek kunt gaan aan over het
geloof. Daarbij liet hij zich vooral leiden door het voorbeeld van de
heilige Werenfried en zijn metgezellen, die zo’n belangrijke impuls
hebben gegeven aan de verbreiding van het christendom in onze
regio.
Heilige mannen en vrouwen
Drieëntwintig kinderen waren er bij de kinderwoorddienst. Die stond
in het teken van mannen die Jezus’ verhaal verder vertelden: de heiligen
Willibrord, Bonifatius en Martinus (Sint Maarten). Zij vonden het net
als Jezus heel belangrijk dat mensen hoorden over God. Bijvoorbeeld
dat delen ervoor zorgt dat iedereen genoeg heeft om gelukkig te
kunnen leven: voldoende eten en drinken en een huis om in te wonen.

Het begin
De communicanten bogen zich over het begin van hun leven, de
geboorte, en de doop. Ze bekeken de symbolen die daarbij horen
en luisterden naar het verhaal van de schepping. Ook maakten ze
bloemen waarmee ze zich aan het einde van de viering voorstelden
aan de mensen in de kerk. De bloemen zijn de komende maanden
achterin de kerk te bewonderen.
Aan het einde van de viering bood John Macleane, manager van de
twee Jumbo-supermarkten in Elst, pastoor Donders een schilderij aan
dat de kaart van Oekraïne voorstelt. Dit als blijk van dank namens de
bevolking van Oekräine, waarvoor een tijd geleden 1200 dozen met
voedsel zijn ingezameld ter waarde van meer dan 70.000 euro.
Escaperoom
Na de viering en de lunch probeerden veertien jongeren een uitweg
te vinden uit de Bijbelse escaperoom. Leidraad hierbij was het
verhaal van Mozes, de prins van Egypte die later het volk van Israël zou
wegleiden uit de slavernij. Door allerhande raadsels en puzzels op
te lossen, traden ze in de voetsporen van Mozes en zijn volk, via de
woestijn naar het beloofde land.
Na de viering liep De Hoeksteen weer gezellig vol met mensen die wel
een kop koffie of thee met een broodje lustten.
De volgende parochiezondag is op 27 november (eerste zondag van de
Advent) en ziet er zo uit:
9.45 uur: 		
Welkom en crèche
10.00 - 11.30 uur: Kinderwoorddienst in De Hoeksteen.
		
De communicanten zijn ook aanwezig.
		
We staan stil bij het thema ‘Op weg naar Kerstmis’.
10.15 - 10.45 uur: ‘Ontmoeten in geloof ’ voor volwassenen
		
in de kerk. Thema ‘advent’ ( Janine Kallen).
11.00 uur: 		
Eucharistieviering; de kinderen sluiten zich
		
bij de offerande aan.
Vanaf 12.30 uur: Lunch
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Kinderpagina
Om te doen

Zoek de twaalf verschllen
Winter

Pieppraat

5 december Sint Nicolaas
Sint Nicolaas is morgen (6 december)
jarig. Hij vond dat alle kinderen af en
toe een cadeautje moesten hebben en
die deelde hij dan uit een dag voor zijn
verjaardag. Zo werd Sint Nicolaas de
heilige voor de kinderen.
24-25-26 december Kerstmis
De geboorte van Jezus vieren we altijd
op deze dagen. Omdat we het zo fijn
vinden dat Jezus geboren is, duurt dit
feest twee dagen. We beginnen zelfs al op
de avond die er voor komt: kerstavond.

Vlokje voor vlokje
valt zacht een deken neer.
En de contouren die je ziet,
worden steeds een beetje meer.
Beetje bij beetje
wordt de wereld helder wit.
Kinderen hebben reuzepret;
niemand die nog binnen zit.
Oplossing zie elders in dit blad.

Mies Muis

Voetje voor voetje
lopen over de bevroren plas.
Opeens kun je zomaar komen
op de plek waar je nooit was.

Hallo jongens en meisjes,

Daar ben ik weer. En deze keer heb ik toch iets meegemaakt. Ik stond in een wei met een ezel. Zij
vertelde een wonderlijk verhaal over een gebeurtenis lang geleden. Over hoe haar over bet-betovergrootoma eens gekocht werd om een reis te maken van Nazareth naar Bethlehem. De man
die haar kocht, vertelde haar dat ze zijn verloofde zou moeten dragen. Niet omdat ze niet kon
lopen, maar omdat ze een baby in haar buik had. Hun eerste kindje, waardoor ver lopen lastig
was. Over die reis en de geboorte van hun kind zijn vele verhalen verteld. Want toen mijn bet-betovergrootoma net in de stal stond, waar Maria en Jozef ook sliepen omdat het zo druk was in
Betlehem, werd hun kindje geboren in die stal. Ze noemden hun kindje Jezus. Een engel had dat
tegen hen gezegd.
Wij vertellen elkaar het verhaal steeds door, zodat we het niet vergeten. Er kwam veel visite, de
herders en de drie koningen. Wij als vrouwen uit deze ezelfamilie zijn maar wat blij dat we Maria
en Jozef mochten helpen. Maar vooral ook om het bijzondere kind dat Jezus was. De ezel had nog
meer verhalen over Jezus en zijn bet-betovergrootoma, maar dat vertel ik jullie later nog een keer.
Groetjes, fijne dagen in deze feestmaand en tot de volgende keer.
Mies Muis
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31 december oudjaar
Laatste dag van 2022. Misschien mag
je op de laatste avond van dit jaar wel
de hele avond op blijven tot de nieuwe
dag en het nieuwe jaar beginnen!
1 januari Nieuwjaarsdag
Eerste dag van 2023. Dit jaar heeft 365
dagen.
6 Januari Driekoningen
Op deze dag vieren we dat er drie
koningen bij Jezus op kraamvisite
kwamen. Ze hebben dan al een lange
reis achter de rug.
Ze gebruikten geen landkaart, maar
een bijzondere ster, die hen vertelde
dat er een koningskind geboren was.
Zo vonden ze na een lange reis Jezus
met zijn vader en moeder in een stal.

