
  9 Fem (8) aan het woord
 Kinderen hebben bij Jezus een streepje voor. 
 Daarom voeren we de komende maanden 
 gesprekjes met kinderen uit onze parochie. 

  6 P(arochiële) C(aritas) I(nstelling) 
 De collectes in de kerstvieringen zijn 
 bestemd voor mensen in financiële nood. 
 Uw bijdrage is zeer welkom en hard nodig.
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Uitgave van R.K. parochie H. Maria Magdalena. Angeren, Bemmel, Doornenburg, Driel, Elst, 
Gendt, Haalderen, Herveld, Heteren, Huissen-Stad, Huissen-Zand,
Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg.

  6 Actie voor de voedselbank
 Op 11 december kunt u in 18 supermarkten 
 in de regio iets kopen voor mensen die 
 afhankelijk zijn van de voedselbank. 
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 VAN DE REDACTIE

 INHOUD

Kerstmis 2021 staat voor de deur. Op dit moment (november) is 
het allemaal nog erg onzeker hoe dat er voor ons uit gaat zien. 
Ondanks vaccinaties, testen, QR-codes en een aantal maatregelen 
blijft het virus ons leven nog steeds beïnvloeden. We kunnen (nog) 
wel samen vieren, maar de vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig. 
We hopen echter van harte dat ons een tweede eenzame Kerstmis 
bespaard mag blijven.

Ankerplaats begint aan haar vijfde jaargang met dit dubbelnummer. 
Ook deze keer is het een blad boordevol informatie uit onze geloofs-
gemeenschappen. Je staat er van te kijken hoeveel mensen in onze 
parochie steeds opnieuw bezig zijn met zorg voor elkaar en hun 
omgeving. En het mooie is dat daar in Ankerplaats dan weer verslag 
van gedaan wordt. Zo blijven we allemaal in onze Maria Magdalena- 
parochie goed geïnformeerd. Een mooi voorbeeld van de zorg en 
aandacht die we voor elkaar willen hebben is de Voedselbankactie 
die in onze parochie plaats gaat vinden. Veel levensmiddelen, maar 
ook geld en DE-punten worden hier bijeengebracht om onze minder 
bedeelde medemens met Kerstmis iets extra’s te geven. 

De foto op de voorkant toont ons een kind dat vol aandacht en 
verwondering het kersttafereel bekijkt. Helemaal gefocust op wat 
het kerstverhaal ons eigenlijk te vertellen heeft: bezinning op het 
kleine, het nieuwe begin, de hoop op morgen. En zolang er mensen 
zijn die zich eenvoudigweg en onvoorwaardelijk inzetten voor de 
naaste, is er hoop. 

De redactie van Ankerplaats wenst iedereen een zalig Kerstmis toe 
en voor het nieuwe jaar 2022 vrede en alle goeds.
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Slaap je wel genoeg? Deze vraag kunnen ouders hun kinderen stellen, 
al zijn ze reeds volwassen en wijs. Ouders zijn altijd bezorgd om 
hun kinderen. Ook of ze wel genoeg rust nemen. Slapen is gezond.  
Het geeft onze hersenen tijd om alle indrukken te verwerken en is 
een bron van inspiratie, zeker als we dromen. 

In het boek der Psalmen lezen we: “Gij eet na moeizame arbeid uw 
brood, Gods vrienden ontvangen het slapend” (ps.127). Ik moest 
aan dit psalmvers denken toen ik onlangs dit beeldje zag van de 
slapende Sint Jozef. Zelden kom ik de voedstervader van Jezus 

Dromen … 
geen bedrog 

in deze liggende houding tegen, hoewel het evangelie hem wel zo 
beschrijft. 

De eerste hoofdstukken van het Matteüsevangelie vertellen ons 
namelijk de ervaringen die Jozef opdoet als Maria moeder wordt. 
Jozef handelde door ingevingen die hij kreeg in dromen waarvan 
de evangelist er vier noemt. Daarmee lijkt hij op zijn naamgenoot: 
Jozef, de zoon van Jacob. Bij beiden gaven hun dromen uitkomst 
in moeilijke tijden. Door het uitleggen van twee dromen aan de 
farao werd aartsvader Jozef de redder van het land, zijn volk en 
zijn familie. Jozef van Maria redt het kind Jezus en zijn moeder 
nadat hij in een droom hoort dat hij met het gezin naar Egypte 
moet vertrekken. 

“Ga maar lekker slapen en droom van engeltjes,” werd mij vroe-
ger wel gezegd. In deze advent mogen we gaan dromen en verstaan 
wat God in ons hart te zeggen heeft. Hij komt opnieuw in deze 
heilige kerstnacht met een vreugdevolle boodschap zoals eens de 
herders op het veld van engelen hoorden: “Christus is geboren.” 

Pastoor Karel Donders



Twee coronajaren hebben we achter ons liggen. Het is een bewogen 
tijd geweest. Zeker in de fase van de pandemie waarin slechts een 
beperkt aantal mensen de vieringen konden bijwonen. Of waarin 
we noodgedwongen dankzij technische hulpmiddelen slechts vanuit 
huis mochten vergaderen. Inmiddels zijn de kerkbanken weer als 
vanouds gevuld en vergaderen we weer samen aan tafel. Maar op-
passen blijft het. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten  
zeker nu enkele versoepelingen recent door de overheid zijn terug- 
gedraaid en het aantal patiënten in de ziekenhuizen zo rap toeneemt. 
Het geeft aan dat we voorzichtig moeten blijven. Let daarom ook 
op de berichten op de website. Dit is een parochieblad voor twee 
maanden. Het betekent dat we niet kunnen berichten over de laatste 
maatregelen. Op de website staan die wel telkens vermeld.

Collecteschema

Intussen liggen tal van zaken op ons bord. Zo hebben we gekeken 
naar het collecteschema. In het weekend van Kerstmis wordt er 
bijvoorbeeld gecollecteerd voor de PCI, de Parochiële Caritas  
Instelling. PCI ondersteunt caritatieve activiteiten in de parochie 
en biedt hulp waar mensen in financiële nood verkeren (zie elders 
in dit parochieblad een gesprek met Jacques Jansen, voorzitter 
PCI). Hij geeft aan hoezeer de collecte voor PCI nodig is.

Er zijn tal van andere collectes Zo wordt er door het jaar heen 
geld opgehaald voor de priesteropleiding in de diocees, voor  
Nederlandse missionarissen, in de Vredesweek maar is er ook een 
collecte om het jongerenwerk in de kerk te ondersteunen. De locaties 
worden van het collecteschema op de hoogte gebracht.

Tarieven

Tegen het eind van het jaar komen de tarieven ter sprake die we 
berekenen voor allerlei diensten, van doop tot uitvaart. De tarieven 
zijn altijd te vinden op de website. Als er veranderingen worden 
doorgevoerd, kunt u die online vinden. In een van de komende 
vergaderingen hakt het bestuur de knoop door over de tarieven 
voor 2022.

Kerkbalans

De penningmeesters zijn druk met de jaarcijfers en het opstellen 
van de begroting. Intussen wordt al volop nagedacht over de Actie 
Kerkbalans. We vragen daar enkele parochiebladen achtereen aan-
dacht voor. De actie is voor onze parochie erg belangrijk. Voor het 
werk in de vijftien geloofsgemeenschappen en voor het onderhoud 
van de gebouwen. 

EHBO’ers gezocht

Op onze oproep voor EHBO’ers voor de parochiezondagen hebben 
wij helaas nog geen reacties mogen ontvangen. Wellicht is de oproep 
aan uw aandacht ontsnapt. Het kan zijn dat u wel hiervoor in aan-
merking wilt komen, maar dat u niet gediplomeerd bent of dat uw 
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Bos (communicatie). Gerie Driessen ontbreekt op de foto.

diploma verlopen is. De EHBO-vereniging Elst start hoogstwaar-
schijnlijk in januari een nieuwe cursus. Bent u geïnteresseerd, laat 
het ons weten (bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl).

 
Oproep

In het voorjaar van 2022 gaat onze pastoraal werkster Janine Kallen 
van een welverdiend pensioen genieten. Wij willen haar graag een 
aandenken meegeven aan al die jaren die zij in de voormalige  
parochies St. Benedictus en De Levensbron heeft gewerkt en vanaf 
2018 in de huidige parochie H. Maria Magdalena. 

Het moet een naslagwerk worden met verhalen en foto’s. Met bij-
zondere herinneringen van mensen die met haar hebben samen-
gewerkt en verhalen van parochianen voor wie zij veel betekend 
heeft. We hopen op mooie bijdragen. Het liefst met foto’s. 

Stuur die dan op naar het bestuur van de parochie H. Maria 
Magdalena, Markt 7, 6681 AE Bemmel of naar bestuur@rkparochie 
mariamagdalena.nl. Wij zorgen er dan voor dat het een mooi aan-
denken wordt. Over haar afscheid hoort u te zijner tijd meer.

Jaarwisseling

Als u deze Ankerplaats leest, is het nog wat vroeg om al te denken aan 
de jaarwisseling. Maar de tijd gaat snel. Daarom wil het parochie- 
bestuur van de gelegenheid gebruik maken iedereen gezegende 
kerstdagen en een goede jaarwisseling te wensen. 

Onze gedachten gaan daarbij ook uit naar mensen bij wie het 
financieel minder gaat. In de geloofsgemeenschappen worden in 
deze periode allerlei acties gevoerd voor mensen die het niet zo 
breed hebben. We hebben al gewezen op de collecte voor de PCI. 
Maar denk ook aan degenen die zijn aangewezen op de voedsel- 
bank. Op de locatiepagina’s komt u daarover artikelen tegen.  
Al die initiatieven zijn hartverwarmend en verdienen onze brede 
steun. Zo kunnen we in deze donkere maanden licht zijn voor de 
mens in nood. 



SPIRITUALITEIT VAN ALLEDAG

Buiten tiert de vrede welig,
hier in huis worden wij melig
van de liefde die nu heerst in ons gezin.

Aldus het liedje ‘Kerstmis’ van Herman Finkers. Tja, ‘vrede op 
aarde’, zingen we met Kerstmis, en in de mensen een welbehagen. 
Met dat welbehagen zit het met de feestdagen in de huiskamers 
wel goed, en met de liefde vermoedelijk ook wel. Maar dat daar-
buiten de vrede welig tiert, is wishful thinking. Wat heeft het dan 
voor zin om over vrede op aarde te zingen? Ik weet het, het is geen 
originele vraag, en door hem te stellen verhoog je de feestvreugde 
niet. En toch kunnen we er niet omheen, omdat de kerstnachtmis 
grotendeels draait om ons geloof in de vrede.

Traditiegetrouw horen we dan de woorden van de profeet Jesaja: 
“Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van 
de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan. Want alle 
dreunend stampende laarzen en met bloed doordrenkte mantels 
worden verbrand en verteerd door het vuur.” God zelf grijpt in in 
de mensengeschiedenis door een eind te maken aan onderdrukking, 
oorlog en geweld. Kun je als profeet mensen nog meer hoop geven?

Maar misschien klinken ze veel mensen eerder in de oren als valse 
hoop. Want we weten drommels goed dat God het in de verste 
verte niet is gelukt om een einde te maken aan al die verschrik- 
kingen. Sterker nog, er zijn groepen en individuen actief die uit 
naam van een god of een religieuze ideologie juist aanzetten tot 
geweld. Waarom zouden we deze woorden dan nog lezen in de 
kerstnachtmis, als ze niets meer zijn dan een loze belofte?

Lichtende belofte
Maar zoals dat gaat met elk woord in de Bijbel, moet ook deze 
belofte van Jesaja worden uitgelegd en vertaald. Want wat is hier 
aan de hand? De tekst is een stuk uit een groter verhaal, over koning 
Achaz die God ergert doordat hij geen vertrouwen in Hem 
heeft. Het volk wordt bedreigd door de Arameeërs en de koning 
van Israël. En omdat de koning zo’n slapjanus is, dreigt er een 
nog grotere ramp: dat het land en het volk onder de voet worden  
gelopen door de Assyriërs. Maar een kleine groep mensen uit het 
volk heeft er nog wél vertrouwen in dat God alles ten goede zal keren.  
Mensen voor wie er licht straalt in de duisternis. De vrijheid zal 
worden gered door een kind dat op komst is. Op dit kind worden 
allerlei verwachtingen geprojecteerd in de vorm van een reeks  
indrukwekkende titels: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, 
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Voor christenen die Kerstmis vieren, is Jezus de belichaming van 
die lichtende belofte. Maar of je nu in Hem gelooft of niet, steeds 
weer komt de vraag boven: heeft Hij de mensen werkelijk vrijheid 
gebracht? Heeft Hij het juk, de wapens, de stampende laarzen, 
de met bloed bevlekte kleding echt op de vuilnisbelt gegooid?  
Het tegendeel lijkt eerder waar: Hij is zelf het slachtoffer geworden 
van de machten waartegen Hij wilde optreden. “’t Kwam op de 
aarde en ’t droeg al zijn kruis,” zo zingen we over het Kerstkind.

Vrede van andere orde
En toch kunnen we zeggen dat Jezus deze machten in de knop 
heeft gebroken door er iets anders tegenover te stellen, namelijk 
door Gods vrede te belichamen. Maar dat is een vrede die veel 
mensen vreemd is. “Vrede laat ik jullie, Míjn vrede geef ik jullie. 
Niet zoals de wereld hem geeft, geef ik die jullie,” zegt Jezus tegen 
zijn vrienden (Johannes 14, 27). De vrede die Hij geeft is van een 
andere orde van die van de wereld. Zijn vrede is het vermogen 
om je in de wisselvalligheden van je leven thuis te weten bij Hem.  
Die vrede is duurzaam, de vrede in de wereld niet. De vrede waar 
Jezus het over heeft, het thuis zijn bij God, verspreidt zich als mensen 
de moeite nemen haar te leren kennen. Door zich ervoor te openen 

in gebed, in stilte, in vertrouwen, in overgave.  
En door haar te laten afstralen op anderen. 

Zelfs in de vreselijkste omstandigheden - oorlog, 
honger, een pandemie - laat zich deze vrede vinden. 
In sommige mensen groet ze alleen maar naarmate 
de omstandigheden moeilijker zijn. Mensen die 
inzien dat oorlog het grootste kwaad is, zoals  
de filosoof Immanuel Kant zei, maar zich niet  
belemmerd voelen om hartstochtelijk vrede uit te 
stralen.

Natuurlijk blijven we kwetsbare en feilbare mensen. 
Daarom is Kerstmis, het feest van de Vredevorst, 
geen oplossing voor alle problemen. En toch heeft 
dit Kind een ommekeer in de mensengeschiedenis 
teweeggebracht, omdat het - eenmaal volwassen 
geworden - ons heeft voorgeleefd wat vrede is.  
Laten wij ons zijn vrede stukje bij beetje eigen 
maken, tot ze zo welig tiert dat we er melig van 
worden.

Victor Bulthuis, pastor

Vrede op aarde?
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Steeds vaker beroep doen op PCI
Collectes met kerst zijn echt noodzaak

Voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI) breekt een belangrijke 
periode aan. Tijdens de vieringen in het kerstweekend wordt er  
gecollecteerd. Geld is hard nodig om mensen te helpen. Want 
voorzitter Jacques Jansen ziet een toenemende vraag. 

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan om maatschappelijke en 
financiële hulp bij de PCI. Want deze organisatie is er niet alleen 
om mensen te helpen als ze de eindjes niet meer aan elkaar kunnen 
knopen. Ze helpt ook mensen die geestelijk hulp nodig hebben. 
Het geeft aan hoe zeer PCI nodig is.

Jacques Jansen uit Herveld is er al twaalf jaar bij betrokken.  
Hij werd door toenmalig diaken Ronald Heinen gepolst voor een 
functie nadat de fusie tussen de parochies in Overbetuwe beklonken 
was en ze verder gingen als parochie St. Benedictus. Er waren frisse 
mensen nodig om de organisatie op poten te zetten en uit te bouwen. 

Na de fusie van St. Benedictus en De Levensbron tot de parochie 
H. Maria Magdalena bleef hij aan. Na het vertrek van de voorzitter 
was Jacques Jansen de bestuurder met de langste staat van dienst. 
Het betekende dat hij bijna automatisch in aanmerking kwam om 
de rol van voorzitter op zich te nemen. En dat deed hij. 

De PCI is een grote organisatie in onze parochie. Maar ook een met 
een tweeledige opzet. Met aan de ene kant de caritas in Overbetuwe 
waar met zes andere niet-katholieke geloofsgemeenschappen en 
de gemeente Overbetuwe wordt samengewerkt in een noodfonds. 
Aan de andere kant zijn dat de  nog zelfstandig opererende caritas- 
werkgroepen van de voormalige parochies die opgingen in de parochie 
De Levensbron.

“De Parochiële Caritas Instelling helpt mensen die geestelijk of  
financieel in de problemen zijn,” zegt Jacques Jansen. “PCI is dan 
het aanspreekpunt. Samen zoeken we naar oplossingen. Zijn mensen 
in psychische nood dan kunnen we maatschappelijk werk inschakelen 
of de pastoor.”

Hulp wordt geboden aan mensen die in een grijs gebied terecht- 
komen. Zeg maar personen die tussen wal en schip raken. Ze kunnen 
geen beroep doen op officiële regelingen. Maar als ze bijvoorbeeld 
niet te eten hebben, is directe hulp noodzaak. PCI kijkt wat er dan 
mogelijk is.

Op welke gebieden heeft PCI geholpen? Jacques Jansen: “Soms 
helpen we als mensen een bril nodig hebben of een gebit. Maar het 

Inzamelingsactie voedselbank

Grote inzamelingsactie op 11 december voor de Voedselbank Over-
betuwe en Lingewaard, dat doen we samen.

Na het enorme succes van de afgelopen jaren organiseren wij ook dit 
jaar een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank Overbetuwe en 
Lingewaard. 

Vorig jaar sloegen de gezamenlijke kerken uit Overbetuwe (Molukse, 
katholieke en protestantse kerken), de Rotaryclubs en Interact  
(de jongerentak van de Rotary) de handen ineen. Met medewerking  
van maar liefst 150 vrijwilligers (jong en oud) stonden we bij  
elf van de dertien supermarkten die de gemeente Overbetuwe telt. 
Zowel de samenwerking als de opbrengst (750 bananendozen vol 
met artikelen met een waarde van € 28.500 (inclusief giften) was 
een groot succes. Ook dit jaar bundelen we onze krachten met als 
doel om op zaterdag 11 december bij alle dertien supermarkten in 
de hele gemeente Overbetuwe te staan en bij de vijf supermarkten in 
Bemmel. Wij willen dit jaar dus bij achtien supermarkten in onze 
regio staan. Wij zijn bij alle achtien supermarkten welkom.
Doet u dit jaar (ook weer) mee? 

Uw bijdrage voor de voedselbank op 11 december
Juist in deze tijd wordt er steeds meer beroep gedaan op de Voedsel-
bank. Op zaterdag 11 december kunt u naast uw eigen boodschappen 
bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen voor mensen die 
afhankelijk zijn van de voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets 
dat past bij uw portemonnee. Ook artikelen uit uw voorraadkast 
kunt u deze dag bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten. 

Uw bijdrage is van harte welkom. Wij zorgen ervoor dat de actie 
corona-veilig wordt georganiseerd en dat de artikelen die u koopt 
bij de voedselbank worden afgeleverd. Een financiële bijdrage kunt u 
storten op  NL61 RABO 0104 0832 55 ten name  van de Voedselbank  
onder vermelding van voedselbankactie 11-12-2021.

Meedoen als vrijwilliger? Dat kan, graag zelfs.
Wilt u naast het geven van enkele artikelen als vrijwilliger meedoen 
aan deze actie dan juichen wij dat van harte toe. Wij staan zaterdag  
11 december in twee tijdsbestekken van vier uur (9.00-13.00 uur en 
13.00-17.00 uur) in zoveel mogelijk supermarkten in de gemeente 
Overbetuwe en Bemmel-Haalderen. Per tijdsbestek zijn wij met zes 

kan ook gaan om een bus- of zwemkaart. We werken ook samen 
met de Stichting Leergeld, maar die helpt onder meer bij de aanschaf 
van bijvoorbeeld laptops.”

Hij ziet een stijging in het aantal aanvragen. “Dat kan verschillende 
redenen hebben. Denk onder  meer aan het toenemend aantal echt-
scheidingen. We zien dat vooral in de jonge wijken zoals in Lent.”

Het afgelopen jaar zijn er rond de honderd aanvragen gedaan.  
Het geeft aan hoezeer de PCI nodig is. De collectes zijn een  
belangrijke bron van inkomsten. Tijdens de vieringen met Pasen en 
Kerstmis wordt er voor PCI gecollecteerd. Echter zijn er vanwege  
corona in 2020 zowel met Pasen als Kerstmis geen collectes voor de 
caritas geweest. De opbrengst van deze collectes wordt aangewend 
om waar dat nodig is gezinnen een kerstpakket aan te bieden. Dit jaar 
hoopt PCI dat de collecte tijdens de kerstdagen wel kan doorgaan.  
PCI hoopt op brede steun van de kerkbezoekers. Als dan niet lukt 
kunnen parochianen een donatie doen op de bankrekening van 
PCI. Aangezien PCI een ANBI-instelling is kan deze donatie een 
fiscaal voordeel opleveren.
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Gerarduskalender 2022 
Elke dag een beetje spirit

Op de voorkant: elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen.
Op de achterkant: moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels, 
informatie. De kalender kost € 8,50.

Verkoopadressen:
• W. Kersten, 
 Langestraat 47a, Huissen
 tel. 026 - 325 54 53
• Mevr. Kloppenburg
 Diepenstraat 8, Angeren
 tel. 026 - 325 26 72
• L. Grootjen-Rensen
 Rijnstraat 33, Doornenburg 
 tel. 0481 - 42 26 50
• Mevr. M. Janssen
 Franciscusstraat 10, Bemmel
 tel. 0481 - 46 23 92
• Familie Niels 
 Zorgvoorziening Merlijn, 
 Clara van Delwichstraat 1, Doornenburg 
 tel. 0481- 42 47 73

mensen aanwezig (twee om klanten te informeren bij binnenkomst, 
twee bij de kraam in de winkel met voedselbankartikelen en twee 
mensen voor de inname van de artikelen). Per supermarkt hebben 
we dus twaalf mensen (jong en oud) nodig. Uw/jouw hulp (voor 
een shift van vier uur) is van harte welkom. Als je het leuk vindt om 
te helpen geef je dan uiterlijk 30 november op bij gemeentediaken  
Wichert van Olst (wvanolst@kpnmail.nl of 06 - 8311 6898) met 
vermelding van je naam en eventuele voorkeur van tijd en super-
markt.

Samen staan we sterk voor de mensen die gebruik moeten maken 
van de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard. Wij hopen van 
harte dat deze oecumenische actie weer een groot succes wordt. 
Alvast veel dank voor uw hulp en bijdrage.

Namens de gezamenlijke pastoraatsgroepen uit Overbetuwe en 
Bemmel-Haalderen.

Van Lourdesgroep naar 
Stichting Lourdeswerk Lingewaard

Elk jaar organiseren we in Lingewaard een bedevaart naar Lourdes. 
Een groep van ongeveer vijftig  pelgrims vertrekt jaarlijks in  
september naar de Franse stad in de Pyreneeën. Om kracht op te 
doen, voor bezinning of het geloof te versterken. 

Ruim zestig jaar reizen naar Lourdes.
Het Lourdeswerk in Lingewaard is ruim zestig  jaar geleden ontstaan 
in Huissen. Bijna twintig jaar lang organiseerden Ria Vos en Annelies 
Mulder de bedevaart naar Lourdes. In 2020 kregen zij hiervoor een 
lintje en werden onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Naast 
de collectegroep in Huissen-Zand kwam er in 2006 ook in Huissen- 
Stad een collectegroep. Samen zetten ruim vijftig enthousiaste vrij-
willigers zich jaarlijks in om geld in te zamelen.

Nieuwe generatie voor Lourdeswerk Lingewaard.
Het Lourdeswerk is opgegaan in de nieuwe Stichting Lourdeswerk 
Lingewaard. In het bestuur zitten Jalune van Meerten, Janneke 
Schluter, Regina Dominicus (secretaris), Anja Zweers (penning-
meester) en Femke van Ottele (voorzitter). Pastoor Donders is 
geestelijk adviseur. Ria Vos en Annelies Mulder blijven als adviseurs 

Adventsactie 2021
Hoop voor moeder en kind

Advent is een tijd van verwachten. Hoop op de komst van het Licht. 
Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed 
en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop 
is nooit vanzelfsprekend. 

In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit.  
Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde 
ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwets-
bare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop. 

Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, 
bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de 
bevalling en de periode erna.

In de adventsperiode wordt voor deze doelen gecollecteerd. 

Meer informatie vindt u via: vastenactie.nl/adventsactie

verbonden aan de stichting. In 2022 hopen zij voor de twintigste 
keer de bedevaart naar Lourdes te organiseren. 

Steunt u ons?
Als stichting zetten we ons in voor een jaarlijkse bedevaart naar 
Lourdes. Daarbij willen we mensen die ziek zijn, of het hard nodig 
hebben, de kans geven om mee te gaan. Om dit mogelijk te blijven 
maken, kunnen we uw hulp goed gebruiken! Meld uzelf aan als 
donateur en steun het doel van Lourdeswerk Lingewaard. Meer 
weten? Mail naar info@lourdeswerklingewaard.nl
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Locatiepastoraat

Op 1 januari 2021 zijn de pastoraatsgroep en de locatieraad samenge-
gaan in het locatiepastoraat. 

Vanaf 2008 kennen we in elke geloofsgemeenschap van onze  
parochie een pastoraatsgroep en een locatieraad. Zij vormen als 
het ware de ‘verlengde arm’ van respectievelijk het pastoraal team 
en het parochiebestuur. Tot voor kort werden de leden van de  
pastoraatsgroep en de locatieraad benoemd door het pastoraal team 
en het parochiebestuur voor een periode van maximaal acht jaar.  
De gedachte daarbij was dat het met regelmaat aanstellen van 
nieuwe mensen ruimte geeft aan nieuw elan en gedeelde verant-
woordelijkheid. Bovendien is het een teken van vitaliteit wanneer 
een geloofsgemeenschap uit haar geledingen na een periode van 
acht jaar nieuwe mensen voor dergelijke verantwoordelijke functies 
kan aantrekken. Echter, in veel geloofsgemeenschappen lukt het niet 
meer om nieuwe mensen te vinden die deze taken willen behartigen. 

Daarom is het besluit genomen om de krachten van de pasto-
raatsgroep en de locatieraad te bundelen in het locatiepastoraat.  
De leden van het locatiepastoraat behartigen samen alle voorkomen-
de pastorale en beheertaken van de geloofsgemeenschap. Zij zijn 
vanaf begin van dit jaar voor onbepaalde tijd benoemd. Er is met 
regelmaat contact met het pastoraal team en met het parochie- 
bestuur in de vorm van pastoraal overleg en gesprekken waarbij 
het reilen en zeilen van de locale geloofsgemeenschap centraal 
staat. Een aantal administratieve taken rond ledenadministratie, 
onderhoud, Actie Kerkbalans en financiën zal meer en meer door 
het centraal secretariaat en het parochiebestuur worden opgepakt. 
Op deze manier hopen we de locale geloofsgemeenschappen zo 
goed mogelijk parochiële zorg te blijven bieden. 

U kunt deze veranderingen terug zien in de colofons van de  
verschillende geloofsgemeenschappen. De vertrouwde groepsfoto 
van de leden van de pastoraatsgroep heeft - vanwege corona - 
plaats gemaakt voor de individuele foto’s van de leden of contact-
personen van het locatiepastoraat. 

Als parochie mogen wij ons gelukkig prijzen met de mensen van 
het locatiepastoraat. Zorg dragen voor alle locale parochiële  
activiteiten is een hele opdracht. De leden van het locatiepastoraat 
steken er dan ook heel wat tijd in. Ze doen dat belangeloos, met 
veel zorg, vanuit een dienstbare instelling en vanuit een grote  
betrokkenheid bij hun medemensen. Dat mag best wel eens gezegd 
worden. Een welgemeend dankjewel.

Namens pastoraal team en parochiebestuur
Janine Kallen, pastoraal werkster

Zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar

PASTORAAT  SENIORENPASTORAAT

John Rademakers

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

Het was alweer jaren geleden dat ik zijn atelier had bezocht. Maar 
op een zonnige zomermiddag zag ik de deur open staan. Hans  
verwelkomde me enthousiast, zoals hij dat steeds doet, echt gemeend. 
Een plaatje met een mondkapje een desinfectiepomp laten je ook 
hier niet de coronadreiging vergeten. Blij dat hij weer mensen 
kan ontvangen wijst hij op wat de laatste jaren uit zijn handen is  
gekomen. En daar gaat het met name om wat hij met marmer 
heeft kunnen doen. Of beter gezegd in zijn beleving wat marmer 
met hem heeft kunnen doen. Niet zomaar marmer maar marmer 
uit Cararra, uit Toscane, helderwit met donkergrijze aderen.  
Marmer dat Michelangelo gebruikte voor zijn David en Piëta. Niet 
dat Hans zich met Michelangelo wil vergelijken, misschien een beetje 
als een leerling.

Het bijzondere van dit marmer is dat je zomaar niet kunt gaan 
hakken. Het eindresultaat wat je voor ogen hebt, een vrouwen-
torso, een zittend kind of een mannenhoofd, kan dan wel in je 
gedachten zijn, maar al kappend word je geleid door het marmer 
zelf. Het is alsof je hand met je beitel je min of meer dwingt in 
een bepaalde richting. Het is alsof de natuur hier even opkomt 
voor zichzelf. Je kunt niet zomaar alles met mij doen. Je mag dan 
je eigen gedachten, wensen hebben, het marmer met een eigen 
structuur en hardheid laat van zich weten. Hans is zich daarvan 
sterk bewust en ziet in het resultaat niet alleen zijn eigen gedachten 
maar ook de wens van het marmer. Daarover nadenkend draagt 
zijn werk bij aan zijn levensfilosofie: je verbonden weten met het 
mysterie van het leven. Leven dat je doet verwonderen en je vragen  
blijft stellen. Leven waarop je op je eigen manier vorm aan mag 
geven als beeldhouwer, een gevoel dat je dienaar mag zijn van 
dit mysterie. Hans kan hier enthousiast over vertellen en als een  
verliefde streelt hij een prachtig vrouwenkopje. De natuur, het  
leven kan veel moois bieden maar ook zoals met het marmer kan 
het gewenste uitblijven. Het leven en natuur kunnen soms ongenadig  
zijn. De natuurkrachten in water, vuur en storm raken mensen 
diep. Het vanzelfsprekende in ons bestaan blijkt dan maar al te 
vaak heel broos. Creatief met marmer biedt rijke mogelijkheden 
maar maakt ons ook bewust van onze kwetsbaarheid. Zeker in 
de kersttijd, kijkend naar Gods aanwezigheid in een kwetsbaar 
mensenkind als een teken van hoop.

Creatief met marmer 
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IN GESPREK MET

Met stralende ogen opent ze de voordeur. Fem Peters (8) heeft 
duidelijk zin in het gesprek, dat plaatsvindt aan de keukentafel  
met haar moeder als sparringpartner. In Fem ontmoeten we een 
goedlachs meisje dat rake dingen zegt en eigen keuzes maakt.  
Want vlak voor ze zeven werd, gaf ze aan dat ze graag bij de kerk 
wilde horen, geraakt als ze was door de bijbelverhalen die ze hoorde 
op school. Dus werd ze gedoopt en is ze zich nu aan het voorbereiden 
op haar Eerste Heilige Communie.

Fem woont met haar ouders Karin en Ferry, broer Luc en hun rode 
kater Zany - haar boezemvriend - in Elst. Fem gaat naar groep vijf 
van de christelijke basisschool De Ark, dat is lekker dichtbij huis.  
De keuze voor deze school is mede ingegeven door de wens van haar 
ouders om hun dochter iets van het christelijk geloof mee te geven. 
Met de bedoeling dat ze later dan zelf kan kiezen wat ze daarmee wil.

Maar Fem heeft al twee belangrijke keuzes gemaakt: ze wilde  
gedoopt worden en haar Eerste Heilige Communie doen. Het begon 
allemaal met de bijbelverhalen die op school worden voorgelezen. 
“Ik vind die verhalen over Jezus en God heel leuk,” zegt Fem, “en 
ik geloof er ook in.” Zoals het verhaal van Johannes de Doper en 
dat van de ‘rode vlammetjes’ die met Pinksteren op de hoofden 
van Jezus’ leerlingen neerdalen. Het verhaal van Noach en zijn 
ark vindt ze mooi maar moeilijk, want hoe kon God nou besluiten 
om de aarde te laten overstromen? Ze denkt even na. “Dat was 
omdat er zoveel slechte mensen op aarde waren.” Maar doordat 
God er direct daarna spijt van kreeg, en een mooie regenboog liet 
verschijnen als symbool van zijn trouw aan de mensen, heeft het 
verhaal toch een happy end.

Fem was zo in de ban van deze verhalen dat ze, toen ze bijna zeven 
was, aan haar moeder vroeg wat ze moest doen om ‘echt bij de 
kerk te horen’. Die zag deze vraag niet aankomen, want het is niet 
vanzelfsprekend dat een meisje van die leeftijd daarover al bewust 
nadenkt. Tegelijk was ze ook trots op haar dochter. Gedoopt worden 
en communie doen, was het antwoord. Op 19 juli 2020 was het 
zover: Fem werd na een prachtig doopgesprek gedoopt door pastor 
Victor. “Ik vond het superleuk, maar ook spannend: ik had een 
brok in mijn keel.” Ondanks die spanning heeft ze ook een lied 
gezongen: ‘Dankjewel’. Twee doopnamen koos ze voor zichzelf: 
Elisabeth, naar de moeder van Johannes, omdat ze zo van dat bijbel-
verhaal houdt, en Maria. De beginletters van haar namen F, E en 
M vormen haar voornaam, dat vindt ze wel speciaal. Op school 

Fem Peters: 

  ‘Ik ben vrolijk én serieus’
vertelde ze trots over haar doop. “De juf liet foto’s zien op het 
digibord. Ze heeft mij ook een kaartje gestuurd.”

En nu is Fem in een groep van vijftig kinderen begonnen aan de voor-
bereiding op de eerste communie. De speurtocht vond ze erg leuk. 
Ze gaan ook nog ‘oefenen met de hostie’, die volgens pastor Victor 
smaakt als het hoorntje van een softijsje - de goedkope variant dan.

Als we verder praten over wie Fem nu eigenlijk is, zegt ze: “Ik ben 
vrolijk én serieus. Vrolijk omdat ik van dansen, musical, ballet en 
zingen houd. Later wil ik graag modeontwerpster worden. Serieus 
ben ik omdat ik ook graag nadenk over wat er gebeurt in het leven.” 
Ze vertelt over een bevriend klasgenootje met een moslimachter-
grond, bij wie de regels thuis anders zijn dan bij haar. Daarover 
denkt ze na en ze praat erover met haar ouders. Ze wil graag  
begrijpen waarom er verschillen zijn en hoe je die kunt overbruggen, 
want ze wil graag met hem bevriend zijn.

Wat zingen betreft verheugt Fem zich op de kerstviering, want 
ze wil dolgraag meedoen met het jeugdkoor. Vorig jaar speelde 
ze Maria in de kinderkerstviering. Ze heeft trouwens een leestip 
voor de decembermaand: ‘Het koppige ezeltje’ van Michel de Boer.  
Het leuke van dit kerstboek vindt ze dat de ezel de hoofdrol speelt. 
Maria en Jozef hebben het niet makkelijk met hem. “Hij wil liever 
niet mee naar Betlehem, omdat zijn nieuwe stal net klaar is.”  
Hij zegt: “Als ik onderweg pijn in mijn rug krijg, stop ik ermee.” 
Hij is zo koppig dat Jozef hem een klap op zijn achterwerk geeft. 
En in de stal vindt hij het met de herders erbij veel te druk. Toch 
belooft hij later dat hij niet meer zo koppig zal zijn, omdat hij mis-
schien nog wel het ezeltje van een koning wordt. Wat inderdaad 
gebeurt, als Jezus op de rug van het ezeltje Jeruzalem binnenrijdt.

Dank voor het gesprek, Fem, en veel succes en plezier 
gewenst op weg naar je eerste communie.

Yvonne van Eldonk 
en  pastor 
Victor Bulthuis
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Bemmel St. Donatus
Markt 7, 6681 AE Bemmel, 0481 - 45 13 71
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl 
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61 

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

Contact
Pastoraatsgroep: Riet van den Brink, 0481 - 46 34 36 
Henk Peperkamp, 0481 - 46 36 36
pastoraatsgroepbemmel@rkparochiemariamagdalena.nl 
Caritaswerkgroep: Joop Wismans, 0481 - 46 29 33
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

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

Riet van den Brink

Henk Peperkamp Edwin WeijersHeleen Razing

Marjo Hendriks Hans OpgenoortBen Fransissen

Wist u datjes van Haalderen...

• de verlichting in de kerk van Haalderen weer aan de eisen van deze  
 tijd voldoet? 
• de kachel van de kerk in Haalderen gerepareerd is en men er weer  
 warmpjes bijzit?
• wij de locatie Doorenburg erg dankbaar zijn voor hun gastvrijheid  
 tijdens de reparatie van de kachel?
•  de begraafplaats in Haalderen weer winterklaar gemaakt is? 
• de locatieraad Bemmel-Haalderen voor de begraafplaats in Bemmel  
 nog een paar vrijwilligers zoekt om daar ons onderhoudsteam, al  
 dan niet incidenteel, te ondersteunen? u voor nadere informatie  
 contact op kunt nemen met Ben Francissen, 06 - 2311 2575?
• met Allerzielen de begraafplaats in Haalderen sfeervol verlicht was?  
 (zie foto) 
• Jan Peters na circa vijftien jaar trouwe dienst om gezondheids- 
 redenen het beheer van het dierenpark Haalderen overgedragen  
 heeft aan een tweetal buurtgenoten wij hem bedanken voor zijn  
 grote inzet?

• dankzij de tientjesactie van Lingewaard Doet op initiatief van  
 Haalderen Leeft de beregeningsinstallatie in gebruik genomen is?
• ons hangbuikzwijn Knoet verhuisd is naar een grotere wei omdat  
 ze dringend moet afvallen? Zo heeft ze nu meer bewegingsvrijheid.  
 (zie foto)

Dankjewel aan de stewards in Haalderen

Zaterdagavond 16 oktober was er na de viering koffie met gebak 
voor de stewards in Haalderen. Thea en Marjo hadden het initiatief 
genomen om hen te trakteren omdat zij al ruim een jaar tijdens de 
coronapandemie de bezoekers van vieringen in de kerk van Haalderen 
begeleid hadden bij het in- en uitgaan van de kerk en tijdens het ter 
communie gaan. En toen in de afgelopen wintermaanden de kachel in 
de Haalderense kerk het begaf, deden zij als vanzelfsprekend hetzelfde 
in Doornenburg. 

Een traktatie was dus wel op zijn plaats om waardering te tonen voor 
hun inzet. De voorganger - pastor Alouis Lurvink - en de acolieten  
waren ook van de partij evenals enkele partners van stewards. Thea 

Jos Oude Ophuis
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DE-punten sparen voor de voedselbank

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we de vorige actie in gang 
gezet hebben. Vorig jaar was de opbrengst geweldig. Misschien 
kunnen we dit jaar proberen het resultaat van vorig jaar te over-
treffen. Dat zou fantastisch zijn.

De bedoeling is dat er zoveel mogelijk DE-punten verzameld worden. 
Douwe Egberts zet de ingeleverde punten om in pakken koffie die 
dan weer ten goede komen aan de Voedselbank. Die verdeelt deze 
pakken dan weer onder onze minder bedeelde mensen in onze  
omgeving, die zo toch kunnen genieten van een lekkere kop koffie 
rond de kersttijd. 

Vanaf de eerste zondag van de advent (weekend 27 en 28 november) 
tot eind december komen de verzameldozen weer achter in de kerk 
van O.L.V. van Zeven Smarten in Haalderen en in de kerk van O.L.V. 
ten Hemelopneming te Huissen-Stad in staan. Mensen, wij gaan er 
weer voor.

Namens het Locatiepastoraat Bemmel-Haalderen,
Riet van den Brink.

en Marjo hadden heerlijke taarten gebakken en omdat niet alle 
stewards er konden zijn mochten de aanwezigen wel twee en som-
migen wel drie stukken taart proeven. Het was héérlijk. Marjo en 
Thea, dankjewel voor dit initiatief en het gebak.

De mensen van het kerkhof-onderhoud hebben de volgende maandag 
ook nog kunnen genieten van taart bij de koffie.

Driel H. Maria Geboorte
Kerkstraat 27, 6665 CE Driel, 026 - 474 22 50
secretariaatdriel@rkparochiemariamagdalena.nl  
IBAN: NL70 RABO 0315 1026 16
Kerkbalans: IBAN: NL94 RABO 0315 1110 11

Contact
Pastoraatsgroep: Jacqueline de la Rie, 06 - 2550 5230
pastoraatsgroepdriel@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatieraad: Marijke Nas, 026 - 474 29 41
locatieraaddriel@rkparochiemariamagdalena.nl 
Parochieblad: Margreet Altink, 026 - 474 24 84
margreetaltink@hotmail.com 

Karin Geenacker Richard op den Kamp Jacqueline de la Rie Karin Smeenk

Activiteiten in december

Op dit moment is het volop sinterklaassfeer in Driel. Het dorp heet 
in deze dagen Madriel, met vlaggetjes en verlichte mijters aan de 
lantaarnpalen. 

In de kerk beginnen toch de werkzaamheden voor de kerstdagen. 
De mannen bouwen de kerststal weer op, de grote kerstboom 
wordt geplaatst, de bloemengroep is altijd al actief. Dit alles voor 
onze kerk in kerstsfeer. 

Onze koren hebben een druk programma, maar dat vinden ze fijn. 
Zingen is heerlijk. Koor Enjoy zingt zondag 28 november tijdens 
de parochiezondag in Elst en daarna op 4 december in onze kerk. 
Zou Sinterklaas komen? Koor Cantorije geeft samen met muziek-
vereniging Concordia een kerstconcert op zondag 12 december, zie 
het artikel van de Blije Kerk. 

We gaan op weg naar Kerstmis.

Actie voor voedselbank

Samen met de protestantse kerk wordt samengewerkt voor de 
voedselbank in de adventstijd. 

Op zaterdag 11 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. De organisatie 
zorgt ervoor dat de artikelen die u koopt bij de voedselbank worden 
afgeleverd.

Concerten van de Blije Kerk

Zondag 28 november, 14.30 uur, 
orkest NOVA
Na een geslaagd concert van het Koper-
Konsort uit Nijmegen, komt op zondag-
middag 28 november het Arnhems Symp-
honie orkest NOVA ons verrassen met 
licht klassieke melodieën. Men heeft het 
concert als titel meegegeven: oude wijn in 
nieuwe flessen.
In de afgelopen maanden heeft NOVA deels gerepeteerd met de 
strijkers en blazers apart vanwege corona. Daarom een gevarieerd 
concert, blazers, strijkers en tutti. 

Zondag 12 december, 14.30 uur. Kerstconcert van ons koor 
Cantorije met muziekvereniging Concordia
Dit concert zou vorig jaar plaatsvinden, maar moest jammer  
genoeg worden uitgesteld. De repetities zijn nu in volle gang.  
Het wordt een gevarieerd concert, waarbij de zang en muziek 
apart worden uitgevoerd, maar wel met een gezamenlijk slot met 
prachtige liederen.  
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De kerk is mooi in kerstsfeer gebracht en het is gezellig en lekker 
warm.

Van harte welkom.

Meer informatie vindt u op onze website: www.blijekerkconcerten.nl

Kerstmis in onze kerk

In het rooster van vieringen kunt u lezen welke vieringen er zijn in 
onze kerk tijdens de kerstdagen. Daarvoor, op zondag 19 december, 
laten de mannen van Cantorije zich horen in een gregoriaanse mis. 
Zij vinden het fijn met elkaar een keer een gregoriaanse mis te 
zingen. 

Daarna zingt koor Cantorije op 24 december om 19.00 uur in 
de communieviering met John Rademakers en om 21.30 uur 
zingt koor Enjoy in de eucharistieviering met pater Frans Bomers.  
De  koren zijn al druk aan het werk om voor deze vieringen mooie 
teksten en liederen uit te zoeken. We maken altijd zelf boekjes voor 
alle vieringen. 

Op eerste kerstdag is het gemengd koor van de Levensbron onze 
gast. Dit koor zingt  mooie kerstliederen in de communieviering, 
waarin pastoraal werkster Margreet Sanders voorgaat. 

Kindje wiegen
Op 25 december 15.00 uur

Op eerste kerstdag, om 15.00 uur, is het Kindje wiegen. Een stemmig 
halfuur bij de kerststal voor kinderen en hun (groot)ouders. Pastor 
Victor Bulthuis verleent medewerking, evenals de jeugdleden van 
Concordia voor de begeleiding van de liedjes.  

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 ca. 17.00 uur. 

Nieuwjaar

Het jaar 2022 beginnen we met een nieuwjaarsviering op zondag  
2 januari. Een viering van onze liturgische werkgroep met zang 
van ons koor Enjoy. Na afloop willen we graag met elkaar toasten 
op het nieuwe jaar. 

Wat mogen wij van het nieuwe jaar verwachten? Hoe verloopt 
komend jaar? Het zijn toch eigenlijk nog steeds onzekere tijden. 
Vanuit Driel wensen wij in ieder geval alle parochianen een goed 
en vredevol nieuwjaar met aandacht voor elkaar. 

Historie

Op 17 november was het precies 25 jaar geleden dat we de feestelijk-
heden hadden voor het tweehonderdjarig bestaan van onze parochie 
Driel. 

Op 17 november 1996 was de jubileumviering, waarin werd voor-
gegaan door kardinaal Simonis, samen met deken Van ’t Erve, 
pastoor Helthuis, pastoor Stec van Cieplice en pastoraal werkster 
Bärbel de Groot. Een feestelijke viering met zoveel geestelijkheid 
aanwezig. Gedurende het gehele jaar 1996 was het trouwens feest, 
te beginnen in maart van dat jaar, toen we vierden dat pastoor 
Helthuis 25 jaar lang aan Driel was verbonden. 

Vervolgens waren er het hele jaar door activiteiten, met als uit-
schieter het grote kerkpleinfeest in de zomer. Het heette weliswaar 
kerkpleinfeest, maar het hele Polenplein was destijds gevuld met 
kramen. De koren presenteerden zich in concerten en gezamenlijk 
in een groot concert Koren anders om zich van een andere kant te 
laten zien. 

Van de parochianen kreeg de kerk de kruiswegstaties aangeboden, 
geschilderd door Jan Gierveld uit Almelo. Daarvoor was een speciale 
actie gehouden. 

Het is dus deze maand 225 jaar geleden dat de parochie Driel is 
ontstaan, in 1796. 
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Elst St. Werenfridus
Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
Postadres: Ontmoetingscentrum De Hoeksteen
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst
Bankrekening: NL07 INGB 0000 8938 46
Kerkbijdrage: NL55 INGB 0002 5370 35

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

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen 
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst  0481 - 35 09 09
geopend: ma t/m do: 9.00 - 12.00 uur
secretariaatelst@rkparochiemariamagdalena.nl
www.facebook.com/stwerenfridus

Colette Janssen Editha LimJan Houterman

Robert Reith

Björn van Snippenburg

Zaterdagopenstelling 

Zoals u weet is elke eerste en derde zaterdag van de maand de 
kerk open tussen 13.30 en 15.30 uur. Regelmatig bezoeken kleine 
kinderen dit ‘grote huis’. 

Aan de hand van hun ouders, opa of oma komen ze binnen, soms 
wat schuchter. Zou het niet mooi zijn, als deze ruimte óók voor 
hen betekenis krijgt? Om deze jongens en meisjes iets tastbaars te 
kunnen aanbieden, is er een speciale kleurplaat ontworpen. Enkele 
parochianen hebben deze uitgave pro deo verzorgd, met hartelijke 
woorden van pastoor Donders als kers op de taart.

De kinderen kunnen thuis kleuren, iets opschrijven en eventueel 
hun boodschap later opprikken achterin de kerk. Het gastteam 
van 6 november had de primeur met het nieuwe presentje.

Intenties Kerstmis

Zoals gebruikelijk wordt met Kerstmis de grote hoeveelheid mis- 
intenties niet voorgelezen, maar afgedrukt in de boekjes. In verband 
met het maken en drukken van de boekjes, dienen de misintenties 
voor de beide vieringen op kerstavond en op eerste kerstdag vóór 
13 december te zijn opgegeven in De Hoeksteen. 

Kerk open met Kerstmis

Op beide kerstdagen is de kerk open voor het bezichtigen van de 
kerststal.

• zaterdag 25 december van 13.00 uur tot 15.00 uur
• zondag 26 december van 13.00 uur tot 16.00 uur

Inzameling DE-punten voor voedselbank

In deze adventstijd gaan we weer punten inzamelen van Douwe 
Egberts en Pickwick voor de voedselbank. Per 1 december staat een 
speciale doos in de Mariakapel. Daar kunt u de punten inleveren. 
De actie loopt tot en met 31 december.

We hopen en vertrouwen op uw medewerking zodat we veel punten 
in kunnen leveren. In ruil daarvoor krijgen de minderbedeelden via 
de voedselbank pakken koffie.

Bedankt voor uw gulheid.
Locatiepastoraat

Vacature bezorger Ankerplaats

Iedere maand zetten tal van vrijwilligers zich in voor het parochie-
blad Ankerplaats. De redactie maakt mooie artikelen, zoekt passende 
foto’s en de drukker maakt er een blad van om op trots op te zijn. 

Wat fijn als zoveel mensen het parochieblad bezorgd krijgen. Maar 
de bezorging baart ons zorgen. Er zijn te weinig vrijwilligers om 
het parochieblad rond te brengen. Zeker in de wijk Westeraam. 
Dus heeft u wat tijd over en kunt u ons helpen, dan heel graag.  
U kunt zich aanmelden bij Jan Peters: jmapeters1947@kpnmail.nl. 
Wij hopen op uw medewerking.
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Inzamelingsactie voedselbank 
bij supermarkten 

Op zaterdag 11 december wordt in alle dertien supermarkten in de 
gemeente Overbetuwe en vijf supermarkten in Bemmel een grote 
inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. Deze actie wordt 
mogelijk gemaakt door de diverse kerkgenootschappen en Rotary.

Op deze dag kunt u naast uw eigen boodschappen bij de deel- 
nemende supermarkt iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn 
van de voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw 
portemonnee. Ook artikelen uit uw voorraadkast kunt u deze dag 
bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten. Uw bijdrage is van 
harte welkom. 

Locatiepastoraat in samenwerking met diaconie Protestantse  
Gemeente Elst

Nieuwjaarsreceptie 

Op zondag 2 januari willen we samen met u het begin van het 
nieuwe jaar vieren. Na afloop van de viering bent u welkom in 
De Hoeksteen. Er wordt gezorgd voor een broodje bij de koffie of 
thee, waarna we een toost uitbrengen op het nieuwe jaar.

We hopen u graag te ontmoeten.
Locatiepastoraat

Vacature acoliet bij uitvaart

Bij het locatiepastoraat leeft de wens om, net als in andere locaties 
gebruikelijk is, de voorganger in uitvaarten te laten ondersteunen 
door een of meerdere acolieten. Taken die de acoliet uitvoert zijn 
bijvoorbeeld het dragen van het processiekruis en het assisteren 
van de priester in de viering van de eucharistie. Eventueel kan de 
acoliet een lezing verzorgen.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar mannen of vrouwen die 
doordeweeks beschikbaar zijn. Een acoliet heeft het H. Vormsel 
ontvangen, is representatief en heeft bij voorkeur affiniteit met  
liturgie. Tijdens de viering draagt de acoliet een albe of toog. Daar-
naast moet men zich realiseren dat een uitvaart een emotionele 
aangelegenheid kan zijn, maar de acoliet professioneel moet blijven. 
Zou u graag acoliet willen zijn of wilt u meer informatie, neem 
dan contact op met het locatiepastoraat. De contactgegevens vindt 
u in de colofon hierboven.

Uw hulp gevraagd

In verband met eventuele verlenging van de grafrechten wil de  
beheerder van de begraafplaats graag in contact komen met recht-
hebbende, dan wel nabestaanden van de volgende begraven persoon:
Jean Gerardus Schaapkens (17-10-1928 – 03-10-2001) (sectie P 019)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F.H. Bos, Mozart-
straat 114, 6661 BP Elst, 0481 - 37 24 71. Ook is het mogelijk uw 
contactgegevens achter te laten bij De Hoeksteen. Er wordt dan 
met u contact opgenomen.

Vacature Locatiewacht

Tess Smit en Lidewij Janse zoeken een collega bij de locatiewacht. 
Per toerbeurt zorgt een lid van de locatiewacht ervoor dat er in 
onze geloofsgemeenschap een uitvaart kan plaatsvinden. 

Nadat door het secretariaat of de pastor van de wacht een over- 
leden parochiaan uit onze geloofsgemeenschap is gemeld, neemt de  
locatiewacht contact op met de betrokken personen. Dit zijn  
bijvoorbeeld de koster, het koor en de bloemengroep. Ook zorgt 
de locatiewacht dat een gedachteniskruisje gemaakt wordt en de 
uitvaart goed geregistreerd wordt.

Voor inlichten kunt u contact opnemen met de Locatiewacht: 
06 - 1345 6028

Kerstsamenzang

Zondag 19 december hopen wij met elkaar weer een kerstsamenzang 
te houden. De viering start om 19.00 uur in de Grote Kerk te Elst.
                                                   
U bent vanaf 18.30 uur welkom in het kerkgebouw. Vóór het  
betreden van de kerk wordt u gevraagd om de QR-code te tonen, 
dus neem uw mobiele telefoon of uitgeprinte code mee plus een 
legitimatiebewijs. Eenmaal binnen brengt muziekvereniging Prins 
Willem Alexander u in kerststemming. De klankgroep Molukse 
Tradities en het koor Musica Amare luisteren ons samenzijn op. 
Mogelijk is er een Molukse zanggroep die komt zingen. 

Janine Kallen is onze voorganger. De (koor)zang wordt afgewisseld 
met een Bijbellezing, overweging, gebed en gedicht. Maar vooral 
hopen wij, onder begeleiding van PWA, samen de bekende kerst-
liederen te mogen zingen. Daarbij moeten we helaas nog een slag 
om de arm houden, vanwege de COVID-19-situatie.  
  
Net als in voorgaande jaren wordt weer een deurcollecte gehouden 
voor Vluchtelingenwerk. Of we na afloop kunnen napraten in  
ontmoetingscentrum de Ruimte (QR-code vereist), dat weten we 
op dit moment niet. Dat hoort u tijdens de dienst, of wordt op een 
andere wijze bekendgemaakt.

Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd voor het bijwonen 
van de kerstsamenzang. 

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

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

Monique Nijenhuis

Gerard Rothoff

Wim JanssenAns Geritsen Jolanda van Marwijk

Openstelling secretariaat

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

Kerk open

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

Openstelling tijdens de kerstdagen: eerste kerstdag na de viering 
tot 16.00 uur, tweede kerstdag van 11.00 tot 16.00 uur. Zolang 
het mogelijk is, de verwarming ons niet in de steek laat en de  
coronacijfers het toelaten, blijven we vieren in de grote kerkzaal.

Bloemen en bezoek

De bezoekgroep komt graag bij u op bezoek als u daar behoefte 
aan hebt. Ook brengt zij regelmatig een bloemetje bij mensen die 
door omstandigheden wel een opkikker kunnen gebruiken. Kent u 
zo iemand? Laat het de pastoraatsgroep of de bezoekgroep weten.

Wij zoeken versterking

Door wisseling van samenstelling van diverse werkgroepen in de 
toekomst, zijn met name de locatieraad en pastoraatsgroep op zoek 
naar mensen. Wilt u een bijdrage leveren aan het voortbestaan van 
onze geloofsgemeenschap Sint Willibrordus, meldt u zich dan aan.

Ook in het afgelopen jaar mochten wij weer een beroep doen op 
veel vrijwilligers. Het locatiepastoraat is jullie hier erg dankbaar 
voor. Wij hopen in 2022 weer een beroep op u te mogen doen.

Het locatiepastoraat wenst u fijne feestdagen toe en goed begin 
van 2022.

Vermelding misintenties

Intenties die vóór 24 december in de brievenbus worden gedaan, 
komen in de uitgave van Ankerplaats van februari te staan.  
Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij. Het aan-
vragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan middels 
het formulier. Dat kunt u in de brievenbus naast de deur van de 
kerkzaal/sacristie doen.

Vult u wel uw telefoonnummer of e-mailadres in op het formulier? 
Dan kan ik bij eventuele vragen contact met u opnemen. U kunt 
er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering wordt 
voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de viering in 
de brievenbus van de sacristie hebt gedaan.

Rina van Workum 
(familievanworkum@gmail.com)

Aanvraagformulier intenties en jaargedachtenis (tarief 2021: € 10,- per intentie/jaargedachtenis)

Intentie voor: [naam] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Jaargedachtenis: ja/nee

òf [aantal] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanaf startdatum: .. . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2021

Opgegeven door: [naam] .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [datum] .. . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2021

Telefoonnummer/e-mailadres .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formulier in gesloten envelop in brievenbus naast de groene deur van de sacristie Herveld (min. één week van tevoren)
Betaling: bij voorkeur overmaken op IBAN NL59 RABO 0133 9095 30  t.n.v. Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintenties  St. Willibrordus 
Herveld òf in contanten bijvoegen bij dit formulier Voor vragen: Rina van Workum, familievanworkum@gmail.com  0488 - 45 16 86.



16  l Ankerplaats  december 2021 - januari 2022

Vieringen

Zondag 5 december is er  een woord- en gebedsviering in onze kerk 
om 9.30 uur. Deze viering wordt voorgegaan door de liturgische 
werkgroep. Het koor Ubi Caritas zingt onder leiding van Rita 
Branderhorst in kleine bezetting en Harry Wassenberg begeleidt 
de viering muzikaal.

Zaterdag 25 december

Op eerste kerstdag is om 9.30 uur een eucharistieviering in onze 
kerk. De viering wordt voorgegaan door pastoor Karel Donders. 
Het koor Ubi Caritas onder begeleiding van Rita Branderhorst 
zingt en Harry Wassenberg begeleidt de viering muzikaal.

Zondag 2 januari is er een woord en gebeds-(communie)viering om 
9.30 uur waarbij Ubi Caritas onder leiding van Rita Branderhorst 
zingt en Harry Wassenberg de viering muzikaal opluistert.

Coronamaatregelen
De anderhalve meterregel is nu nog opgeheven, maar het is nog 
niet bekend of er nieuwe maatregelen worden ingesteld. Houd 
daarom rekening met elkaar. 

We zijn nog steeds aan het overleggen over de vieringen in Liefkens-
hoek.

Kerstattentie 80-plussers

Ook dit jaar is er namens de drie kerken uit Heteren een kerst- 
presentje voor de bij de kerken ingeschreven 80-plussers en de 
chronisch of ernstige zieken. Wij willen graag een beroep op u doen 
om ons te helpen de presentjes rond te brengen in de kerstweek.  
In totaal ongeveer zestig presentjes voor onze kerk. Kunt u en wilt 
u ons helpen met rondbrengen? 

Vorig jaar is vanwege corona bewust gekozen voor een brievenbus-
pakje, de werkgroep heeft deze zelf rondgebracht. Ook dit jaar 
is het een plat brievenbuspakje, mocht corona weer roet in het 
eten strooien en dat het niet verantwoord is om bij de mensen op 
bezoek te gaan, dan kan het door de brievenbus worden gedaan.

Wij hopen uiteraard dat het dit jaar zoals vanouds weer persoonlijk 
afgegeven kan worden. 

Bel of mail en geef uw telefoonnummer en adres door. De pakketjes 
kunnen worden opgehaald op zaterdag 18 december bij Herberg 
De Aandacht, tussen 9.30 en 11.00  uur.

Namens de werkgroep ‘Kerstattentie drie kerken’ Heteren alvast 
heel erg bedankt.

Jacqueline Buurman en Elly Kuijper
elly.kuyper@kpnmail.nl of 026 - 472 21 40 of 06 - 2027 05 96

Koor Ubi Caritas stopt

Helaas is unaniem besloten dat het gemengd kerkkoor Ubi Caritas 
stopt. Na bijna 55 jaar stopt het koor met het verzorgen van reguliere 
kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten. De leden worden ouder en 
daarmee ook de stemmen en het aantal leden daalt helaas. 

Veel leden zijn al heel lang lid van Ubi Caritas en één lid zelfs vanaf 
het begin. U kunt zich dus voorstellen dat dit moeilijke besluit na 
lang wikken en wegen is genomen. Ubi Caritas zingt dit jaar nog 
alle reguliere kerkdiensten. Op 2 januari  om 9.30 uur zingt het koor 
Ubi Caritas zijn laatste kerkdienst. Na 2 januari zingt Ubi Caritas, 
als het mogelijk is, nog als gelegenheidskoor bij zeer bijzondere 
diensten.

Wij hopen dat veel parochianen van onze geloofsgemeenschap naar 
de dienst van 2 januari komen. Na deze dienst is er gelegenheid om 
na te praten bij een kop koffie/thee achter in de kerk.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Ubi Caritas,
Elly Kuijper, secretaris

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 open: do van 09.00 - 11.00 uur

Marian Heering Gerben Sikkes Pascal Kuipers
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Gendt H. Martinus
Nijmeegsestraat 2A, 6691 CN Gendt, 0481 - 45 13 71
secretariaatgendt@rkparochiemariamagdalena.nl 
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61 

Doornenburg St. Martinus
Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71 
secretariaatdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl 
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61

Contact
Pastoraatsgroep: Annemarie Buurman, 0481 - 42 11 61 
pastoraatsgroepgendt@rkparochiemariamagdalena.nl 
Caritaswerkgroep: Ria Leenders, 0481 - 42 19 69
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: vr van 10.00 - 12.00 uur

Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
pastoraatsgroepdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl 
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Annemarie Buurman Harry Drost

PCI Doornenburg

Met ingang van 1 oktober hebben Wilma Balk - Roelofs en Geert 
Dekkers hun werkzaamheden voor de Parochiële Caritasinstelling 
beëindigd. 

Wilma heeft 33 jaar en Geert zelfs 35 jaar met zeer grote betrok-
kenheid binnen onze geloofsgemeenschap het werk van de PCI 
uitgevoerd. Ze stonden nooit op de voorgrond, maar was er een 
hulpvraag dan werd altijd met uiterste zorgvuldigheid afgewogen 
wat wel en niet kon. In Doornenburg zijn zo vele inwoners, maar 
ook groepen zoals de bezoekgroep en de Vrouwenbond financieel 
ondersteund. De geloofsgemeenschap  St. Martinus Doornenburg 
is Wilma en Geert dankbaar voor de jarenlange inzet voor de PCI
 
Nu Wilma en Geert zijn gestopt, is er in de geloofsgemeenschap  
St. Martinus Doornenburg geen aanspreekpunt meer voor onder-
steuning door de PCI We vragen daarom bij deze of iemand uit 
onze geloofsgemeenschap dit werk op zich wil nemen. 

Sfeervol kerstconcert in Doornenburg

Op zondagmiddag 19 december vindt er een kerstconcert plaats in 
de St. Martinuskerk te Doornenburg. 

Harmonie St. Caecilia, dansvereniging Mixed Moves en koor Jekadee 
zorgen voor een sfeervol uur om helemaal in de kerststemming te 
komen.  Dit concert zal gehouden worden volgens de dan geldende 
coronamaatregelen. Houd dan ook voor nadere informatie en het 
tijdstip de (social) media in de gaten.

Hopelijk tot zondagmiddag 19 december.

Kerstviering Doornenburg

Op kerstavond 24 december zal er om 18.00 uur in Doornenburg 
een kerstavondviering worden verzorgd.

Parochiecentrum Gendt
Elkaar ontmoeten in het parochiecentrum Gendt

Elke vrijdagmorgen is het secretariaat in Gendt geopend. Tussen 
10.30 uur en 11.30 uur is er koffie aan de Nijmeegsestraat 2a. 
En als u misintenties wilt opgeven, kan dat ook. Loopt u gerust 
eens binnen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw intenties in de  
brievenbus doen. De brievenbus vindt u naast de voormalige hoofd- 
ingang.

Vieren in Gendt in december

In de maand december zijn er een aantal vieringen waarbij wij u 
van harte welkom heten:  

• zaterdag 11 december 16.00 uur 
 in Zorgcentrum St. Jozef Hof van Breunissen.
• zaterdag 18 december 16.00 uur 
 in Zorgcentrum St. Jozef Hof van Breunissen.
• zaterdag 24 december, 16.00 uur 
 in Zorgcentrum St. Jozef Hof van Breunissen.
• Woensdag 22 december om 9.30 uur 
 in het parochiecentrum, Nijmeegsestraat 2a.
• Woensdag 26 januari om 9.30 uur 
 in het parochiecentrum, Nijmeegsestraat 2a.

Kinderkerstviering 24 december

Vrijdagavond 24 december is er weer de traditionele speciale 
kerkdienst voor de kinderen. Samen met de Protestantse gemeente  
Doornenburg-Gendt zijn we blij dat we weer Kertsmis met de  
kinderen kunnen vieren. 

We beginnen met koffie of thee en chocolademelk om daarna 
te gaan genieten van de sfeer die Kerstmis met zich meebrengt.  
Het belooft weer een gezellig uurtje te worden met medewerking 
van de kinderen en er is ook een verrassing. 

Iedereen is welkom. We starten om 18.30 uur met de viering, in 
zaal Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt. We hopen op een gezellige 
volle zaal en dat je naar huis gaat met een fijn kerstgevoel.

Welkom namens de oecumenische jeugdwerkgroep Gendt en 
Doornenburg.

Annemarie Buurman en Martine Strijdbos
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Kerststal in Gendt

De mooie kerststal van Gendt zal dit jaar weer te zien zijn in onze 
Mariakapel aan de Nijmeegsestraat. De werkgroep gaat weer aan 
de slag de kerststal op te bouwen. 

Vanaf 21 december tot 10 januari is de kerststal dagelijks te  
bewonderen. De Mariakapel is open in deze periode van 9.00 tot 
18.00 uur.

Kerstmis in Gendt

Op 24 december is er om 21.00 uur een viering. Een bijzondere 
viering op een speciale plaats. Bijzonder omdat we de geboorte 
van Jezus vieren. Speciaal omdat we opnieuw Kerstmis vieren in 
Providentia, Dorpstraat 5 in Gendt. Kom in kerststemming met 
het thema ‘Vrede, Licht en Liefde’.

Corrie Driessen zal voorgaan in de viering die we samen als pasto-
raatgroep voorbereiden. De muziek en zang in de viering is nog een 
verrassing.

U bent van harte welkom. 

Schuttersviering Gendt

Zaterdag 22 januari organiseert Schuttersgilde Sint Sebastianus 
rond hun jaarvergadering een festival van muziek en plezier.  
Fijn dat wij deel mogen uitmaken van deze gezellige bijeenkomst. 

Over de precieze inhoud en de tijd verwijzen wij u naar de lokale 
krant, de website van het Schuttersgilde of ‘Groeten uit Gendt’.

Oecumenische viering Gendt

In het kader van de ‘Week van de Eenheidt’ is er op zondag 23 januari 
om 10.00 uur een oecumenische viering in de Protestantse kerk in 
Gendt. 

Deze viering wordt voorbereid door de oecumenische werkgroep. 
Van harte nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. 

VERSLAG

Eerste Heilige Communie

Een nieuwe start... Een nieuw project, een nieuwe werkgroep, 
een nieuwe dag en een nieuwe opzet. 

Vrijdag  15 oktober zijn wij gestart met de voorbereiding 
van vijftig kinderen op hun Eerste Heilige Communie. Vijftig  
kinderen uit alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. 

We zijn begonnen met het verkennen van het kerkgebouw en 
mochten komen op plaatsen waar we normaal niet komen.  
We mochten kijken in de sacristie, de kluis openen en een kijkje 
nemen op het priesterkoor. We hebben ook gekeken wat we 
verder in de kerk konden vinden.

Zondag 7 november hebben we elkaar opnieuw ontmoet.  
Op de parochiezondag. Na een wat onwennig begin, want 
papa en mama konden niet mee naar binnen, zijn we begonnen 
met ons voor te stellen. Daarna vertelde pastor Victor ons over 
de doop, hebben we geluisterd naar het scheppingsverhaal en  
gepraat over bij wie we nu wel allemaal horen. 

Na een versnapering, dit keer een beschuit met muisjes, hebben 
we duifjes gemaakt om op te hangen in de kerk, zodat iedereen 
alvast kennis kan maken met de communicanten. Daarna was 
het tijd om de kinderen voor te gaan stellen aan de mensen in 
de kerk.

Voor de halvemantelcollecte, die deze zondag gehouden werd 
ten behoeve van de voedselbank, hebben we de gaven, die de 
kinderen meegebracht hadden,  aangeboden. 

Na de viering was er, zoals op iedere parochiezondag, gelegenheid 
om samen een broodje te eten en koffie te drinken.
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VERSLAG

‘Caminho Português’
Pelgrimstocht van Porto naar Santiago de Compostella 

Op vrijdag 1 oktober was het zover. Een groep pelgrims afkomstig 
uit onze parochie en uit andere delen van het land stapte in het 
vliegtuig naar het Portugese Porto voor de pelgrimage naar Santi-
ago de Compostella.

Een groep bestaande uit een gemêleerd gezelschap met verschillende 
achtergronden met ieder zijn eigen beweegreden om deel te nemen 
aan de pelgrimage. De tocht stond onder deskundige begeleiding 
van Gerard Beltman van organisatie ‘Wandel naar jezelf.’

Aan de tocht was een voorbereiding van zo’n tien maanden vooraf 
gegaan, waarbij we iedere maand een tocht liepen om elkaar beter 
te leren kennen en als training van de (loop)spieren. De voorberei-
ding werd afgesloten met een zegening door pastoor Karel Donders 
tijdens de viering op zondag 26 september in de parochiekerk in 
Huissen. 

De eerste twee dagen verbleven we in een hostel in de oude stadskern 
van Porto. We leerden de stad beter kennen door een stadswandeling 
in de wirwar van steegjes en pleintjes en waarbij we de imposante 
ijzeren brug over de rivier de Douro passeerden, waar je ruim  
zestig meter naar beneden kijkt. In mooi nazomerweer genoten we 
‘s avonds van een Fadoconcert en het terras aan de oever van de 
Douro. 

De viering in de sfeervolle kathedraal van Porto was de start van de 
tocht. In tien dagelijkse etappes, telkens naar een andere overnach-
tingsplaats, liepen we naar het eindpunt, Santiago de Compostella 
in Spanje, zo’n 250 kilometer van Porto verwijderd. De route was 
gemerkt door gele pijlen en het missen van zo’n pijl leverde een 
heuse speurtocht op. Iedere dag begon met een samenkomst waarbij 
ter inspiratie tijdens het lopen een gedicht en de ‘spreuk van de 
dag’ werd voorgelezen. 

In mooi weer liepen we de eerste etappe langs de Atlantische Oceaan, 
waar imposante golven naar ons toe rolden. De volgende dag gingen 
we het binnenland in waar we liepen door een heuvelachtig gebied 
met eucalyptusbossen, wijngaarden en historische dorpjes en stadjes. 
We overnachtten in hostels en onder meer in een sfeervolle pelgrims-
herberg. Onderweg kwamen we bepakte en bezakte pelgrims uit 
allerlei landen tegen, die elkaar vrolijk begroeten met een ‘Bom  
Caminho’ (goede bedevaart). Via de oude Romeinse heirbaan, de 
Via Romana XIX bereikten we op de zesde etappe de Portugees- 
Spaanse grens. Met het oversteken van de brug over de rivier de 
Minho kwamen we in Spanje, waarbij we de klok een uur terug 
moesten zetten. 

We liepen nu door Galicië, de streek in het noorden van Spanje. 
Hier maakten de wijngaarden plaats voor groene kastanjebossen, 
waar de bewoners druk bezig waren met het rapen van de afgevallen 
kastanjes. Via een heuvelachtig natuurgebied met mooie uitzichten 
kwamen we op de negende etappe aan in het stadje Padron, de 
plaats waar het lichaam van de apostel Jacobus in Spanje aan land 
kwam. Twee dagen later, de elfde etappe, zagen we op de Monte 
Agro de torens van Santiago de Compostella voor ons opdoemen, 
het einddoel van onze tocht. Voor het grote plein voor de kathedraal 
kwamen de pelgrims uit allerlei windstreken samen, voor sommigen 
een emotionele ontlading van de pelgrimage. 

In de eeuwenoude kathedraal van Santiago woonden we de pelgrims- 
mis bij waarbij de ‘Botafumeiro’, een groot aan touwen opgehangen 
wierookvat, door het dwarsschip heen en weer gezwaaid werd. 
Een prachtig schouwspel. 

De dag werd verder gevuld met het ophalen van het ‘compostolaat’, 
het certificaat voor iedere pelgrim die tenminste een afstand van 
honderd kilometer loopt. Als bewijs diende je de zogenaamde 
‘Credencial’ te overleggen, het pelgrimspaspoort vol met stempels 
van overnachtingsplaatsen en andere bezochte gelegenheden  
onderweg. Ook bezochten we het graf van Jacobus in de crypte 
van de kathedraal en het interessante kathedraalmuseum, gewijd 
aan de meer dan duizendjarige geschiedenis van de kathedraal.

Onze laatste verblijfplaats was het naast de kathedraal gelegen 
Hospederia San Martin Penario, een voormalig eeuwenoud klooster. 
Hier genoten we ons pelgrimsdiner tussen de andere pelgrims in 
de voormalige sfeervolle refter en sliepen we in een voormalige 
kloostercel. 

Op deze mooie plaats sloten we de bedevaart af met een terugblik 
op de onze tocht. Hierna ging het richting vliegveld voor de terugreis 
naar Schiphol, ieder vol van de ervaringen en indrukken van deze 
tocht.

Vijf jaar Ankerplaats

Het parochieblad van de H. Maria Magdalenaparochie begint met 
deze editie aan haar vijfde jaargang. Om dit niet ongemerkt te laten 
voorbijgaan, werd de redactie door de drukker Richard van Driel 
tijdens een redactiebijeenkomst verrast met een prachtige (en heer-
lijke) taart met daarop een afbeelding van een voorpagina van  
Ankerplaats. De redactie heeft er lekker van gesmuld. We hopen 
dat u net zo zult smullen van de inhoud van jaargang 5 nummer 1.
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Driel 
H. Maria Geboorte

Haalderen  
O.L.V. van
Zeven Smarten

L ITURGISCH ROOSTER DECEMBER 2021

Huissen-Stad  
O.L.V. ten Hemel 
opneming

Herveld 
St. Willibrordus

Elst  
St. Werenfridus

 

Dag/datum

Zaterdag 27 nov

Zondag 28 nov 
1e zondag 
van de advent

Zaterdag 4 dec 
 

Zondag 5 dec 
2e zondag  
van de advent

Zaterdag 11 dec 
 

Zondag 12 dec  
3e zondag 
van de advent

Woensdag 15 dec

Zaterdag 18 dec

Zondag 19 dec 
4e zondag 
van de advent

Zondag 19 dec 

Vrijdag 24 dec 
kerstavond

Zaterdag 25 dec 
eerste kerstdag

Zondag 26 dec 
tweede  kerstdag 
H. Familie

Vrijdag 31 dec 
oudjaarsavond

l11.00 Euch 
Parochiezondag (zie pag. 31) 
Pastoraal team 
Enjoy

l11.00 Euch + Kwd 
V. Bulthuis 
Musica Amare 

 

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

19.00 Euch 
Guldenmis 
V. Bulthuis 
St. Caeciliakoor

l11.00 Euch + Kwd 
K. Donders 
Musica Amare 

19.00 Oec. viering 
Grote kerk Kerstsamenzang 
J. Kallen

l19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Gezinsviering 
Jeugdkoor
 
21.30 Euch 
V. Bulthuis 
St. Caeciliakoor

11.00 Euch 
K. Donders 
Musica Amare
 
l15.00 Kindje wiegen

11.00 Euch  
V. Bulthuis 
Cantorum
 

9.30 Euch  
K. Donders 
InVoice

l9.30 Euch  
K. Donders 
Exotherm 

l9.30 Euch 
V. Bulthuis 
InVoice                                                                                                                                               
                                                                                   

9.30 Euch 
V. Bulthuis 
GK De Levensbron

l18.30 Euch 
K. Donders 
Familieviering 
Exotherm 
 
23.30 Euch 
K. Donders 
GK De Levensbron

9.30 Euch 
V. Bulthuis 
koor n.n.b.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                 
l15.00 Kindje wiegen

9.30 Euch 
K. Donders 
Herenkoor

19.00 Euch 
K. Donders 
Herenkoor

19.00 Euch  
F. Bomers 
GK De Levensbron

19.00 Euch  
V. Bulthuis 
Herenkoor

19.00 Euch  
K. Donders 
Orgelspel

19.00 Wcv 
J. Kallen 
InVoice 

 
21.00 Euch 
K. Donders 
GK De Levensbron 

 

19.00 Wcv 
J. Kallen 
GK De Levensbron

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Enjoy

 

9.30 Euch 
K. Donders 
Heren van Cantorije

19.00 Wcv 
J. Rademakers 
Cantorije 

 
21.30 Euch 
F. Bomers 
Enjoy

11.00 Wcv 
M. Sanders 
GK De Levensbron 
 
l15.00 
Kindje wiegen 
V. Bulthuis

19.00 Euch 
Caeciliafeest  
F. Bomers 
St. Caeciliakoor

19.00 Euch 
K. Donders 
In B’tween

17.00 Euch 
V. Bulthuis 
In B’tween 
 
 

11.00 Wcv 
J. Rademakers 
St. Caeciliakoor

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
St. Caeciliakoor
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L ITURGISCH ROOSTER DECEMBER 2021

Heteren 
O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

Indoornik 
H. Johannes
de Doper

Lent 
H. Maria Geboorte

Oosterhout 
St. Leonardus

Valburg 
St. Jacobus 
de Meerdere

9.30 Wgv Lwg 
Ubi Caritas

9.30 Euch 
K. Donders 
Ubi Caritas

19.00 Wgv Lwg 
RKGKI

19.00 Wgv  
Lwg 
Kerstviering 
RKGKI

11.00 Euch 
F. Bomers 
Young at heart

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Magna Voce

l18.00  
Kinderkerstviering

21.00 Wcv 
J. Kallen 
St. Caeciliakoor

11.00 Euch 
F. Bomers  
Young at Heart

19.00 Euch 
F. Bomers 
St. Caecilikoor

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Dameskoor

9.30 Euch 
F. Bomers 
Dameskoor

9.30 Euch 
F. Bomers 
Dameskoor

11.00 Euch 
F. Bomers 
Musica Nova

19.00 Euch 
F. Bomers 
Musica Nova

11.00 Euch 
V. Bulthuis 
Leonarduskoor

OVERIGE 

VIERINGEN

Doornenburg 
St. Martinus

Vrijdag 24 dec 
kerstavond

18.00 Wgv 
kerstviering 
M. Peters en G. Vermaas 
Herenkoor

Gendt 
H. Martinus

Vrijdag 24 dec 
kerstavond

l18.00 Oec. 
kinderkerstviering 
Providentia 
 
21.00 Wgv 
C. Driessen en Lwg 
Providentia

L E G E N D A 

Euch Eucharistieviering
Wcv Woord- en communieviering
Wgv Woord- en gebedsviering
Lwg Liturgische werkgroep
Oec Oecumenische viering
Gzv Gezinsviering
Kwd Kinderwoorddienst
l  Ook voor kinderen

  kerkomroep.nl beschikbaar
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Driel 
H. Maria Geboorte

Haalderen  
O.L.V. van
Zeven Smarten

L ITURGISCH ROOSTER JANUARI 2022

Huissen-Stad  
O.L.V. ten Hemel 
opneming

Herveld 
St. Willibrordus

Elst  
St. Werenfridus

 

Dag/datum

Zaterdag 1 jan 

Zondag 2 jan 
Openbaring 
des Heren

Zaterdag 8 jan 
 

Zondag 9 jan 
Doop van 
de Heer

Zaterdag 15 jan

Zondag 16 jan 
2e zondag 
door het jaar

Zaterdag 22 jan 

Zondag 23 jan 
3e zondag 
door het jaar

Zaterdag 29 jan 

Zondag 30 jan 
4e zondag 
door het jaar

Zaterdag 5 feb 

Zondag 6 feb 
5e zondag 
door het jaar

11.00 Euch 
V. Bulthuis 
Samenzang

11.00 Euch 
K. Donders 
Magna Voce

11.00 Euch 
V. Bulthuis 
St. Caeciliakoor

l11.00 Euch  
Parochiezondag (zie pag. 31) 
Pastoraal team 
GK De Levensbron

11.00 Euch 
K. Donders 
St. Caeciliakoor

11.00 Euch 
V. Bulthuis 
InVoice

11.00 Euch 
K. Donders 
Musica Amare

11.00 Euch 
F. Bomers 
GK De Levensbron

9.30 Euch 
V. Bulthuis 
Herenkoor

9.30 Euch  
K. Donders 
Exotherm

9.30 Euch  
K. Donders 
Musica Amare

9.30 Euch  
V. Bulthuis 
Herenkoor

9.30 Euch 
K. Donders 
Exotherm

9.30 Euch  
V. Bulthuis 
GK De Levensbron

 

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Herenkoor

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
InVoice

19.00 Euch 
K. Donders 

19.00 Euch 
F. Bomers 
GK De Levensbron

19.00 Euch  
V. Bulthuis 
Herenkoor

9.30 Wgv Lwg 
Nieuwjaarsreceptie 
Enjoy

19.00 Euch 
K. Donders 
Cantorije
 

10.00 Oec. Viering 
PKN Kerk
J. Kallen en
E. Kamper

9.30 Wgv Lwg 
Maria Lichtmis 
Cantorije

19.00 Euch 
F. Bomers 
Enjoy

 

19.00 Wcv 
J. Kallen 
In B’tween

19.00 Euch 
K. Donders 
St. Caeciliakoor
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L ITURGISCH ROOSTER JANUARI 2022

Heteren 
O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

Indoornik 
H. Johannes
de Doper

Lent 
H. Maria Geboorte

Oosterhout 
St. Leonardus

Valburg 
St. Jacobus 
de Meerdere

9.30 Wgv Lwg 
Afscheidsviering 
Ubi Caritas

9.30 Wgv Lwg 
Koor n.n.b.

19.00 Wgv Lwg 
RKGKI

11.00 Euch 
F. Bomers 
Driekoningen 
Young at Heart
 
 

10.00 Oec. viering 
W. Hartogsveld 
J. Rademakers 
St. Caeciliakoor + 
Leonarduskoor
 

19.00 Euch 
K. Donders 
St. Caeciliakoor

9.30 Euch 
K. Donders 
Dameskoor

19.00 Euch 
F. Bomers 
Dameskoor

9.30 Wcv 
J. Rademakers 
Dameskoor

19.00 Euch 
F. Bomers 
Musica Nova

 

19.00 Euch 
V. Bulthuis 
Leonarduskoor

OVERIGE 

VIERINGEN

Gendt 
H. Martinus

Zaterdag 22 jan
Schuttersviering  
Providentia

Zondag 23 jan 
10.00 Oec. viering 
PKN kerk

L E G E N D A 

Euch Eucharistieviering
Wcv Woord- en communieviering
Wgv Woord- en gebedsviering
Lwg Liturgische werkgroep
Oec Oecumenische viering
Gzv Gezinsviering
Kwd Kinderwoorddienst
l  Ook voor kinderen

  kerkomroep.nl beschikbaar



woensdag 12 januari in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke 
Hendriks-Rutjes.
zaterdag 15 januari in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.
zaterdag 22 januari in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pa-
ter, Thé Claassen.
zaterdag 29 januari in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.

Driel
zaterdag 4 december: ouders Bierman-Voorburg, Piet Degen, Wim 
van der Horst, voor alle overleden parochianen, Henk Roelofs, 
Betty en Gerard Jansen-Zuiderwijk. 
zondag 19 december: jaargedachtenis van ouders Bierman-Voorburg. 
Verder gedenken wij familie Bennik-Barends, Doortje Klaassen, ouders 
Hermeling-Clappers en Frits en Ria, ouders Jan en Geertruida van 
Mullem-van Binsbergen, Jan en Grady van de Brink, Jo Blanken- 
Wammes.
vrijdag 24 december, kerstavond 19.00 uur: Wim en Willy Selman- 
Hendriks, Frans en Truus van Heeswijck-Koster, familie Koster- 
Verplak, ouders van Deijzen-van Mullem en kinderen, Jan en Truus 
Dekkers-Peters, Gerard en Diena van Ewijk-Hendriks en Doortje, 
Gerrit en Miem Nijs-van Baal, Luc en Marie van Binsbergen-Kersten, 
Johanneke Weijman-van Binsbergen, ouders Verplak-Schrijner,  
Pa en Ma van Veenendaal en Romy en Marieke, Pa en Ma Peters- 
Derksen en Steef, Leo en Nellie Smeenk, ouders Lamers-Winterhalter 
en Koos, Peter en Bart Koster, Toon en Greet Wolterinck-Scheerder, 
Pa en Ma Idsinga en Anton, Aukje en Marcel, Opa en Oma van 
den Dam en Joke, ouders Demon-Scholten, Paul en Mieke en 
Grada en Paul en Trieni Scheerder, Pa en Ma Driessen-Pijnappel 
en Walter en Jos, Leo en Annie Marcelis-Selman, Piet en Mientje 
Smeenk, Jan Marcelis en Tonny, Jan Soppe en Jort, Gijsje Albertha 
ten Westenend-van Meel, Pa en Ma van den Dam en kinderen, Piet 
en Aleid van Bentum-Sloot, Antoon en Annie Baltussen, familie 
van Kempen, Sien Fonteijn-van Mullem, Doreen Smits, Doortje 
n Geert v.d. Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, Jan  
en Corrie Meurs, Leo en Miep Essers, Riet en Co Rensen, Greet 
Wesselkamp-ten Westenend, Diny de Ruijter-van Lieshout, ouders 
Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen, Els Meurs, Fia 
Schuiling, Annie en Cor ten Westeneind, Piet en Anneke Joosten, 
Henk Roelofs, Marina Rademakers, Riet en Wim van den Dam- 
Zwartkruis, Thea Polman-van Haeften, ouders van Haeften- 
Berends.
vrijdag 24 december, kerstavond 21.30 uur: Piet ten Westeneind, 
ouders Bierman-Voorburg, Jan en Timo Verplak, Hent en Doortje 
Cobussen-Joosten, ouders Roelofsen-van Maanen, ouders van  
Rijsewijk-Roelofs en kinderen, Rieky Goldsmid-Nab, Wim en 
Dien Goldsmid, Jan en Mientje Scholten-Vos, Tonny en Maria te 
Dorsthorst, Jan en Annie Schuiling-Holleman, familie Joosten en  
Gerard, Dick en Truus van Rijsewijk, Thé en Gradeke Goldsmid- 
Verhoef, Johan en Henriëtte Aarts, familie Janssen-Selman, Mariëtte 
Eeken, Jo en Chrisje van de Kamp-Peters, Eddy van Rooijen, Riet 
en Leo Linsen, Jan en Annie Beijer-Böhmer, Fred Rensen, Chris en 
Wilhelmien Weijman-Elbers, Marcel Krebber, Bets Willemsen-Peters, 
ouders Peters-Koenen, Betsy van Dijk-Meijerink, Antoon Coenders, 
ouders Coenders-Meurs, Hans Jansen, Thé en Grada Kasteel-Meurs.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: jaargedachtenis van Betsy 
van de Berg-Hermeling. Verder gedenken wij ouders Krebber-ten 
Broeke, Elly en Theo Schrijner, Thea Messing-van Mullem, Henny 
en Marietje Jansen-Clappers en Henny, Piet Degen, Wim van der 
Horst, Jan en Corrie Hoogsteder, Jan en Co Hoogveld, Thé en 
Dora te Dorsthorst-Essers, Wim Selman, Jan en Dina Geenacker- 
van den Dam, Joop Hermeling, ouders Janssen-Brands en familie, 
Pa en Ma Potjens-Geenacker.
zondag 2 januari: Piet en Aleid van Bentum-Sloot, familie van 
Kempen, voor alle overleden parochianen, Tonny en Maria te 
Dorsthorst, Opa en Oma Potjens-Geenacker.

MISINTENTIES

De eucharistieviering op zondag in de St. Werenfriduskerk in Elst is 
te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via www.facebook. 
com/stwerenfridus/videos. Ook te zien via de televisie op KPN- 
kanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 36 of 332

Angeren
Een dierbare gedenken in een viering: veel mensen doen dat via 
een misintentie. Aan parochianen uit Angeren willen wij vragen 
om de misintenties voor hun dierbaren op te geven via het centraal  
secretariaat. Dat kan via secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
of telefonisch van 9.00 uur tot 12.00 uur op nummer 0481 - 45 13 71 
(keuze 1). 
Het bestuur van de parochie dankt iedereen voor de medewerking.

Bemmel
zaterdag 4 december in Haalderen: Joris Claassen, Corrie Rikken, 
Ton Lintsen.
zondag 5 december in Huissen: Henk Leijser.
zaterdag 18 december in Haalderen: Corrie Rikken.
zondag 19 december in Haalderen: Ineke Wilderom-Berndsen.
vrijdag 24 december, 19.00 uur kerstavond in Haalderen: familie 
van Engen-Bleekman, Gerda Staring, Henk Scholten en familie 
Scholten-Jansen, Henk Linsen uit Haalderen, Frans Reijnen.
vrijdag 24 december, 21.00 uur kerstavond in Haalderen: Maria 
Theresia Roelofs, Joris Claassen, Henk Scholten en familie Scholten- 
Jansen, Femke Peters.
vrijdag 24 december, kerstavond 18.30 uur in Huissen-Stad: Anke 
Spaan en dochter Joyce.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag 09.30 uur in Huissen-Stad: 
famillie Scheers-van Kempen, Johan Borgers en Marga Borgers.
vrijdag 31 december, oudjaarsdag in Haalderen: Henk Linsen uit 
Haalderen.
zaterdag 1 januari, nieuwjaarsdag in Huissen-Stad: Johan Borgers 
en Marga Borgers.
zondag 2 januari in Huissen-Stad: familie Scheers-van Kempen, 
Henk Leijser.
zaterdag 8 januari in Haalderen: Joris Claassen.
dinsdag 18 januari in Haalderen: Corrie Rikken.
zaterdag 22 januari in Haalderen: Thé Claassen.
zaterdag 29 januari in Haalderen: Maria Theresia Roelofs.

Doornenburg
zaterdag 4 december in Haalderen: Joris Claassen, Truus Leenders, 
Michel de Pater, Sophia en Jan Derksen-Derksen.
woensdag 8 december in Doornenburg 9.30 uur: jaargedachtenis 
van Anna Christina Peters-Rutgers. Verder gedenken wij Stef en 
Anneke Hendriks-Rutjes.
zaterdag 11 december in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.
zaterdag 18 december in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater.
vrijdag 24 december kerstavond in Doornenburg 18.00 uur: familie 
Bermel-Hendriks, Dora Wissing-Witjes, Pa en Ma Rasing-Rensen 
en zoon Johan, Pa en Ma Mattijssen-Driessen en zoon Theo, Sophia 
en Jan Derksen-Derksen.
vrijdag 24 december kerstavond in Haalderen 21.00 uur: Truus 
Leenders, Michel de Pater, Thé Claassen.
vrijdag 24 december kerstavond in Huissen 18.30 uur: Henk Naterop 
en familie Maassen-Litjes.
zaterdag 25 december eerste kerstdag in Huissen 9.30 uur: ouders 
Jan en Riek Mattijssen-Kuijpers, tot zekere intentie (familie Peters- 
Leenders).
zaterdag 8 januari in Haalderen: Truus Leenders, Michel de Pater, 
Joris Claassen, Sophia en Jan Derksen-Derksen.
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zaterdag 8 januari: jaargedachtenis van Wim Joosten, jaargedachtenis 
van Leo en Nellie Smeenk. Verder gedenken wij Doreen Smits, 
Diny de Ruijter-van Lieshout, Jan en Annie Schuiling-Holleman, 
Sien Fonteijn-van Mullem, Riet en Co Rensen, Jan en Grady van 
de Brink, familie Janssen-Selman, familie Joosten en Gerard, Betsy 
van Dijk-Meijerink.
zondag 30 januari: jaargedachtenis van Jan en Co Hoogveld. Verder 
gedenken wij familie Bennik-Barends, ouders Hermeling-Clappers en 
Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Jan en Corrie Meurs, 
Henk Roelofs, Thé en Gradeke Goldsmid-Verhoef, Dick en Truus 
van Rijsewijk.

Elst
zondag 5 december: jaargedachtenis van Theo Krabbe. Verder  
gedenken wij Aly Hendriks-Smit, Corry Sloot-van Meeteren, 
pastoor Lampe, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Diny Rewinkel- 
Kampshoff, Frans van Leur, George Teunissen, Diny Vreman-van 
Brandenburg, kleinzoon Tiemen.
zondag 12 december: Gerrit Kienhuis, Diny Verhoef, pastoor 
Lampe, Addy van Mierlo, Jan Joosten, Henk Willemsen, ouders 
Willemsen, ouders Van Schaijk.
woensdag 15 december, Gulden Mis: Gert Lensen.
zondag 19 december: jaargedachtenis Gerrit Kienhuis. Verder ge-
denken wij pastoor Lampe, Diny Rewinkel-Kampshoff, Frans Toebast 
en Doortje Toebast-Weijers, uit dankbaarheid ter gelegenheid van 
een vijftig-jarig huwelijk, ter nagedachtenis aan de ouders en alle 
andere dierbaren van de families Zegelink en Joosten, voor kracht 
en sterkte voor Lieke.
vrijdag 24 december, kerstavond 19.00 uur gezinsviering: Piet en 
Jo Kamps-de Lorijn, Bertus Holleman, Nico Böhmer, Arnoldus 
Gidding, Dina Gidding-Peters en Annelies.
vrijdag 24 december, kerstavond 21.30 uur: Corry Sloot-van  
Meeteren, Harry en Truus Schaars-Vens, ouders Thé en Sidon Stoffels 
en Elly, ouder Toonen-van Kempen, Hans Roelofs, Jan Holleman, 
Henk Holleman, ouders Holleman-Jansen, ouders Jansen-Roelofs,  
Frans en Henk, pa en ma Lagerweij en ome Chris, pa en ma  
Weijman-Coenders, George Teunissen, Fred Janssen van Doorn, 
ouders Kemperman-Cornelissen, Diny Vreman-van Brandenburg.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: Antoon en Anny Hermsen- 
Derksen, Co Willemsen, ouders Van Rossem-Schouten en hun 
zoon Jan, Ber Janssen, Greet Konter-Meuris, ouders Cornelissen- 
Hartjes, Frits van Marwijk, Cor en Angela Hoefs-Steenkamer,  
familie Houterman-Mattijssen, familie Verborg-van Duuren, Kees 
Marcelis, Joop Teunissen, Jan Braam, Jac Burgers en ouder Burgers- 
Hulsink en ouders Hendriks-Damen, Diny Rewinkel-Kampshoff, 
Gerrit Kienhuis, Geert Mathijsen en familie Mathijsen-Magnus, 
Ton Versteeg en ouders Versteeg en ouders Pullens, familie Witjes- 
Mühren, familie Mom-Scholten, Ton Hilhorst en familie, Jan Joosten, 
Gert Lensen, Jan van Snippenburg, pa en ma Pietersz-Schoon, vader 
en moeder Roelofs.
zondag 26 december, tweede kerstdag: jaargedachtenis van Aly 
Hendriks-Smit, jaargedachtenis van moeder Joosten, vader en Kiki. 
Verder gedenken wij, pastoor Lampe, familie Van Hooydonk-Hager, 
Jaap Elings, Frans van Leur, Henk Willemsen, ouders Willemsen, 
ouders Van Schaijk.
zaterdag 1 januari, nieuwjaarsdag: Gerrit Kienhuis.
zondag 2 januari: ouders Van Rossem-Schouten en hun zoon Jan, 
pastoor Lampe, ouders Joosten-Verhoef en Kiki, Toon Witjes, 
Corry Sloot-van Meeteren, in herinnering zus Mien.
zondag 9 januari: jaargedachtenis van Frans van Leur. Verder  
gedenken wij Jan Holleman.
zondag 16 januari: jaargedachtenis van Hans Roelofs. Verder  
gedenken wij pastoor Lampe, Jo en Mientje Verhoef-Joosten, 
Frans van Leur, Jan Braam.
zondag 23 januari: jaargedachtenis Gert Lensen. Verder gedenken 
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wij Cor en Angela Hoefs-Steenkamer, Fred Janssen van Doorn, 
ouders Kemperman-Cornelissen, Mien en Tonnie.
zondag 30 januari: Geert Mathijsen en familie Mathijsen-Magnus, 
familie Van Hooydonk-Hager, Jan Braam.

Gendt
zaterdag 4 december in Haalderen: Diny Hageman-Bramel, Truus 
Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Henny Teunissen-Kersten, 
Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Familie Willemsen-Kersten, 
Tonny en Gerrit Booltink-Vos, Ton Cornelissen-Kersten Jacq Labro
zaterdag 11 december in Haalderen: Joris Claassen, Riet Bolder-van 
Heck.
zaterdag 18 december in Haalderen en St Jozef: Diny Hageman- 
Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen Henny 
Teunissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Toos en 
Geert Alofs-Pere, Annie Rosmulder-Evers. 
woensdag 22 december parochiecentrum Gendt: Diny Hageman- 
Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Ton Cor-
nelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, 
Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Henny Teunissen-Kersten.
vrijdag 24 december, kerstavond in Haalderen en St. Jozef: Joris 
Claassen, Diny Hageman-Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, 
Jo van Deelen, Ton Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren- 
Arends, Hans van Meekeren, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, 
Henny Teunissen-Kersten, Guus Gerritsen, Leo Bouwens, Fred 
Rasing, Dora en Jan Buurman-Arends, Gerda en Theo Rutten, 
Theo en Hedein Sweeren, Annie Rosmulder-Evers.
zaterdag 8 januari in Haalderen en St Jozef: Joris Claassen,Riet 
Bolder-van Heck, Diny Hageman-Bramel, Truus Voermans, Jan 
Venselaar, Jo van Deelen, Henny Teunissen-Kersten, Riet Bolder- 
van Heck, Annie Huting, Familie Willemsen-Kersten, Tonny en 
Gerrit Booltink-Vos, Ton Cornelissen-Kersten, Annie Rosmulder- 
Evers.
zaterdag 15 januari in Haalderen: Joris Claassen, Diny Hageman- 
Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen Henny 
Teunissen-Kersten, Riet Bolder-van Heck, Annie Huting.
zaterdag 22 januari in Haalderen en St Jozef Joris: Claassen, Diny 
Hageman-Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, 
Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren- 
Teeuwsen, Riet Bolder-van Heck, Annie Rosmulder-Evers.
woensdag 26 januari parochiecentrum Gendt: Diny Hageman- 
Bramel, Truus Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Ton  
Cornelissen-Kersten, Joke van Meekeren-Arends, Hans van Meekeren, 
Riet Bolder-van Heck, Annie Huting, Henny Teunissen-Kersten.
zaterdag 29 januari Haalderen: Diny Hageman-Bramel, Truus 
Voermans, Jan Venselaar, Jo van Deelen, Joke van Meekeren- 
Arends, Hans van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen, Riet 
Bolder-van Heck.

Haalderen
zaterdag 4 december: Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen, 
Jan Jansen en Annie Jansen-Bisselink, Corrie Rikken.
zaterdag11 december: Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, 
Dina Rutjes-Wassink, Piet Demon, Jo Derksen en Annie Derksen- 
Vonk en Annie , ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en 
Wilma, Toon Spanbroek.
zaterdag 18 december: Wily Derksen, Corrie Rikken.
vrijdag 24 december, kerstavond: jaargedachtenis van Piet Demon, 
jaargedachtenis van Elisabeth Weijers-Joosten. Verder gedenken 
wij Antonius Weijers, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Gerd Janssen 
en familie, Theo Gunsing, Tonny en Anny Gunsing, overledenen 
van de familie Gunsing-Natrop, Hent van Loon en Marietje van 
Loon-Buurman en familie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, 
Toon ,Wilma, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en Annie, ouders 
Spanbroek-Razing en Bep, ouders van Deelen-Menning, Jozef, 
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Anko en Marielle van Swaay, Jan Huisman en Helena Huisman- 
Peters, Hendrikus Peters, familie Muller- Wemmers, Geert en Ben 
Bakker, Geert Duijf, Jan Jansen van Galen, Theodorus Johannes 
van Deelen en Anna Maria van Deelen-Derksen, familie Janssen, 
familie Reintjes, Jan Janssen, Maria Theresia Roelofs, Herman 
Mahler, Nel Nieuwenhuis-Scholten, Hendrikus Vonk en Grada 
Vonk-Rikken, Mimi Rikken-van Deelen, The Rikken en Theo.
zaterdag 1 januari, nieuwjaarsdag: Gerd Spanbroek en Koos  
Spanbroek-Verhagen.
zaterdag 8 januari: jaargedachtenis van Wim Huting, jaargedach-
tenis van Riek Derksen-Vonk. Verder gedenken wij Jo Derksen en 
Annie, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon 
en Wilma, Dina Rutjes-Wassink, Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs- 
Rijcken, Jan Jansen en Annie Jansen-Bisselink, Gerd Spanbroek en 
Koos Spanbroek-Verhagen, Nel Nieuwenhuis-Scholten.
zaterdag 15 januari: Gerd Janssen, Wily Derksen, Corrie Rikken, 
Geert Duijf.
zaterdag 22 januari: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Piet Demon, ouders 
Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Toon en Wilma, Jo Derksen, Riek 
Derksen-Vonk en Annie.
zaterdag 29 januari: Maria Theresia Roelofs.

Herveld
zaterdag 11 december: jaargedachtenis van Annie Veens-Menting. 
Verder gedenken wij Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Appie en 
Marie Winnemuller-van Kempen, Tom de Wit.
zaterdag 25 december en zondag 26 december, eerste en tweede 
kerstdag: pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada 
Giesbers-Peperkamp, Johannes van Kempen en echtgenote, Piet 
van der Linden, Gerrit en Anny van Uum-Mom, Herman en Diny 
Veens-Melkert, Annie en Martinus Veens-Menting, Appie en Marie 
Winnemuller-van Kempen, Johannes Winnemuller en echtgenote, 
Tom de Wit, Wim van Vilsteren, Harry Link.
vrijdag 31 december, oudjaarsdag: jaargedachtenis van Bert Latta, 
jaargedachtenis van Ria van Elk-Leenders. Verder gedenken wij 
Wim en Ada Giesbers-Peperkamp, Appie en Marie Winnemuller- 
van Kempen, Tom de Wit.

Heteren
zondag 5 december: jaargedachtenis van Wim Polman en zoon 
Grady Polman. Verder gedenken wij familie Eulink-Peters, Willie 
en Corry Menting-de Bruin, Leo Niels, ouders Daniël-Rutten, Rob 
Liethoff, Ria Arissen-Moonen, familie Elberse, Theo Niels.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: Fieke van Broekhoven, 
Leo Niels, Nel Heijmans-Nijenhuis, Joop en Marie Brugman en 
kleinzoon Roel, ouders Daniël-Rutten, Rob Liethoff, Ria Arissen- 
Moonen, ouders Dijkmans-van Groesen en zoon Sjaak, ouders Degen- 
Hermsen en Jan Velthuizen, Trudy Rombouts, Hans Branderhorst, 
Hein Kuipers, Geert Peters, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en 
kleindochter Daniëlle, Theo Niels, Annie Reinders, Theo en Marie 
IJkhout-Velthuizen, Hans Jansen, ouders Coenders-Meurs en  
Antoon, Jan en Annie Stokman, ouders Vos-Selman, ouders de 
Ruijter en zonen Cor, Henk, Wim en schoondochter Diny, Jan 
Polman en ouders van Heumen-Krebber, ouders Roos-Weijman 
zoons Hennie, Bert en Jan, ouders Lamers-Staring, Henk van 
Dooremalen, Wim Polman en zoon Grady, Jan Brandts, familie 
Leenders-Hoenselaar en kinderen, familie Peelen-Huisman en  
kinderen en Thé Peelen.
zondag 2 januari: ouders de Ruijter, zonen Cor, Henk, Wim en 
schoondochter Diny, Theo Niels, Hans Branderhorst, Willy en Cor-
ry Menting-de Bruin, Annie van Brakel, Leo Niels, ouders Daniël- 
Rutten, Rob Liethoff, mevrouw Ruhe-Louwe. Theo Geurtz, Jan 
Brandts, ook bidden wij speciaal voor alle overleden leden van het 
koor Ubi Caritas in de afgelopen 55 jaar.

Huissen-Stad
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.

Huissen-Zand
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.

Indoornik
zaterdag 11 december: Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns, 
Wim de Ruijter, Klazienus IJkhout, ouders Zwartjens-Pulles, ouders 
Zwartjens-Kuijpers, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer, Theo Hendriks.
vrijdag 24 december, kerstavond: Dora Loeffen-Tilleman, Riek 
Gerards-Aarns, Wim de Ruijter, Klazienus IJkhout, ouders Zwartjens- 
Pulles, ouders Zwartjens-Kuijpers, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer, 
Theo Hendriks.
zaterdag 8 januari: Dora Loeffen-Tilleman, Riek Gerards-Aarns, 
Wim de Ruijter, Klazienus IJkhout, Jan-Hein Kirch, Nol Volmeijer.

Lent
zondag 5 december: Eerste jaargedachtenis van Tonnie van  
Antwerpen-Willemsen en teruggave van het gedachteniskruisje. 
Verder gedenken wij Willy Rikken-Knipping, Tonnie Janssen, 
Coby Berkien-Knipping, Paul en Truus Janssen-van Ewijk, Chris 
Disveld, Eef en Diet Jacobs-de Beijer, Anton en Diny van Kempen, 
Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Stef en Truus Janssen-van 
Steen, Leo en Miep Reuser-Wijgers, Luciano en Ans Pauwels- 
Verdoorn, familie Janssen-Roelofs, familie Natrop-van der Zwet, 
Theo Wolters, Harry en Nardi Bruin-Gijsbers, ouders Thé en Pieta 
Wanetie-Toonen, Intentie uit dankbaarheid.
woensdag 8 december in Huize St. Jozef: Theo Alofs en dochter 
Angela.
zaterdag 18 december: Tonnie Janssen, Willy Rikken-Knipping, 
Coby Berkien-Knipping, ouders Dams-van Ballegooij, Chris Disveld, 
Anton en Diny van Kempen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, 
Gerard van Kempen, Henk Meeuwsen, Theo Wolters.
vrijdag 24 december, kinderkerstviering 18.00 uur: Henk Meeuwsen, 
Theo Meeuwsen.
vrijdag 24 december, kerstavond, 21.00 uur: Wim en Nolda van 
Elferen-Spaan, Chris Disveld, Jan Gerritsen, Thé Janssen, Dries 
en Fien Willemsen-van Kempen, Stef en Truus Janssen- van Steen, 
Jan, Mia en Hans Heysen, Wim en Roos Straatman-Artz en 
dochter Ingrid, ouders Damen-Peek, ouders Teunissen-Hijmans, 
Antoon en Leida Doorman-Kregting, ouders Meeuwsen-Jansen, 
Theo Wolters.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: jaargedachtenis van Luciano 
Pauwels, jaargedachtenis van Leny Jansen. Verder gedenken wij: 
Ans Pauwels-Verdoorn, Cyriel Pauwels en Christien Pauwels- 
de Bruijckere, Antoon en Annie Jansen-Wanetie, familie Hofs- 
Boekhoorn, Wim en Nolda van Elferen-Spaan, Coby Berkien- 
Knipping, Paul en Truus Janssen-van Ewijk, ouders Dams-van  
Ballegooij, Chris Disveld, Iet Idema-Beukering, Thé Janssen, Anton 
en Diny van Kempen, Theo Teunissen, Dries en Fien Willemsen-van 
Kempen, Stef en Truus Janssen-van Steen, Anton en Diny van 
Kempen-de Beijer, Thea Visser-Hendriks, Mely Coenen- van Kempen, 
Henk en Grada Scholten-Maassen, ouders Wouters-de Kleijn,  
Gerard Stap, Leo en Miep Reuser-Wijgers, Bram van der Logt, 
Geert en Riet Martens-Tillemans, Wim en Ria van Bennekom- 
Berben, Albert Jansen, Ria Peters-Janssen, Theo Wolters, Harry 
en Nardi Bruin-Gijsbers, ouders Piet en Riet-Hoogveldt-Peeters, 
ouders Wim en Marietje Rikken-Lieskamp, ouders Thé en Pieta 
Wanetie-Toonen.
vrijdag 31 december, oudjaarsdag: Wim en Nolda van Elferen- 
Spaan, Coby Berkien-Knipping, Chris Disveld, Thé Janssen, Dries en 
Fien Willemsen-van Kempen, Anton en Riek van Kempen-de Beijer, 
Gerard van Kempen, Henk Meeuwsen, Jan, Mia en Hans Heysen, 
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Mely Coenen-van Kempen, Henk en Grada Scholten-Maassen, 
Anton en Diny van Kempen, Theo Teunissen, Theo Wolters, ouders 
Meeuwsen-Jansen.
zondag 2 januari: jaargedachtenis van Chris Disveld. Verder 
 gedenken wij Coby Berkien-Knipping, Harry en Nardi Bruin-Gijsbers, 
Wim en Nolda van Elferen-Spaan, Eef en Diet Jacobs-de Beijer, 
Anton en Diny van Kempen, Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, 
Leo Reuser en Miep Reuser-Wijgers, Dries en Fien Willemsen-van 
Kempen, Theo Wolters.
zondag 16 januari: zullen er in verband met de Oecumenische viering 
geen intenties worden afgelezen.

Oosterhout
zondag 12 december: Jan Broenland, Theo Beekhuijzen, Boedi 
Knipping.
vrijdag 24 december, kerstavond: ouders Roelofs-Rikken, ouders 
Van de Laak- Bekker, Henk en Grada Potjens-Teunissen, overle-
den ouders Spaan-Litjes, Anke en Joyce, Bep en Dennis, ouders 
Wolters-van Kempen, Theo, Chris en Netty en schoonzoon Theo,
familie Jansen-Wolters, Dora Borgonjen-Lanters, Jos en Dini Jeuken, 
Jan en Bep Mulder Blaas, Cis Maassen-Rikken, Wim van Kempen 
en dochters Trees en Corine, Stef Degen en dochter Diane.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: overleden ouders Huisman- 
Geurts, Boedi Knipping, Eef leenders, Geert Maassen.

Valburg
zondag 12 december: jaargedachtenis voor Harry Huisman,  
Pascal Matijssen, Wim Slebus en Willie Slebus-Hasselbach. Verder 
gedenken wij Rieky Kahn-Jansen, Henk Berns, Wim ten Broek en 
Doortje ten Broek van Elferen, André en Toos Cornelissen, Eef van 
Dijk, Theo en Maureen Driessen, ouders Helmink-Maassen, Diny 
Huisman-van Mullem, Jan Jansen, ouders Veggelers-Janssen.
zaterdag 25 december, eerste kerstdag: jaargedachtenis voor Tonia 
Berns-Arts, Jo Bouwman, Maria Geertruida Janssen-Knipping, 
Leny van Elferen-Simons, Henk Slebus en Theo Verhoeven. Verder 
gedenken wij Rieky Kahn-Jansen, Eef van Dijk, Everardus Berns 
en dochter Tanja, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje 
ten Broek van Elferen, André en Toos Cornelissen, families Driessen 
en Philipsen, familie Van Elferen-Krijnen, pastoor Wim Engelen, 
Toon en Bets van Heumen, Harry en Diny Huisman, ouders Jansen- 
van Hulst en Krijnen, Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, 
Frans Janssen, ouders Janssen-de Vent, familie Kampschreur-Roelofs, 
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 Eulink-Peters, Herman Popping, 
Nel Popping, Ben Ras, pastoor Scholten, Trees Schouten-Copray, 
ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Grad en Juliënne Slebus, 
Annie Slebus-Hendriks, ouders Spaan-Turk, famile Krijnen-Veens, 
Thecla Janssen-de Vent, André Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, 
Jos en Hennie Verhoeven, Bart de Vries.
zondag 2 januari: jaargedachtenis voor pastoor Wim Engelen en 
Trees Schouten-Copray. Verder gedenken wij Eef van Dijk, Gerardus 
van Dijk, Jan Jansen, Piet Jansen, Leny van Elferen-Simons.
zaterdag 15 januari: jaargedachtenis voor Gerda Mientjes-Weerpas 
en pastoor Scholten. Verder gedenken wij Rieky Kahn-Jansen,  
familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje ten Broek-van Elferen, 
Henk Berns, André en Toos Cornelissen, ouders Helmink-Maassen.
zondag 30 januari: jaargedachtenis voor Jan Veggelers en Geertruida 
van Noordenburg-van de Logt. Verder gedenken wij Rieky Kahn- 
Jansen, André en Toos Cornelissen, Riek Veggelers-Janssen,  
Anneke Geurts Knipping, ouders Roeven-Degen en zoon Gerard, 
ouders Spaan-Turk.

Communiegroep Lingewaard

Op zaterdag 6 november was het zover: tijdens de terugkom-
viering voor de communicanten van dit jaar hebben Billie en 
Mico Freriks hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. 
Een beetje anders dan anders, maar toch hebben ook zij een 
speciaal moment gehad. 

De viering stond in het teken van de patroon van de Neder-
landse kerk: St Willibrord. Willibrord bracht bijna vijftig jaar 
van zijn leven door in onze streken. Hij stichtte een abdij in 
Echternach in Luxemburg. Samen met de monniken uit deze 
abdij heeft hij de christelijke cultuur en de georganiseerde 
landbouw en veeteelt over ons land verspreid.

Tijdens de viering hebben we ook aandacht besteed aan een 
andere manier van delen. De kinderen was gevraagd om iets 
mee te brengen voor de minder bedeelden onder ons. Een gift 
voor de voedselbank. Dit sloot weer mooi aan op de extra 
collecte, die er op zondag  tijdens de parochiezondag werd 
gehouden in het teken de halvemantelcollecte.

Aan het einde van de viering mochten de kinderen de foto’s en 
de dvd van hun Eerste Communie ophalen. Voor deze groep 
kinderen was het de afsluiting van hun communietraject.  
Wij als werkgroep hopen dat ze zich nu nog meer lid van onze 
kerk voelen. 

Voor ons als werkgroep was het de laatste viering die wij 
hebben verzorgd als Eerste Communiegroep Lingewaard.  
Wij zullen samen met de werkgroep Eerste Communie Elst 
verdergaan als één werkgroep Eerste Heilige Communie voor 
de gehele parochie Maria Magdalena. Wij hopen u daar allen 
te ontmoeten tijdens een van de parochiezondagen, waar we 
met hetzelfde  enthousiasme verdergaan met het begeleiden 
van de communicanten, vanuit alle geloofsgemeenschappen 
van onze parochie. 

Werkgroep EHC Lingewaard.
Annemarie, Heleen, pastoor Donders, Regina en Ricia 

VERSLAG



Kerkelijk afscheid

Wanneer u een kerkelijk afscheid wenst voor uw overleden  
dierbare, licht hierover dan uw uitvaartondernemer in. Deze zal 
contact opnemen met de pastorale wacht (06 - 8365 8220) van 
onze parochie. De uitvaartondernemer krijgt dan het centrale  
secretariaat of de dienstdoende pastor te spreken. In overleg 
worden dan locatie, datum en tijd van de avondwake en/of uit-
vaart vastgesteld.

Wenst u meer informatie over de wijze waarop een kerkelijk 
afscheid mogelijk is, leest u dan de folder ‘Het afscheid van 
een dierbare medemens’. 

U kunt de folder vinden in onze kerkgebouwen, aanvragen bij 
het centraal secretariaat 0481 - 45 13 71, (keuze 1) of online 
inzien op onze website: www.rkparochiemariamagdalena.nl
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UIT DE PAROCHIE

Doordeweekse vieringen

maandag
Elst 09.00 kerk elke maandag

dinsdag
Haalderen 09.00 kerk elke dinsdag 
Huissen-Stad 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
Lent 19.00 St. Jozef 2e woensdag
    van de maand
donderdag
Huissen-Stad 09.00 kerk elke donderdag

vrijdag
Elst 10.30 Tertzio 1e en 3e vrijdag
    van de maand 
Valburg  09.00 kerk, rozenkrans elke vrijdag
Valburg 09.30 kerk elke vrijdag

Doopdata december - januari

St. Werenfriduskerk Elst 
zo. 9 januari 13.00 uur V. Bulthuis
zo. 6 februari 13.00 uur V. Bulthuis

O.L.V. Tenhemelopneming Huissen
za. 15 januari 15.30 uur K. Donders 

O.L.V. van Zeven Smartenkerk Haalderen
za. 12 februari 15.30 uur K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode

St. Werenfriduskerk Elst
zo. 7 november  Virgile Bouwmans, Heteren
zo. 14 november Tycho van Helvoirt, Elst

O.L.V. Tenhemelopnemingkerk Huissen
za. 23 oktober Lenn Smits, Huissen

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 16 november)

Riet Roelofs 91 Bemmel
Johan Gielink 93 Elst
Lies Willems-Dominicus 94 Huissen
Ria Wannet-Buijing 82 Doornenburg
Wil de Beijer-Flintrop 82 Doornenburg
Willy Rikken-Knipping 89 Lent
Gert Driessen 91 Doornenburg
Cissie Plattel-Berben 87 Huissen
Annie Rosmulder-Evers 90 Gendt
Tonnie Janssen 89 Lent
Martin van Elk 92 Oosterhout
Jan Leenders 76 Valburg
Annemarie Jellema-Vos 87 Heteren 
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Angeren St. Bavo
Kerkstraat 2, 6687 AG Angeren, 0481 - 45 13 71

Contact
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open op Bazuin ma van 10.00 - 11.30 uur

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

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

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

Contact
Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
pastoraatsgroephuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl 
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur, 
vr van 14.00 - 15.30 uur

Anja ZweersNel Willemsen

Thomasparochie te gast in Huissen-Stad

Zondag 24 oktober waren er twee vieringen in de kerk van O.L.V. 
ten Hemelopneming te Huissen-Stad. In de ochtend de viering van 
de eigen parochie Maria Magdalena en in de middag de eerste 
viering van de heilige Thomas Apostelparochie voor Chaldeeën 
in Nederland voor de Iraakse Chaldese katholieke christenen in 
Nederland.

Een viering begint iedere zondag met een kort welkomstpraatje bij 
de deur onder de toren. Het is altijd fijn om bekende gezichten te 
zien, trouwe kerkgangers zijn de steunpilaren van onze geloofs- 
gemeenschap. Maar het is ook mooi om blij verrast te worden 
door mensen die de kerk voor het eerst bezoeken. Een aantal van 
die nieuwe kerkgangers komt uit Polen, en vaak brengen ze ook 
hun kinderen mee. Er is niet altijd behoefte aan een tekstboekje, 
omdat ze een groot deel van de viering goed kunnen volgen, want 
ze zijn immers opgegroeid met hetzelfde geloof en rituelen. 

‘s Middags was er de unieke kans om je in de belevingswereld van 
zo’n nieuwe kerkganger te verplaatsen. Iedereen was uitgenodigd 
om een viering van de Chaldese kerk in het Armeens bij te wonen. 
Niemand had een boekje nodig, want, naast vertrouwde rituelen, 
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werden op een groot scherm de woorden van de voorganger  
vertaald in drie talen, waaronder het Nederlands. Het was mooi 
om de vele kinderen van jong tot heuse pubers te zien, die de  
gebruiken van de dienst actief beheersten. Inspirerend was ook de 
samenzang tussen de diakens op het priesterkoor en het gemengd 
koor in de zijbeuk. 

Het voelde fijn om vanmorgen na afloop tijdens de koffie, of  
‘s middags bij de rondleiding door de kerk, te ontdekken dat we 
allemaal als leden van de geloofsgemeenschap hetzelfde willen: 
een bloeiende gemeenschap waar ook de jeugd zich thuis voelt.  
De eerste gesprekken met de vrijwilligers van de Thomas Apostel- 
parochie beloven de start te worden van een warme en hechte  
samenwerking, waarbij stap voor stap van elkaar geleerd kan worden 
om de jeugd nog meer bij de kerk te betrekken.

Hoewel een rekenkundige bewerking niks zegt voor een gods-
dienst, waren er deze zondag toch zeker in totaal zo’n 250 tot 300 
kerkgangers die onze kerk bezochten tijdens deze twee vieringen, 
oud en jong. We kunnen een toekomst vol van geloof, hoop en 
liefde tegemoetzien.

Jubileumviering

Zondagmorgen 7 november hebben wij het 55-jarig jubileum 
als kerkmusicus gevierd van onze dirigent-organist Maarten-Jan  
Dongelmans. In een heel goed gevulde kerk werd tijdens de viering 
de Orgelsolomesse van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore  
gebracht door een speciaal samengesteld ensemble, de overige  
gezangen werden massaal door genodigde koren van Maarten-Jan 
gezongen vanuit de kerk.

Aan het einde van de viering werd Maarten-Jan door de voorzitter 
van het Gemengd Koor ‘De Levensbron’ naar voren geroepen. 
Maarten-Jan was overigens speciaal voor deze gelegenheid in een 
mooie toog gehuld. De voorzitter wandelde even kort door het 
55-jarig kerkmusicus zijn van Maarten-Jan en daarbij werden 
diverse hoogtepunten benoemd, zoals het dirigeren in de Notre  
Dame van Parijs en de Stephansdom in Wenen. Ook in de Sint- 

Pieter te Rome maakte hij zijn opwachting met het dirigeren 
van de Achtste Mis, gregoriaans; muziek die hij ook altijd heeft  
gewaardeerd en gepromoot.

Aansluitend werd er door de dienstdoende pastor Frans Bomers 
nog een brief voorgelezen van de Kerkelijke Instelling Caecilia- 
Aartsbisdom Utrecht met daarin vermeld de onderscheidingen 
die hij deze morgen ontving, zoals een speld vanwege het 55-jarig  
lidmaatschap van de Gregoriusvereniging en een speciale NSGV- 
sculptuur met tekst.

Na een luid applaus werd de dienst afgesloten en togen velen met 
Maarten-Jan naar De Buitenpoort in Huissen, waar nog werd  
nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee over de  
geweldig mooie viering. Iedereen was in de gelegenheid om Maarten- 
Jan te feliciteren.

Bestuur Gemengd Koor De Levensbron

Gezamenlijke adventsviering
Werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en de K.B.O. 

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen, hoe spijtig 
ook, kan de gezamenlijke adventsviering in De Valom niet doorgaan. 



Ankerplaats  december 2021 - januari 2022 l  31 

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 

Casper van Elk Ans Jurrius Jaques PeetersHenk Berns

Rooster

Datum zaterdag 11 december vrijdag 24 december
Tijdstip: 19.00 uur 19.00 uur 
Viering: Gebedsviering met koor Gebedsviering met koor
Voorgangers: Henny van Lanen en Toon Hermsen en
  Annemiek Lamers José van Elk  
Koster: Henk Lamers Casper van Elk 
Stewards: José van Elk en Annemiek Lamers en  
  Henk Berns  Henk Berns
Koffie schenken: Sjaak de Ruijter Theo en Mariette
   Schoenmaker 

Uitnodiging kerstviering 24 december

Dit jaar viert de locatie Indoornik op 24 december kerst. Er is om 
19.00 uur een gebedsviering in onze sfeervol versierde kerk. Toon 
Hermsen en Jose van Elk gaan voor.

Het r.-k. gemengd koor Indoornik onder leiding van Diederik Elings 
zingt speciale kerstgezangen. Ook bouwt de familie Polman de kerst-
stal, 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 van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Agenda

• 11 december Gebedsviering
• 24 december  Gebedsviering
• 8 januari Gebedsviering
• 12 februari  Gebedsviering 
Elke zondag is er in Elst om 11.00 uur een eucharistieviering.

Vervoer naar kerk

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

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

Gravenzegening Huissen-Stad 

Op zondag 31 oktober, na de Heilige Mis nam pater Frans Bomers 
de taak op zich om de graven te zegenen voor Allerzielen op de 
oude begraafplaats van Huissen-Stad, tegenwoordig ook Gedenk-
park Huissen-Stad genoemd. Het was fris weer, droog met een 
waterig zonnetje. De organisatie lag in handen van de Stichting 
Gedenkpark Huissen-Stad, dit jaar al weer voor de tiende maal. 

Een jonge misdienaar, Emmiely, zei spontaan ‘yes’ toen pater  
Bomers na de eerdere viering op de ochtend aan de groep misdienaars 
vroeg wie hem wilde begeleiden bij deze bijzondere taak. “Het 
was ook best spannend voor de eerste maal,” zo gaf Emmiely later 
zelf aan, “mooi om te doen.” Mede door de aanwezigheid van het 
muziekgezelschap Torkest ontstond er een plechtige sfeer op het 
kerkhof, er was respect voor de doden. De gelovigen stonden stil 
bij het graf van hun dierbaren. Tijdens de zegening sprak pater  
Bomers de warme en persoonlijke woorden: “Hier ligt uw geliefde, 
mogen zij/hij nu bij u leven in uw liefde altijd en eeuwig.” Daarna 
zegende hij het graf. 
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Werk aan de kerk

Op 30 oktober hebben wij weer een ‘Werk aan de kerk’-dag  
gehad. Deze dag die altijd in oktober en april wordt gehouden is in 
het leven geroepen om wat grotere klussen met een grotere groep 
mensen aan te pakken, maar is ook bedoeld om elkaar te ontmoeten 
en in gesprek te gaan tijdens het klussen. 

Zaterdagochtend zijn we gestart met koffie en thee. Omdat het 
regende hebben we eerst lekker bijgekletst tot een uur of negen. 
Toen zijn de mannen op het kerkhof het nieuwe grind tussen de 
graven gaan kruien en de dames zijn de kerk gaan schoonmaken 
(traditioneel rollenpatroon).                                                                                                     

De kerk is dan wel niet meer van ons, maar omdat we hem maan-
delijks gebruiken voor de gebedsviering, vinden we dat we die schoon 
moeten maken. Om half elf was er koffie met heerlijk eigen gebakken 
appeltaart van Theo. Toon heeft broodjes en melk voor de lunch 
gehaald en om 12.30 uur was er tomatensoep met broodjes. Na de 
lunch werden de laatste zaken opgeruimd en ging iedereen voldaan 
naar huis. Het kerkhof lag er opgeschoond bij voor Allerzielen.  
De kerk was schoon en ook de Ontmoeting en de Mariakapel 
hadden een schoonmaakbeurt gehad. Hartelijk dank aan de vijftien 
mensen die aanwezig waren voor de hulp en de gezelligheid.

Geen verkoop kerstbomen 

Door de langdurige perioden van droogte in 2019 en 2020 verliep 
de groei van vooral de jonge aanplant zeer traag. Ook was er,  
ondanks herhaaldelijk water geven, veel uitval bij de jonge aanplant. 

Hoewel in het afgelopen normale jaar de beplanting goed is hersteld, 
hebben we besloten om geen bomen aan te bieden. De keuze is nog 
te beperkt en we willen onze trouwe afnemers niet teleurstellen bij 
het uitzoeken van een geschikt exemplaar. We gaan ervan uit dat 
er volgend jaar voldoende geschikte bomen zijn waaruit u kunt 
kiezen.

Namens de werkgroep Kerkhofonderhoud Jacques Peeters.

Inzamelingsactie voor voedselbanken

In deze Ankerplaats kunt u uitgebreid hierover lezen. De locatie  
Indoornik ondersteunt deze actie van harte en verleent onze mede-
werking hieraan door met parochianen in de supermarkten in Zetten 
te staan. 

Meer informatie volgt. De komende tijd wordt in de kranten hier 
meer over vermeld.

Nieuwjaarsreceptie
(onder voorbehoud Corona-restricties)

De locatieraad en de werkgroep Samen Op Weg nodigt u van harte 
uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie. Op zaterdagavond 8 januari 
2020 is er om 19.00 uur een gebedsviering waarin Henk Berns en 
Jose van Elk voorgaan. 

Na deze viering wordt deze gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden 
in De Ontmoeting. U bent van harte welkom.

Weer kerststal in Mariakapel

Gezien de vele en mooie reacties die wij vorig jaar mochten  
ontvangen, bouwen we dit jaar weer een kerststal in de Mariakapel. 

Voor dit jaar hebben wat nieuws. Bij de kerststal liggen wat kleur-
platen voor de kinderen, die ze thuis kunnen inkleuren. 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 bijzondere kerstkaars aansteken, deze kunt 
u plaatsen op de gebruikelijk standaards. Uiteraard kunt u voor  
€ 5,- een kerstkaars mee naar huis nemen. Samen met elkaar  
proberen wij er weer een mooi kerstfeest van te maken.

Ouderendag

Op 28 oktober zou de ouderendag gehouden worden maar vanwege 
het coronavirus ging die niet door. De caritasgroep heeft daarom op 
die dag de ouderen die naar de ouderendag komen verrast met een 
plantenbakje. 

We hebben vele positieve reacties ontvangen. Vele andere ouderen 
kregen een kaart met een gedichtje toegestuurd. De caritasgroep 
hoopt dat er volgende jaar weer een ouderendag georganiseerd 
kan worden.

De caritasgroep Indoornik-Zetten

Allerzielen

Zoals in bovenstaand artikel vermeld staat, werd op zaterdag  
30 oktober het kerkhof helemaal in orde gemaakt. Op 2 november 
werden ‘s middags op het kerkhof de grote lampen en de geluids-
installatie geïnstalleerd.

Om 19.00 uur was de Allerzielen-gebedsviering die heel mooi en 
warm was. Onze overleden dierbaren werden herdacht. Het koor 
zong mooie liederen en de solo op klarinet was indrukwekkend. 
Ongeveer vijftig mensen waren aanwezig.

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 en de graven gezegend. Na afloop was er gelegenheid 
om een kopje 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.
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Lent H. Maria Geboorte
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent, 024 - 322 03 60
secretariaatlent@rkparochiemariamagdalena.nl 
IBAN: NL 96 RABO 0127 9050 49

Contact 
Locatieraad: Petri Bartelds, locatiemariageboortelent@gmail.com
Parochieblad: Joke Jansen, 06 - 3057 5249, jokejansen@simpc.nl
Secretariaat open: vrij. van 09.30 - 11.30 uur
Caritas Werkgroep: o.a. ouderen en ziekenbezoek. 
Ton Vernooij, 024 - 322 04 38, tonvernooij@hotmail.com

Ton Dolphijn Joke Jansen Jan Hein Natrop René Wilderom

Overleden

Op 1 november is in de leeftijd van 89 jaar overleden Willy Rikken- 
Knipping. Zij woonde in Huize St. Jozef aan de Lentse Schoolstraat.
Op zaterdag 6 november zou in de kerk de uitvaartviering plaats-
vinden, maar door corona kon dat niet doorgaan. De crematie in 
het crematorium Jonkerbos heeft in zeer besloten kring plaats- 
gevonden. Het gedachteniskruisje van Willy hebben wij toen in de 
kruisjeskapel opgehangen en daarbij voor al haar dierbaren kaarsjes 
laten branden.

Op 5 november overleed in de leeftijd van 89 jaar Tonnie Janssen. 
Hij woonde aan de Begoniastraat te Lent. Tonnie heeft jarenlang 
het kerkblad in zijn wijk bezorgd. Op zaterdag 13 november hebben  
wij in een uitvaartviering afscheid van hem genomen. Enkele muzi-
kanten hebben deze viering muzikaal ondersteund. Waarna crematie 
plaatsvond in het crematorium Yardenhuis te Beuningen.

Wij wensen beide families heel veel kracht en sterkte om dit verlies 
een plaats in hun hart te geven en de herinneringen aan hen levendig 
te houden.

Kinderkerstviering

Kerstmis is in aantocht en nodigt ons uit tot actie. Vieringen staan 
alom ingepland en zo ook de kinderkerstviering. Wat brengt ons  
december nog? Hoewel het er niet zeer rooskleurig uitziet en er veel 
onduidelijkheid is door corona, zijn de voorbereidingen in volle gang. 

Ook de kinderkerstviering op 24 december om 18.00 uur in de Maria 
geboortekerk in Lent is ingepland en gaat, deo volente, daadwerkelijk 
plaatsvinden. We hopen en gaan daar nu nog van uit. Graag nodigt 
het bestuur van onze locatie Maria Geboorte ouders en kinderen, 
opa’s en oma’s, ooms en tantes uit deze kinderkerstviering bij 
te wonen. Een echte kinderviering waarin de kinderen de dienst  
uitmaken dus, graag zien wij u allemaal met de kinderen om  
18.00 uur in de kerk.

De kinderkerstcommissie

Kerstcollecte voor minstbedeelde

Elk jaar mag de caritaswerkgroep locatie Lent tijdens de kerst-
vieringen collecteren ten behoeve van 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. 

Dit jaar gaat de opbrengst naar:
1. De projecten van Annie en Ben Jansen. Het betreft hulp voor  
 doven en de allerarmste ouderen in Kenia. Via hun nieuwsbrieven  
 nemen wij regelmatig kennis van hun prachtige werk.
2. Het project van oud-Lentenaar Alfons van Kempen. Hij zet  
 zich al vele jaren in voor de stichting Funsolcom in Colombia,  
 met name voor Venezolaanse vluchtelingen in de wijk Bello  
 Oriente in Medellin. Hier worden eenvoudige onderkomens  
 gerealiseerd en maaltijden verzorgd. Er is een naaiatelier geopend  
 waar alleenstaande moeders een basisinkomen kunnen verdienen  
 en worden er muzieklessen gegeven aan kinderen. 
3. Het project van Lentenaar René Verheijen. Hij gaat met andere  
 vrijwilligers jaarlijks naar Ethiopië om daar de huisjes van vijftig  
 ouderen op te knappen en beter bewoonbaar te maken. Hierbij  
 worden ook Ethiopische bouwvakkers ingeschakeld. De ouderen  
 krijgen zorg aangeboden. De vrijwilligers bekostigen zelf de  
 reis en het verblijf. 
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. Dit jaar hopen we  
 vijftig gezinnen in Lent te ondersteunen.

Wij bevelen deze kerstcollecte van harte aan en danken u voor 
uw bijdrage. Mocht u door omstandigheden de kerstvieringen niet 
kunnen bezoeken, wilt u dan s.v.p. gebruik maken van een donatie 
op bankrekeningnummer NL94 RABO 0127 9050 49 ten name 
vans Maria Magdalena parochie, geloofsgemeenschap Lent Maria 
Geboortekerk, onder vermelding van kerstbijdrage Caritas.

Namens de Caritaswerkgroep locatie Lent,
Geertjan Reuser, penningmeester 

 
Kerstactie voor voedselbank

Net als in voorgaande jaren doet de caritaswerkgroep, locatie 
Lent, dit jaar mee met de kerstactie voor de voedselbank, zodat 
haar cliënten in Nijmegen, Lent en Overbetuwe aan het eind van 
het jaar een kerstpakket kunnen ontvangen.
  
Door de voortdurende coronacrisis en de financieel-economische 
gevolgen daarvan is dit voor cliënten van de voedselbank van extra 
grote betekenis. 

U kunt producten voor dit doel afgeven in een doos, die door de 
caritaswerkgroep beschikbaar wordt gesteld. Daarin treft u een 
flyer aan met nuttige tips voor het vullen van de doos.
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Lege dozen staan in het portaal van onze kerk, bij de ingang.  
Daar kunt u een doos meenemen. Is het niet mogelijk om een doos 
op te halen, dan kan iemand van de caritaswerkgroep een doos bij u 
thuisbezorgen en later ophalen. Hiervoor kunt u telefonisch contact 
opnemen met de werkgroep via de volgende telefoonnummers:  
06 - 2310 3108 (Geertjan Reuser) en 06 - 4397 2646 (Frans Eijkel-
hof). Ook kunt u een mailbericht sturen naar caritaslent@gmail.com.

De gevulde dozen kunnen op de vrijdagen 3 en 10 december tussen 
09.30 en 11.30 uur worden afgegeven bij het parochiesecretariaat, 
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent. Op zondag 5 december 
kunnen dozen vóór of na de kerkdienst worden afgegeven in de kerk.

Uit de inhoud van alle ingezamelde dozen worden bij de voedselbank 
in Nijmegen individuele voedselpakketten voor cliënten samen- 
gesteld. 

Wij hopen op u te mogen rekenen om zo wat licht te kunnen brengen 
in het leven van mensen om ons heen.

Namens de Caritaswerkgroep locatie Lent,
Geertjan Reuser en Frans Eijkelhof

Vieringen Huize St. Jozef

Nu de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, is er iedere tweede 
woensdag van de maand om 19.00 uur een eucharistieviering.  
De data zijn 8 december en 12 januari.

U bent bij deze vieringen van harte welkom.

Kopij en misintenties

De kopij voor de maand februari en de misintenties dienen uiterlijk 
vrijdag 31 december bij de redactie van Lent binnen te zijn.

Zalig kerstfeest en een gelukkig en gezond 2022

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

Sjaak Aarns John Blom

José van Zoggel Walter van Zoggel

Hans Garritsen Pierre Spaan

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

Ellen Veens

Vieringen St. Leonarduskerk

Dinsdagochtendviering in de dagkapel 9.00 uur: 6 december en  
4 januari.
Vieringen in de kerk: zondag 12 december 11.00 uur. vrijdag  
24 december 21.00 uur en zaterdag 25 december 11.00 uur.
Zaterdag 8 januari 19.00 uur en zondag 23 januari 11.00 uur.

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

Liturgische vieringen                           

Op zondagen kunt u een eucharistieviering om 11.00 uur vanuit 
de Werenfriduskerk in Elst volgen via: https://www.kerkomroep.nl 
/#/kerken/10223. Ook kunt u deze vieringen via beeld en geluid 
volgen. Ga hiervoor naar: Werenfriduskerk Elst Home/facebook.  
Via startpagina en video’s komt u bij de betreffende uitzending.  
Dat kan zowel live als achteraf.

Secretariaat

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

Allerzielen

2 november hebben we weer stilgestaan bij onze dierbare overledenen. 
In de viering had de steen een centrale plaats. Verdriet kan als een 
steen op je maag liggen. 

In ons leven hebben we te maken met merkstenen: stenen die een 
grens markeren, een scheiding tussen hier en daar, tussen het mijne 
en het jouwe, tussen deze kant en overkant. Ook de steen op het 
graf is zo’n grens: keihard en onverbiddelijk. Het is echter wel 
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de steen naar nieuw leven, naar een bestaan dat wij niet kunnen 
vermoeden. Tijdens de viering is er voor elke overledene een lichtje 
aangestoken op de stenen op het altaar.

Speciale viering 16 oktober

Zaterdagavond 16 oktober hebben we gevierd dat de geloofs- 
gemeenschap H. Leonardus 225 jaar oud is en Huub Spaan 25 jaar 
priester. 

Het was inderdaad een speciale viering. In de viering ging Huub 
Spaan voor samen met pastoor Karel Donders en pater Frans  
Bomers. De beide koren die onze kerk rijk is verzorgden de zang. 
De koren mochten op volle sterkte aantreden. Bijzonder in deze 
viering is de aandacht voor onze geloofsgemeenschap. Dit werd 
gesymboliseerd met het aansteken van negentien kaarsen bij het 
beeld van de H. Leonardus. Het aantal van negentien komt door-
dat er negentien martelaren van Gorinchem zijn en Leonardus er 
een van was. Elke kaars symboliseerde een groep vrijwilligers en 
medewerkers in onze geloofsgemeenschap. Vanuit de parochie  
Pax Christi waar Huub werkt, werd een kaars geschonken en aan-
gestoken.

In de overweging van Huub kwam naar voren dat we als geloofs-
gemeenschap alleen kunnen bestaan als we dienend naar elkaar 
bezig zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor het priesterschap.

Aan het eind van de viering werd de geloofsgemeenschap van de 
H. Leonardus gefeliciteerd met de 225 jaar. De felicitatie ging  
gepaard met de presentatie van het boekje ‘Katholiek in Oosterhout’. 
De eerste exemplaren werden aan de voorgangers uitgereikt. 
Na afloop konden de aanwezigen een exemplaar van het boekje 
mee naar huis nemen. Belangstellenden voor dit boekje kunnen bij 
het secretariaat op maandagmorgen een exemplaar afhalen.

Vervolgens was de beurt aan Huub Spaan om te delen in de felici-
taties. Van het locatiepastoraat ontving hij een schilderij van onze 
H. Leonarduskerk, geschilderd door Hans Garritsen. Een kaars 
van onze H. Leonarduskerk werd aan Huub overhandigd om ons 
vuur mee te nemen naar zijn parochie.

Na een oprecht lang zal hij leven mocht Huub de felicitaties van 
diverse mensen uit Oosterhout in ontvangst nemen. Met koffie en 
een drankje werd de avond afgesloten.

Vanwege het 225 jaar H. Leonardus geloofsgemeenschap is er in 
de kerk een tentoonstelling ingericht met oude vaandels en foto’s 
die een beeld geven van ons kerkverleden. Deze tentoonstelling is 
tot aan het eind van het jaar te bezichtigen.

Bezichtiging kerststal

Dit jaar zorgen onze kerststalbouwers er weer voor dat in onze 
kerk een mooie kerststal te zien is. U kunt deze bekijken op eerste 
en tweede kerstdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dan worden alle 
coronamaatregelen in acht genomen die dan gelden en moet u de 
aanwijzingen van de stewards volgen. Als het erg druk wordt, kan 
het zijn, dat u even moet wachten, voordat u bij de kerststal kunt 
kijken. 

U kunt dan ook de tentoonstelling 225 jaar H. Leonardus bekijken.

Kerkschoonmaak

In onze kerk is een schoonmaakploeg actief die met een bepaalde 
regelmaat de kerk schoonmaakt. Er moet stof afgenomen worden, 
gedweild, gezogen. Het ploegje wordt wel steeds kleiner, dus nieuwe 
schoonmakers/schoonmaaksters zijn zeer welkom. Met weinig 
mensen is het niet meer vol te houden dus….

Wilt u ondersteuning bieden dan zijn wij zeer dankbaar voor uw  
inzet. U kunt zich op het parochiesecretariaat melden als u wilt helpen. 
Voor informatie kunt u bellen naar Ans van Kempen, 0481 - 48 17 33.

Kerstpakketten voor voedselbank

Ook dit jaar willen we als H. Leonardusgeloofsgemeenschap in 
Oosterhout en Slijk-Ewijk graag aan de voedselbankactie Nijmegen/
Overbetuwe meewerken.

U kunt uw levensmiddelen en luxe artikelen inleveren achter in het 
portaal van de H. Leonarduskerk, Dorpsstraat 14 in Oosterhout 
voor de vieringen van zaterdag 6 en 13 november om 19.00 uur, 
zondag 21 november om 11.00 uur en zondag 12 december om 
11.00 uur en tijdens de openingsuren van het secretariaat, maandag 
van 9.30 tot 11.00 uur. 

Ook kunt u hiervoor terecht in dorpshuis De Schakel, Oosterhout 
(De Honsvoet 2; tel. 0481 - 84 57 99), maandag tot en met vrijdag 
tussen 19.00 en 22.00 uur en woensdag van 13.00 - 16.00 uur.

In plaats van sjouwen met potten, pakken en blikken kunt u een 
financiële donatie aan de voedselbank doen: IBAN NL61 RABO 
0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen onder  
vermelding van Inzameling Diaconie Leonarduskerk.

Informatie: José van Zoggel, tel. 0481 - 48 37 13.
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Intenties
                                  
Wilt u een intentie opgeven? Neem dan contact op met Willy  
Verhoeven 06 - 2365 1528 of wverhoeven038@gmail.com). 

Vrijdagviering

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

Overleden

Zaterdag 6 november overleed Jan Leenders (76). Jan woonde aan 
de Molenstraat pal naast de molen Nieuw Leven. Hiervan was 
hij een bevlogen vrijwilliger én gediplomeerd molenaar. Alles wat 
er in en rondom de molen gebeurde, trok zijn aandacht. Diezelfde  
bevlogenheid legde hij aan de dag voor de Oude Trekkerclub (OTC) 
‘Ewijkse Brug’. Op vrijdag 12 november vond thuis, in de door 
hem zelf gebouwde schuur, het afscheid plaats. Aansluitend is Jan 
gecremeerd in crematorium FineVita in Heteren. We gedenken hem 
in ons gebed.

Jaaroverzicht

Tussen het vorige én huidige ‘dubbelnummer’ ging een jaar voor-
bij. Een korte terugblik op de belangrijkste gebeurtenissen in onze 
locatie in deze periode.

Overleden. Theo Matijssen (74) op 22-11-2020 - Koos de Swart 
(65) op 16-1-2021 - Rieky Kahn-Jansen (80) op 13-5-2021 - Albert 
Zwartkruis (93) op 25-8-2021 - Jan Leenders (76) op 6-11-2021.
Willibrordpenning. Joop Melssen en Mientje Bugter ontvingen in 
de viering van 18 december 2020 de Willibrordpenning voor hun 
langdurige inzet op velerlei gebied binnen onze geloofsgemeenschap.
Corona. We kunnen er niet omheen. Vieringen volgen we digitaal, 
de kerkdeurcollecte gaat soms ook al digitaal en de jaarlijkse actie 
voor Kerkbalans schuiven we op. En toch is er hoop….langzaam 
namen de besmettingen af en was het weer (een beetje) ‘terug naar 
normaal’. Maar de laatste tijd geven de besmettingscijfers aanleiding 

tot zorg en tempering van het optimisme. De besmettingen lopen 
in snel tempo op.
Kerkhofmuur. Op de begraafplaats is de muur aan de noordelijke 
kant deels gerestaureerd.
Locatieoverleg. Dit kon na lange tijd op 11 oktober weer fysiek 
plaatsvinden. Afvaardigingen vanuit allerlei werkgroepen spraken 
elkaar weer ‘live’ en wisselden gedachten en ideeën uit. 

Herinnering

Aan het eind van het jaar maken we dikwijls schoon schip.  
Denkt u ook even aan ons? Aan de bijdragen voor het parochie-
blad en de Kerkbalans? Alvast dank.

Advent, kerst en oud- en nieuwjaar

Luisterend naar de radio is de weersvoorspelling voor morgen 
droog en zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 12 graden. 

En toch gaan we u nu al een periode vol bezinning en vreugde  
toewensen. In de adventtijd, de kersttijd en bij de viering van 
oud- en nieuwjaar. En plaatsen we, in weerwil van de weersvoor-
spelling, een hoopvol plaatje van onze kerk. Om naar uit te zien.  
Voor straks, fijne kerstdagen en geluk en gezondheid in 2022.

Johan Slebus

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

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 RossemSjaak Helminkl Aart Pastoor Angelique Peeters
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VERSLAG

Op ‘thuisbedevaart’ naar Kevelaer

De dame op deze foto, Dinie Janssen, is onze oudste broedermeesteres. 
Al tientallen jaren poetst zij het zilveren Mariabeeld uit Elst dat we 
meedragen als we op bedevaart gaan naar Kevelaer. Dat deed zij 
ook voor zondag 31 oktober, toen wij in de St. Werenfriduskerk 
onze alternatieve bedevaart vierden. Onze president, pastor Victor 
Bulthuis, verwoordde het heel mooi: “Als de berg niet naar  
Mohammed komt, moet Mohammed naar de berg.” Of zoals het 
op de uitnodiging stond: “Als wij niet naar Kevelaer kunnen, moet 
Kevelaer een beetje naar ons komen!”

Wij hebben tijdens de drie vieringen ruim 250 mensen ontvangen. 
Velen hebben via de livestream thuis gekeken, geluisterd en mee-
gebeden. Om 11.00 uur was er eerst de eucharistieviering, waarbij 
Musica Amare zong o.l.v. Britt de Bakker. Een klein beetje bede-
vaartgevoel kregen we tijdens de Mariaviering, die opgeluisterd 
werd met mooie Marialiederen. Het gelegenheidskoor onder leiding 
van onze vaste dirigent Gerard Rutjes zong ook tijdens het Maria- 
lof. Het orgel werd die middag bespeeld door Mathieu van der 
Burgh. Ook waren er acht koperblazers aanwezig, die na afloop 
van het lof nog een muzikale aubade brachten.

We hebben na afloop van vele mensen alleen maar positieve reacties 
gehoord. Wij waren, zoals op het boekje van die middag stond, 
echt op thuisbedevaart naar Maria van Kevelaer. Als bestuur van 
de Broederschap willen we alle mensen bedanken die deze dag 
mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank aan het 
bestuur van onze Maria Magdalenaparochie voor de mogelijkheid 
dat we zo mochten vieren. Het was mooi, wij kijken er met een 
goed gevoel op terug. Maar we hopen toch dat we volgend jaar op 
de tweede donderdag in augustus weer kunnen vieren in Kevelaer.

Namens de Broederschap Betuwse Processie naar Kevelaer,
Ella van Deelen

Misdienaarsmiddag jong Maria Magdalena

Zaterdag 9 oktober was het eindelijk weer zover: het mocht weer. 
Na bijna twee jaar was er weer een middag voor alle misdienaars 
uit Huissen en Elst. 

Er was een groot springkussen, een parcours, spellen zoals sjoelen, 
vier op een rij en meer. Aan het einde van de middag een barbecue. 
De familie Wagener van kwekerij het Kleintje had de ruimte  
beschikbaar gesteld en ook het springkussen georganiseerd.  
De grote trampoline werd ook goed gebruikt en menig misdienaar 
probeerde tot aan de hemel te springen. Het was een gezellige dag, 
die zeker weer een keer herhaald zal worden. Pastoor Bulthuis en 
pastoor Donders waren ook van de partij. Voor volgend jaar zijn 
er weer nieuwe ideeën gepland. Het is een leuke gezellige groep 
en er is altijd nog plaats voor nieuwe misdienaars. Vraag er maar 
naar als je de kerk bezoekt; het is beslist de moeite waard om  
misdienaar te zijn. 

Van Lourdes naar Huissen

Elk jaar organiseert het Lourdeswerk Lingewaard een bedevaart naar 
Lourdes. Om kracht op te doen om een ziekte of verlies te kunnen 
dragen. Maar ook om het geloof te sterken of opnieuw te vinden. 
Helaas konden we ook dit jaar nog niet op bedevaart naar Lourdes. 
Daarom organiseerden we opnieuw een Mariabedevaart in Huissen. 

Met vijftig pelgrims gingen we drie dagen op pad. Met vieringen in 
de kerk van Huissen en een dag in het Dominicanenklooster. Samen 
met de R.K. parochie Maria Magdalena, vrijwilligers en vele  
anderen organiseerden we een bijzonder programma. Met herkenbare 
vieringen die ook in Lourdes plaatsvinden. Zoals de Kruisweg en 
een Lichtviering. We hadden een unieke rondleiding door Huissen 
langs plekken met verhalen of beelden van Maria. We staken samen 
een kaarsje aan en luisterden naar mooie verhalen en teksten.  
Het was fijn om dichtbij steun te vinden bij elkaar en in het geloof.
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AGENDA

Enthousiasme is groot

De activiteiten in de afgelopen maanden hebben ons weer zoveel 
energie gegeven dat wij enthousiast hebben gewerkt aan een mooi 
programma voor het eerste halfjaar van 2022.  De filmavonden 
werden weer goed bezocht, oude bekenden schoven aan tafel 
om samen te eten en na te praten. Nieuwe gasten mochten wij  
verwelkomen. De avonden Wereldkoken waren weer zo volgeboekt.  
En de twee workshops rozenkrans maken zijn zeker voor herhaling 
vatbaar. Maar de coronasituatie blijft zorgelijk en daardoor moeten 
wij goed in de gaten houden of onze activiteiten daadwerkelijk 
kunnen doorgaan. 

Voor het programma in januari verwijzen wij u naar onze flyer en 
website. Rond half december kunt u hier ons programma vinden 
voor het eerste halfjaar van 2022. Ook kunt u daarvan de flyer 
meenemen tijdens uw bezoek aan de kerk of Herberg De Aandacht.

Donderdag 9 december Filmavond

‘After Life’
Een film van Kore-eda Hirokazu (2000).
Ergens tussen hemel en aarde bevindt zich een groot huis, de tussen- 
stop voor hen die op weg zijn naar het hiernamaals. Een week 
lang mag men terugkijken op het aardse leven. Eén dierbaar mo-
ment daaruit moet men kiezen; dat wordt het persoonlijk paradijs.  
Wie niet kiest, blijft eeuwig in het niemandsland. Wat zou jij kiezen?
Inleiding en nagesprek: pastor Victor Bulthuis.
Aanvang: 19.30 uur. 
Deelname: € 4,- .
Om 18.00 uur wordt er een eenvoudige maar smakelijke maaltijd 
op tafel gezet, voor € 5,- per persoon. Als u wilt aanschuiven, kunt 
u dat aangeven bij opgave.

Donderdag 30 december

Bollen & Bubbels 
Wij willen het jaar graag  afsluiten met een ontmoeting in de Serre-
kamer. 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 quiz onder leiding van pastor 
Victor Bulthuis.Opgeven is niet nodig en deelname is kosteloos. 
Loop gewoon binnen.

Januari
Er is een filmavond gepland op 13 januari en Wereldkoken op 28 
januari.

Al onze activiteiten blijven onder voorbehoud in verband met de 
coronaregels. Heeft u klachten als hoesten, verkoudheid, koorts of 

voor de kinderen
Kinderactiviteiten

benauwdheid blijft u dan alstublieft thuis. Alleen op deze manier 
kunnen we andere mensen en onszelf beschermen. Ook als u  
contact heeft gehad met iemand die positief getest is op corona is 
het belangrijk dat u thuisblijft.

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

Activiteiten voor kinderen 
van de advent tot en met kerstmis

Voor kinderen valt er in de advent en met kerstmis weer veel te  
beleven, zowel in en om de St. Werenfriduskerk als thuis! Wij zijn 
blij dat wij dit jaar weer met de kinderen samen kunnen komen. 
Maar omdat de online kinderwoorddiensten vorig jaar ook een 
succes waren, hebben wij ook deze advent één online kinderwoord-
dienst. Hiervoor krijgen de kinderen het knutselwerkje via de mail 
thuisgestuurd. Voor de kinderen hebben wij een leuk adventsproject 
waarmee wij in vier weken samen op weg naar Kerstmis gaan.

Eerste zondag van de advent (28 november): parochiezondag. 
Niet alleen de communicanten komen dan om 10.00 uur samen 
in De Hoeksteen, ook de overige kinderen zijn van harte welkom. 
Voor hen is er een kinderwoorddienst met een verhaal en een gebed, 
een knutselactiviteit en een lied. Om 11.30 uur sluiten we aan bij 
de viering in de kerk.

De inloop is om 9.45 uur. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Tweede zondag van de advent (5 december): ook dan is er een 
kinderwoorddienst, waarbij Sint Nicolaas aan het begin van de 
viering van 11.00 uur de kinderen hoogstpersoonlijk meeneemt 
naar De Hoeksteen, waar hij een verhaal zal vertellen. De kinderen 
worden dus niet om 10.00 uur verwacht, zoals op de parochiezondag, 
maar komen met hun ouders om 11.00 uur naar de viering.

Derde zondag van de advent (12 december): die zondag komen we 
niet samen in Elst, maar is er na de viering een kinderwoorddienst 
via livestream met een verhaal, een gebedje, een lied en een knutsel- 
opdracht. Deze begint rond 12.00 uur, maar kan uiteraard ook op 
een later tijdstip worden bekeken via YouTube of Facebook.

Vierde zondag van de advent (19 december): om 11.00 uur komen de 
kinderen met hun ouders naar de viering, waarna ze in De Hoeksteen 
een kinderwoorddienst hebben.

Op kerstavond (24 december) is er om 19.00 uur een gezinsviering, 
opgeluisterd door het projectjeugdkoor o.l.v. Inge van Marwijk- 
Peters. Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom! Voor en na 
de viering is de kerststal te bewonderen.
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 Activiteiten in de parochie

Parochiezondagen voor jong en oud

Op de parochiezondagen volgen we de belangrijkste momenten 
en feesten van het kerkelijk jaar. Elke parochiezondag zijn er  
activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren, is er verdieping en 
inspiratie voor volwassenen en vieren we samen de eucharistie.  
Na de viering genieten we van koffie, thee of fris en een lunch.  
Er is dan alle gelegenheid elkaar te ontmoeten. Iedereen, jong en 
oud is welkom!

Op 28 november is er een parochiezondag
Dan is het de eerste zondag van de Advent en gaan we samen op 
weg naar Kerstmis. 

De volgende parochiezondag is op 16 januari
We gaan luisteren naar Jezus. Wat heeft Hij ons te vertellen?  
Hoe stond Jezus in het leven? Waar zette Hij zich voor in? Jezus 
leerde ons dat wij allemaal broeders en zusters zijn, kinderen van 
één Vader. Wat betekent dat voor ons in onze omgang met elkaar 
en met God?  

Verder zijn er parochiezondagen op:
zo 13 februari Vallen en opstaan
zo 27 maart Veertigdagentijd  
zo 10 april Palmzondag

Het programma van de parochiezondagen 
ziet er telkens als volgt uit 

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

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

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

11.00 uur Eucharistieviering

11.30 uur De kinderen sluiten aan in de viering

12.00 uur Ontmoeting
 Het gastteam heeft de koffie bruin en serveert
  een heerlijke lunch.
  
13.30 uur Aanvang jongerenprogramma 
 Een middagprogramma met activiteiten door 
 en voor tieners en jongeren.

Kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen

Zondag 5 december 

kinderwoorddienst. Thema: Sinterklaas
Aan het einde van de viering komt Sinterklaas op bezoek met kleine 
presentjes. 
 

Zaterdag 11 december

kerststukjes maken
13.45 uur inloop en 14.00 uur aanvang.

Zondag 12 december  

kinderen kunnen de viering bezoeken
 

Zaterdag 24 december

Gezinsviering
18.30 uur kerstavond; gezinsviering met uitbeelden van het kerst-
verhaal door de kinderen.
 

Zondag 27 februari 

Carnavalsviering
Kinderen komen verkleed naar de viering toe. 
Kinderwoorddienst.

Kerststallen kijken
woensdag 29 december van 13.00 - 16.00 uur

Kerk O.L.V. ten Hemelopneming in Huissen
Kerk O.L.V. van Zeven Smarten in Haalderen
Rijnwaalzorggroep Gendt, Nijmeegsestraat 27
Rijnwaalzorggroep Bemmel, De Gouden Appel

Theaterkerk Bemmel

Iedereen is hartelijk welkom om naar onze mooie kerststallen 
te komen kijken onder het genot van een beker warme  
chocolademelk of een kopje thee.

Op Eerste Kerstdag (25 december) is er om 15.00 uur Kindje  
Wiegen. Het kerstverhaal wordt gespeeld door kinderen en er 
worden kerstliedjes gezongen. Ook is de kerststal in de kerk dan 
te bekijken. Op Tweede Kerstdag trouwens ook.



voor de kinderen

Mies Muis

Kinderpagina
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Hallo jongens en meisjes. 

Deze keer kwam ik in gesprek met een Vlier. De Vlier was erg trots op zijn geschiedenis.  
Hij wist te vertellen dat herders vaak een vlierenfluit gebruiken om de herdershond te vertellen 
wat er moet gebeuren met de schapen. Nu wist de Vlier te vertellen dat haar grootvader van lang 
geleden, al eens was gebruikt door herders. Die herders mochten komen kijken in de stal waar 
Jezus net geboren was. Blij vertelde de Vlier hierover. En nog steeds wordt onze familie gebruikt 
om een fluit van te maken. Bijzonder hoor om te horen. Probeer  maar eens zelf een fluit van vlier 
te maken.

Fijne kerstdagen 
en tot volgende jaar 
Mies Muis.

Om te doen Hoe maak je een vlierenfluit?
Aan het werk!
• Snijd een vingerdikke tak van de vlierenstruik af.
• Haal er een stuk uit van zo’n 10 centimeter lang.
• Schraap de bast van het stukje hout af.
• Duw met een takje het zachte binnenste uit het hout. Zo krijg je een holle pijp.
• Maak 2 centimeter vanaf de blaasopening een luchtgat in het hout, door een verticale snede  
 en hierop aansluitend een snee onder een hoek van 45 graden. Papa of mama weten vast hoe  
 dat moet.
• Neem een takje en snijd het zo bij dat het precies in de blaasopening past. 
• Plat de bovenkant een paar millimeter af. 
• Steek het takje in de pijp tot aan het luchtgat. 
• Snijd het uitstekende deel weg.
• Snijd de blaasopening schuin af voor een goed mondstuk.
• Sluit de achterkant van de pijp met een vinger af en fluiten maar.

Veel fluitplezier.

Pieppraat 
5 december Sint Nicolaas
Sint Nicolaas is morgen jarig. Op de 
avond voor zijn verjaardag, zo gaat 
het verhaal, deelde Sint Nicolaas 
cadeautjes uit aan de allerarmste 
kinderen. Nog steeds is het de heilige  
met veel vrienden onder de jonge 
kinderen. 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.

31 december oudjaar
Laatste dag van 2021. 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 2022. Dit jaar heeft 
365 dagen.
   
6 Januari Driekoningen
Op deze dag vieren we dat er drie 
koningen bij Jezus op kraamvisite 
komen. 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 vinden 
ze na een lange reis Jezus met zijn  
vader en moeder in een stal.

Er zijn plekken waar je  op de avond 
van Driekoningen in groepjes van 
drie verkleed met een kroon langs 
de deuren gaat. Als beloning voor 
het zingen krijgen de kinderen dan 
snoep, een appel of mandarijn.

Wat ook kan
Natuurlijk kun je ook 
een mooie kerstkaart 

maken en deze opsturen 
naar iemand 

die je  lief vindt.


