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6 Gastteam gezocht
Onderschrijft u het onmisbare belang van
de Bijbelse waarde van de gastvrijheid?
Dan zijn wij op zoek naar u.

7 Bidden tot Maria
Op een aantal woensdagavonden in mei
is er een gebedsviering. Meerdere groepen
uit onze parochie zullen dit verzorgen.

30 Welkom
In de Paaswake zijn drie volwassenen
toegetreden tot onze kerk.
Wij heten hen van harte welkom.
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VAN DE R EDACTI E
Het voorjaar verrast ons dit jaar op verschillende manieren:
in maart al heel mooi en warm en dan in april plotseling weer winter
met sneeuw en kou. En dan moet de maand mei nog komen.
Deze maand heeft altijd iets van verwachting, van lichtheid en
blijdschap. Vooral dit jaar verwacht iedereen de beloofde versoepeling en het gevoel van meer vrijheid.
Ondertussen hebben we al volop kunnen genieten van onze
bloeiende Betuwe. In Bemmel, op de Heuvel, staat een kapelletje
als herinnering aan de strijd in 1944-1945. Velen komen daar
tijdens een wandeling of fietstocht langs en maken daar dan een
stop om even te genieten van het weidse uitzicht, wat te mijmeren
over de geschiedenis en om even een kaarsje op te steken bij Maria
van de bloeiende Betuwe. Een kort gebedje tot Maria als moeder
van ons allen en dan weer verder op weg.
Mei is traditioneel ook de Mariamaand. Op de voorkant van deze
Ankerplaats treft u een foto aan van een Mariabeeld uit Kroatië.
Dit beeld van de zwarte Madonna bevindt zich in de basiliek van
Marija Bistrica, een beroemd bedevaartsoord in de buurt van Zagreb.
Ook in onze parochie wordt in de meimaand speciale aandacht
aan Maria geschonken. Op drie achtereenvolgende dinsdagen is
er een gebedsdienst vanuit de kerk in Elst, die u via de livestream
mee kunt volgen.
Een mooi voorjaar toegewenst.

Vertrouwenspersoon
Gerard Rijpkema, 06 -1286 9135
Redactie
Vincent Bos, Annemarie Buurman, Yvonne van Eldonk
Maria van Engen, Janine Kallen, Paul Kogels,
Henk Peperkamp, Yvonne Vos
Verschijning 10 x per jaar
Kopij
4e jaargang, uitgave juni 2021
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 30 april 2021
4e jaargang, uitgave juli-augustus 2021 DUBBELNUMMER
sluitingsdatum kopij en inleveren intenties
uiterlijk vrijdag 4 juni 2021
Kopij sturen naar: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te
passen, in te korten of niet te plaatsen.
Bijdrage parochieblad
Vrijwillige bijdrage parochieblad graag overmaken naar
rekeningnummer van de betreffende locatie.
(zie hiervoor de gegevens die bij iedere locatie vermeld staan)
Vormgeving en realisatie
Richard van Driel, Drukwerk ABC, Doornenburg
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WOO RD VOO R O N D E RW E G

Mag ik dan bij jou?
Naast mijn werk voor de parochie werk ik ook in de vrouwengevangenis in Ter Peel. Om de week doe ik twee vieringen, daarnaast
heb ik een bijbelgroep. De meeste tijd gaat uit naar individuele
contacten. Er is veel behoefte aan een luisterend oor, het aansteken
van een kaarsje of samen luisteren naar mooie muziek. Van de
gesprekken maak ik verhaaltjes die ik ga bundelen tot een boekje.
Hierbij het verhaal van Anne-Jet (niet haar echte naam).
Het briefje van Anne-Jet vond ik op de laatste dag van haar coronaquarantaine. Vrouwen die me willen spreken maken dat kenbaar
door een briefje achter te laten. Anne-Jet stond eigenlijk al op het
punt te vertrekken. Op het laatste moment wil ze me spreken.
Anne-Jet, ik schat haar ergens begin veertig, begon eigenlijk gelijk
over haar moeder. Over de brief die ze haar wilde schrijven. Over de
zwarte gedachtes die ze maar niet uit haar hoofd kreeg. Ze vertelde
over haar gewelddadige verleden. Vanaf haar derde jaar was ze
thuis seksueel misbruikt. Vader en ooms vergrepen zich aan haar.
Ze werd uit huis geplaatst. “De instelling was de enige plek waar
ik iets van liefde heb ervaren,” zegt ze verward. Zelf kreeg ze vier
kinderen van drie verschillende mannen. Ze ziet haar kinderen
niet. “Ze wonen trouwens ook al lang niet meer bij mij.” Ik vraag
niet waarom niet. Als ze het wil vertellen, vertelt ze het. Ik vraag
alleen hoe ze zich voelt.
Merkwaardig genoeg komt ze bij die vraag terug op haar moeder.
“Ik heb haar vergeven,” zegt ze. Ik vraag hoe haar dat gelukt is,
na zo’n verschrikkelijke jeugd. “Omdat ik nu zelf moeder ben,”
antwoordt ze, “en omdat ik het ook niet altijd goed heb gedaan.”

PA STOR A A L T E A M E N
PA ROC HI E M E D E W E R K S T E R

“Vergeef opdat ge vergeven zult worden,” moet ik onwillekeurig
denken. Het stemt me bitter dat liefdeloosheid generaties lang
gevolgen kan hebben. Tegelijk stemt het optimistisch dat deze
vrouw – wat ze ook voor verschrikkelijks gedaan heeft – in staat
is te vergeven. Zonder wrok.
“Het gaat slecht met mijn moeder,” vertelt Anne-Jet. “Ze heeft
corona. Besmet door mijn neefje van achttien, een zoon van mijn
broer. Dezelfde broer die mij onterfd heeft… Trouwens, geen van
mijn broers - ik heb twee oudere en twee jongere broers - en zussen
willen nog iets met mij te maken hebben. Ik ben het zwarte schaap
van de familie.” Dan vertelt ze over de donkere gedachten die haar
kwellen. “Ik schaam me dat ik blij ben dat mijn neefje mijn moeder
heeft besmet… Nu kunnen ze tenminste niet met zijn allen zeggen
dat ik, de junk, het gedaan heb.”
Er zijn nog meer donkere gedachten. “Ik maak me zorgen als
ik weer vrij kom. Iedere keer als het goed met mij gaat, gaat het
namelijk slecht met mijn moeder. Het is een vreemde band. Want
als het slécht met mij gaat, houdt mijn moeder zich goed. Ze stort
pas weer in als het goed gaat. Ik leg het maar uit als omgekeerde
liefde. Ik heb bijna liever dat het mij slecht gaat, dan gaat het
tenminste goed met haar. Ik begrijp het anders ook niet. Maar ik
wil zo graag dat ze me liefheeft.”
Ze is even stil en overhandigt me dan de brief die ze heeft geschreven.
“Daarom heb ik ook nu deze brief gemaakt. Ik ga hem bij haar
voorlezen.” Ik voel aan haar houding dat ze wil dat ik vraag wat
er in staat. Ik hoef niet aan te dringen.
“Als mijn moeder sterft,” zegt Anne-Jet, “wil ik helemaal niets.
Ik ben toch al onterfd. Er is maar één ding dat ik wil. Ken je dat
liedje van Claudia de Breij, “Mag ik dan bij jou?” Dat wil ik, dat
mijn moeder een dubbelgraf besteldt en dat ik daar dan bij mag.”
Margreet Sanders, pastoraal werkster

Victor Bulthuis
pastor
0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

Karel Donders

Janine Kallen

pastoor

pastoraal werkster

06 2830 2101
kdonders@rkparochiemariamagdalena.nl

06 - 1432 0989
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl

Margreet Sanders

Annemarie Buurman

pastoraal werkster

parochiemedewerkster

06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

0481 - 42 11 61
annemariebuurman2@gmail.com
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VA N D E B ES T U U R S TA F E L
Cijfers 2020 iets gunstiger
De voorlopige cijfers over het boekjaar 2020 laten een iets gunstiger
beeld zien dan eerder is geschetst. Weliswaar zit de parochie H. Maria
Magdalena nog steeds in de min, maar iets minder dan waarmee in de
begroting rekening was gehouden. Dat is een hoopvolle ontwikkeling,
maar allerminst een om de toekomst al rooskleurig tegemoet te zien.
Want er is nog veel werk te verzetten om de trend echt om te buigen.
Dat de cijfers beter uitvallen heeft, hoe raar dat misschien ook klinkt,
onder meer te maken met de coronapandemie. In het voorbije jaar
vielen vanwege de strenge richtlijnen van de overheid veel vieringen
weg. Daardoor hebben we beduidend minder kosten gemaakt. Daar
staan wel minder inkomsten aan onder meer collectes tegenover.
Dit is een voorlopige balans. Binnen enkele weken hopen de beide
penningmeesters de definitieve cijfers te presenteren.

Bezoek aan locaties
Een delegatie vanuit het pastoraal team en het parochiebestuur
(Karel Donders, Janine Kallen, Jeannette den Boer en Theo Peters)
heeft de jaarlijkse gespreksronde met alle locaties van de voormalige
parochie St. Benedictus afgesloten. De delegatie is meteen gestart met
vergelijkbare gesprekken in de voormalige parochie De Levensbron.
We hechten zeer aan deze ontmoetingen met de locaties. Het is
goed om van elkaar te horen wat eenieder bezighoudt.
Tot voor kort waren op nagenoeg iedere locatie van onze parochie
een pastoraatsgroep en een locatieraad aanwezig. De pastoraatsgroep
voert op locatie het door het pastoraal team vastgestelde pastorale
beleid voor de parochie uit. De locatieraad faciliteert dat.
Omdat het steeds lastiger wordt vrijwilligers te vinden voor beide
groepen hebben bestuur en team besloten deze groepen samen te
voegen. U heeft in Ankerplaats vast en zeker al eens gezien dat
locatieraad en pastoraatsgroep verder gaan als locatiepastoraat.
In die ene groep zijn zowel de pastorale taken als de bestuurlijk
taken afgedekt.
Normaliter zien bestuur en pastoraal team en de vertegenwoordigers
van de locaties elkaar meerdere keren per jaar. Zo blijven we over
en weer op de hoogte wat er op een locatie speelt in relatie tot de
totale parochie. Echter ook hier heeft corona het afgelopen jaar
behoorlijk roet in het eten gegooid en zijn er heel veel bijeenkomsten
niet doorgegaan.
Bestuur en team hebben besloten, omdat we elkaar al zolang niet
gesproken hebben, op een corona verantwoorde manier toch bij
elkaar te komen, om elkaar weer een beetje bij te praten.
Naast de instelling van locatiepastoraten is er gesproken over het
pastoraal beleidsplan 2021-2023, de opzet van het parochiecentrum
in Elst (zie verderop in Ankerplaats) en de financiële situatie van de
locaties.

v.l.n.r. Theo Peters (secretaris, personeel en vrijwilligers), Wim
Raaijmakers (juridische zaken en kerkhoven), Karel Donders
(pastoor), Patrick Peters (penningmeester), Jeannette den Boer - van
Treijen (vice-voorzitter), Rob Bonnes (ICT), Aldo van den Brink
(tweede penningmeester) Gerie Driessen (gebouwen) en Vincent
Bos (communicatie). Geen recente foto i.v.m. corona.

Al met al waren het over en weer vruchtbare gesprekken die zeker
een vervolg krijgen.

Gebouwen
Zoals al vaker is gemeld wordt een belangrijk deel van de vergaderingen van het bestuur besteed aan onze gebouwen. Met vijftien
locaties is er immers voldoende te bespreken. De ene kerk heeft
wat onderhoud nodig, voor het andere gebouw zijn toekomstplannen
in ontwikkeling.
Voorbeeld daarvan is de kerk in Oosterhout. De gemeente Overbetuwe heeft met de bewoners een centrumplan opgesteld. De
Leonarduskerk heeft in die visie een centrale rol. Daarom zijn
ook omwonenden en een delegatie van het parochiebestuur bij de
plannen betrokken. Er worden veel gesprekken gevoerd. Die zijn
zonder meer positief en constructief van aard. Alle partijen hebben
uitgesproken om er samen uit te komen zodat in Oosterhout een
breed gedragen dorpsontwikkelingsplan van de grond kan worden
getild.
Om een indruk te geven wat er aan gebouwen zoal op het bestuur
afkomt geeft een kleine opsomming al een beeld. Aan de orde was
het schilderwerk aan de buitenzijde van de pastorie in Elst en de
woning van pastoor Karel Donders die zoals bekend naar Elst
is verhuisd. In Huissen-Stad moeten de dakkapellen gerepareerd
worden, in Doornenburg de toren. Op andere plaatsen moet naar
de muur op het kerkhof gekeken worden, moeten glas-in-loodramen
worden hersteld of verdient het lood- en gootwerk een opknapbeurt.
Dat betekent steeds dat je eerst het euvel moet vaststellen en
dan moet bepalen welke onderhoudswerkzaamheden nodig zijn.
Vervolgens worden offertes opgevraagd, wordt er overlegd over
de uitgaven met het bisdom en kan het werk aanbesteed worden.
Veel handelingen dus, maar wel noodzakelijk. Daar gaat veel tijd
in zitten. Om over de hoeveelheid papierwerk nog maar te zwijgen.
Niet voor niets werd in het interview in De Gelderlander met onze
penningmeesters en onze secretaris opgemerkt dat de parochie zo
groot is dat je er meer dan een dagtaak aan hebt.
Dat we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen over tal van
gebouwen, spreekt uiteraard voor zich.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Onze privacyverklaring: https://www.rkparochiemariamagdalena.nl onder onze parochie/meer/AVG.
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Vijandschap
Wie van u durft te zeggen dat hij vijanden heeft? Vijand, dat is
een zwaar beladen woord. Het roept associaties op met oorlog en
strijd, haat, wraak en vergelding. Natuurlijk hebben we allemaal
wel eens trammelant en sommige mensen gaan we het liefste uit de
weg. Maar om die nou onze vijanden te noemen?
Toch bejegenen mensen elkaar vaak wel degelijk als doodsvijanden.
Opvallend genoeg is daar maar heel weinig voor nodig. Wie iets
zegt of schrijft wat een ander niet bevalt, mag rekenen op een
stortvloed aan vijandige reacties in allerlei toonaarden, inclusief
bedreigingen met de dood.
In de Bijbel gaat het er niet veel beter aan toe. Daarin wordt naar
hartenlust gestrooid met het woord ‘vijand’. Vooral in het Oude
of Eerste Testament wemelt het van de vijandschappen. Zo staat
het boek van de Psalmen vol smeekbeden en verwensingen van
een bidder die zich door vijanden omringd weet en maar één wens
heeft: dat God al dat gespuis zal straffen, het liefst met de dood. En
ook al heeft hij het morele gelijk aan zijn kant, toch staat mij als
hedendaags lezer al die haat en vergelding vaak tegen.

Innerlijke vrede
En toch. Volgens de filosoof en theoloog Tomás Halík is vijandschap
net als vriendschap een wederzijdse relatie. Als de een de vriendschap
van de ander niet beantwoordt, is er geen sprake meer van vriendschap. Met vijandschap is het net zo: als een ander jou vijandig
bejegent maar je weigert om daar vijandig op te reageren, dan ís er
helemaal geen sprake van vijandschap. Kortom, als je de vijandigheid
van een ander niet met gelijke munt terugbetaalt, dan heb je in
feite helemaal geen vijand.

Dat de mensen hem daarom vijandig bejegenen, kan Jeremia niet
van zich afzetten. Het vreet aan hem, hij is bang en boos en zit vol
wraakgevoelens. Kun je het je voorstellen: zelfs zijn eigen vrienden
zijn tot vijanden geworden. Je moet wel heel sterk in je schoenen
staan om je zoiets níet aan te trekken. Maar wat het allerergste is:
de vijand is niet alleen om hem heen, hij zit ook in hemzelf. In de
twijfel aan zijn eigen roeping en aan zijn vertrouwen in God. Er
zijn zelfs momenten dat hij bij zichzelf denkt: laat God maar stikken
in zijn eigen Woord, ik vertik het om nog langer zijn spreekbuis
te zijn.
En toch blijft Jeremia er niet mee rondlopen. Hij legt zijn situatie
in de handen van God. Want wie heeft hij anders nog om hem te
beschermen tegen zijn vijanden? Weliswaar doet hij dat met lelijke
woorden: ‘Laat mij zien hoe Gij u op hen wreekt.’ Maar het zij
hem vergeven, want hoe reageren we zelf als we ons door een ander
in het nauw gedreven voelen? Vijandigheid niet met vijandigheid
beantwoorden, zoals Tomás Halík dat schetst, is een prachtig
ideaal. Maar hoe moeilijk is het om het na te streven. Zeker in
onze tijd, nu internetfora en sociale media vaak slagvelden zijn en
vijandschappen met één muisklik geboren worden. Een venijnige
app, mail of tweet is verzonden voor je er lang en breed over hebt
nagedacht, terwijl de gevolgen vaak niet te overzien zijn.
Jeremia’s houding daarentegen getuigt van kwetsbaarheid én van
kracht. Hij doet zich niet mooier voor dan hij is, maar hij legt
zichzelf helemaal voor God open. Zijn woede en agressie ontkent
hij niet, maar hij blijft er ook niet mee rondlopen. Hij laat zichzelf
én de ander er niet door verteren. Want hij biedt ze God aan; het
is aan Hem wat Hij daarmee doet. Doordat hij God de klap laat
opvangen, wordt erger voorkomen.
Op dezelfde manier mogen wij ons in ons gebed openen voor
God en onze gevoelens van vijandigheid in zijn handen leggen.
Als we daartoe in staat zijn, nemen ze ons misschien niet meer in
bezit. Want zodra we ze bij God hebben neergelegd, kunnen we ze
wellicht loslaten en innerlijke vrijheid en vrede vinden, en zo in
een vrijere verhouding tot de ander komen te staan. Laten we dus
eerlijk zijn tegen God, Hij kan wel tegen een stootje.
Victor Bulthuis, pastor

Goed, dat wil niet zeggen dat er dan geen vijandige gevoelens meer
in jou kunnen leven, maar zolang je daar niet aan toegeeft en deze
niet in daden omzet, is er geen sprake van een vijandschap met
de ander. Dat geeft innerlijke vrijheid en vrede. Halík noemt het
voorbeeld van een heilige die onbedoeld en onbewust veel vijanden
heeft gemaakt en de vraag krijgt hoe hij het toch klaarspeelt
om zo vrolijk en onverstoorbaar te blijven. Waarop de
heilige verbaasd en volkomen oprecht antwoordt:
“U bent aan het verkeerde adres, ik weet niet waarover
u het heeft; ik heb namelijk helemaal geen vijanden!”

Jeremia
Alles goed en wel, zulke heiligen zijn wij meestal niet.
Wat een verademing is het dan om een bijbelse figuur
aan onze zijde te hebben, die net zo in elkaar steekt als de
meesten van ons. Neem de profeet Jeremia. Hij trekt hetzich
wel degelijk aan dat er achter zijn rug wordt gekonkeld door
mensen die erop uit zijn hem te grazen te nemen (Jeremia 20, 10-13).
‘Ontzetting-overal’ wordt hij genoemd, een scheldwoord dat hij
ooit voor een van zijn tegenstanders had bedacht maar dat nu als
een boemerang op hemzelf terugkeert. Die scheldnaam hebben
de mensen hem gegeven omdat Jeremia hen dreigt met ongeluk
als ze zo weinig sociale rechtvaardigheid blijven beoefenen.

Ankerplaats mei 2021 l 5

PAS TORA AT

Voortgang opbouw parochiecentrum

Registratie voor deelname
aan de weekendviering
Door de aanscherping van de regelgeving ter voorkoming van
verspreiding van het coronavirus mogen wij maximaal dertig
mensen toelaten in de kerk.
Om deel te nemen aan de viering op zaterdag of zondag dient u
zich daarom vooraf te registreren. U kunt dat het makkelijkste
doen via het reserveringssysteem op onze website:
www.rkparochiemariamagdalena.nl
Indien u zich niet kunt aanmelden via de website is het mogelijk
om dit per telefoon te doen bij het secretariaat of contactpersoon
van de betreffende kerk:
Driel
		

dinsdag en donderdag
van 9.30 - 11.30 uur

026 - 474 22 50

Elst
		

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 12.00 uur

0481 - 35 09 09

Haalderen
		

dinsdag
van 9.00 - 10.30 uur

0481 - 45 13 71
doorkiesnummer 6

Heteren 		

026 - 472 26 08

Herveld
		

vrijdag
van 18.00 - 20.00 uur

06 - 2010 0072 of
06 - 1073 4459

Huissen
		

dinsdag en vrijdag
van 9.30 - 11.30 uur

0481 - 45 13 71
doorkiesnummer: 8

Indoornik 		
			

ná 18 uur
06 - 2865 9904

Lent
		

024 - 322 03 60

vrijdag
van 10.00 - 12.00 uur

Oosterhout maandag
		
van 9.30 - 11.00 uur

0481 - 48 12 06

Valburg 		

06 - 5353 3479

De vieringen in onze kerken zijn te volgen via
www.kerkomroep.nl
De viering in Elst is tevens via de livestream te volgen
www.facebook.com/stwerenfridus
en via de kabel op TV Lingewaard.

Om mee te vieren is het goed te weten:
1.
2.
3.
4.
5.

Reserveer een plaats
Neem een mondkapje mee
Houd anderhalve meter afstand
Ontsmet de handen
Volg de instructies en respecteer de looproute

In Ankerplaats van november en maart hebt u al kunnen lezen over
de opbouw van een parochiecentrum in Elst waar we allemaal – alle
parochianen, jong en oud – welkom zijn en ons thuis mogen weten.
We hopen dat we met dit parochiecentrum voor de komende tijd
een plaats creëren waar met name ook jongere generaties de ruimte
krijgen elkaar te ontmoeten en een eigen kerkplek op te bouwen.
We hopen dat onze parochie hiermee in deze tijd van ontkerkelijking
toekomst mag hebben.
Parochiezondagen
Het plan is om vanaf september elke maand in het parochiecentrum een parochiezondag te organiseren. We willen dan voor jong
en oud een uitgebreid en goed verzorgd zondagochtendprogramma
aanbieden. We denken aan het organiseren van kinderactiviteiten,
een programma voor tieners en jongeren, geloofsverdieping voor
volwassenen, samen vieren en elkaar ontmoeten.
Gastvrijheid
Met name dit laatste – elkaar ontmoeten en gelegenheid hebben
informeel met elkaar in gesprek te gaan – is een belangrijke voorwaarde
om een warme geloofsgemeenschap op te bouwen. Waar je herkend
en gekend wordt, waar je van gedachten kunt wisselen met zielsverwanten, daar voel je je thuis. Dit is dan ook een belangrijk punt
waar de projectgroep bij de herinrichting van De Hoeksteen, de oude
pastorie en de tuin rekening mee zal houden. Maar met de indeling
en inrichting van de ruimtes zijn we er nog niet. Tijdens de parochiezondagen zal er een belangrijke rol zijn weggelegd voor het gastteam:
gastvrouwen en gastheren die aanspreekpunt zijn voor ieder die binnen
loopt. Gastvrijheid is een hoog goed en komt op de eerste plaats.
Daar willen we echt werk van maken. Denk aan het welkom heten en
wegwijs maken van mensen die het parochiecentrum binnenstappen,
denk aan het schenken van koffie, thee en limonade, denk aan het
voorbereiden en uitserveren van de lunch. We zoeken daarom naar
mensen die in het parochiecentrum tijdens de parochiezondagen deze
belangrijke taak zouden willen behartigen. We zoeken naar mensen
uit heel de breedte van de parochie, afkomstig dus uit alle locale
geloofsgemeenschappen. Zodat iedereen die voor het eerst het
parochiecentrum binnenstapt daar een bekend gezicht kan treffen.

Gezocht: gastvrouwen en gastheren
We zoeken daarom enthousiaste mensen uit heel de parochie die
• het belang van gastvrijheid onderschrijven;
• graag zelf gastvrijheid beoefenen;
• een bijdrage willen leveren aan de opbouw van ons aller
		 parochiecentrum;
• het fijn vinden deel uit te maken van een gastteam;
• er plezier in hebben anderen gastvrij te bejegenen en wegwijs
		 te maken;
• graag koffie, thee en limonade uitschenken;
• niet schrikken van het smeren van een broodje meer of minder
Lijkt het u iets om samen met anderen zo’n enthousiast gastteam
te formeren? Hebt u zelf ideeën over hoe we de gastvrijheid in
het parochiecentrum verder kunnen vormgeven? Dan zijn we
naar u op zoek. Meldt u dan aan bij het Centraal Secretariaat:
per e-mail: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of per
telefoon op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur:
0481 - 45 13 71 (keuzemenu 1)
Pastoraal Team en Parochiebestuur
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De Betuwe staat in bloei
De ontwikkeling van de wandelroute Wegen met Zegen gaat gestaag
door. Een vormgever is aan het werk om een mooie huisstijl en
logo te ontwerpen. De route en de beschrijvingen worden bewerkt
voor het wandel- en fietsboekje dat we gaan uitgeven bij Uitgeverij
Elmar.

S ENI O R ENPAS TO R AAT
John Rademakers
0481 - 48 15 97 / 06 - 4940 8965
ccrademakers@gmail.com

Nu horen er in het boekje natuurlijk mooie foto’s. Wij willen hiermee
dan ook iedereen uitnodigen een foto in te sturen. Deze moet aan
de volgende voorwaardes voldoen:
1. Hoge resolutie > 2 MB.
2. Veel foto’s met wandelaars.
3. Elke foto liggend en staand maken, zodat Elmar ze optimaal kan
gebruiken.
4. Duidelijke vermelding waar de foto in de route is genomen.
5. Naam van de fotograaf vermelden.
De foto’s mogen gestuurd worden naar: just.bennis@gmail.com
Margreet Sanders, pastoraal werkster

Mariagebed in de meimaand
We zijn vorig jaar begonnen met het Mariagebed in mei en oktober.
Graag wil de werkgroep deze gebeden voorzetten. Op 11, 18 en
25 mei kunt u ons weer volgen via de livestream in Elst.
De volgende groepen zullen hun medewerking verlenen:
- de vormelingen;
- werkgroep Lourdeswerk;
- werkgroep Anders dan Anders;
- de Corona-angels;
- verder individuele parochiële voorgangers.
We starten om 19.00 uur met een korte viering, daarna nodigen
we u uit om samen met ons de rozenkrans te bidden. We vinden
het fijn als u met ons meeviert.
Maria
Stil en onopvallend,
bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten,
vind je haar toch overal terug.
In kerken en kapellen,
op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind,
oud of modern van vorm:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Geraakt
Het is altijd bijzonder om namens onze kerk een gouden of diamanten
bruidspaar te mogen feliciteren. Een vorm van betrokkenheid en
meeleven, die zeer wordt gewaardeerd. Een enkele hoge uitzondering
daargelaten.
Soms is er de opmerking: “Dat jullie dat nog doen en aan ons denken,
want wij komen al jaren niet meer in de kerk.” Ik maak dan wel
duidelijk dat ik niet uit ben op bekering. In het gesprek gaat het dan
over de manier waarop het huwelijksjubileum is gevierd, bloemen,
kaarten, attenties. Vaak in kleine familiekring met kinderen en kleinkinderen, en soms in een bredere kring. Een gouden of diamanten
huwelijksjubileum roept een gevoel van dankbaarheid op. Dankbaar
dat je er samen nog mag zijn, wetend dat velen dit niet kunnen
meemaken door overlijden of scheiding. Dankbaarheid wanneer
de gezondheid nog goed is, afgezien van een pilletje tegen dit of
dat. Dat er nog zoveel ondernomen kan worden aan sport, reizen
en aandacht voor kleinkinderen. Heel anders is het wanneer de
viering van het huwelijksjubileum wordt beperkt door ziekte van
man of vrouw thuis of wanneer een partner met veel beperkingen
in het verpleeghuis is opgenomen. Dat kan je dan echt wel raken.
Dan denk ik aan een man als Frits, die met een vriendelijk ‘Goedemorgen’ opendoet als ik rond halftwaalf aanbel. Ik antwoord
“Ook goedemorgen, maar u bent vijftig jaar getrouwd en ik kom
u en uw vrouw namens onze kerk feliciteren. Daarmee laten we
zien dat we met u meeleven.” En ik overhandig een felicitatiekaartje
met een afbeelding van de Werenfriduskerk in Elst. “Dat is wel
bijzonder,” zegt Frits, “ik nodig u graag uit maar corona …” We
maken een kort praatje aan de deur.

(bron: Titus Brandsmaparochie)
Margreet Sanders, pastoraal werkster

In een paar zinnen wordt duidelijk hoe hij en zijn vrouw Ria leven.
Nu vijftig jaar getrouwd maar Ria is al dertien jaar ziek. “Noem
mij geen mantelzorger. Ik ben er gewoon voor Ria, voor haar
dagelijkse verzorging, ook nu dementie vat op haar krijgt. Zij is
mijn vrouw en vanuit onze diepe verbondenheid en liefde is mijn
verzorging en aandacht vanzelfsprekend. Dat doe ik gewoon en als
Ria om elf uur weer verzorgd en wel in de kamer zit, ben ik echt
een blij mens dat ik dit heb kunnen doen. Misschien kun je door
het raam even zwaaien naar Ria?” Dat doe ik uiteraard graag als
ik wegga. Ria zwaait lachend terug. Een ervaring die mij raakt en
bijblijft.
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Bemmel

St. Donatus

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


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

Haalderen O.L.V. van Zeven Smarten

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

Defecte verwarming kerk Haalderen
December 2020 ontstond er rookontwikkeling in de kerk vanuit
de cv-installatie van de kerk. Ondanks verschillende onderzoeken
was de oorzaak hiervan niet onomstotelijk vast te stellen.
De zorg voor de gezondheid van u, onze parochianen, is onze
eerste zorg en daarom is gekozen voor een rigoureuze vervanging
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van onderdelen en/of vervanging van de gehele installatie. Hiervoor zijn wij nog in afwachting van de definitieve rapporten
van de deskundigen. De laatste bezoeken daarvoor zijn in april
geweest. Omdat wij ons realiseren dat u het liefst kerkt in de
gebruikelijke kerk, gingen wij eind april de kerk in Haalderen weer
gebruiken voor diensten. Dat zal dan in eerste instantie zonder
verwarming zijn. Wij verwachten dat dat met het oplopen van de
temperatuur, richting de zomer, geen probleem zal zijn. Deze zomer
kunnen we dan de installatie zodanig aanpassen dat uiterlijk in de
herfst van 2021 de verwarming weer functioneert.
Wij danken de kerkbezoekers voor hun begrip en dat zij naar
Doornenburg zijn gekomen. Wij danken alle vrijwilligers, speciaal
die van Doornenburg, voor alle initiatieven om de opvang van de
uitgeweken kerkbezoekers zo aangenaam te maken.
Bestuur Maria Magdalena en Lokatieraad Bemmel-Haalderen

Driel

H. Maria Geboorte

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

Meimaand – Mariamaand

Protestantse gemeente onze gast

De meimaand is altijd een bijzondere maand in onze kerk. Maria
is onze patrones en als we het aantal kaarsjes zien dat dagelijks
voor haar beeltenis staat te branden, dan blijkt wel dat velen haar
in hun hart hebben gesloten. Men bidt bij haar om troost en steun
of ook wel om een keer ‘dank je wel’ te zeggen.

Wij hebben voor de komende maanden de roosters naast elkaar
gelegd en dat is prima verlopen. Zeker tot in de vakantietijd vinden
de protestantse diensten grotendeels in onze kerk plaats.

In de meimaand zijn er bijzondere vieringen in de kerk. Op 4 mei, om
19.15 uur, is de oecumenische viering in onze kerk in verband met
de dodenherdenking. Aansluitend om 20.00 uur de plechtigheden bij
het Polenmonument.
Vervolgens de moederdagviering op zondag 9 mei. In het weekend
daarna, op zaterdag 15 mei, een gebedsviering van de liturgische
werkgroep, speciaal gewijd aan Maria Magdalena. De zondag
daarna is het Pinksteren, 23 mei, en we besluiten de maand met
een Marialof op zondag 30 mei.
Wij hopen vurig dat we binnen afzienbare tijd met meer mensen
mogen samenkomen en de koren met meer zangers mogen zingen.

In de maand mei is dat op de zondagen 2 mei, 16 mei en 31 mei,
’s ochtends om 10.00 uur. Onze kosters verlenen medewerking.
Het betekent dat in elk weekend gevierd wordt in onze kerk en
dat is mooi.

Terugblik
Aan de foto’s kunt u zien dat we terug kunnen kijken op mooie
paasvieringen in onze kerk.
Palmpasen, de kruisweg op Goede Vrijdag, waar de misdienaars
weer bij waren. En tot besluit de feestelijke viering op paasmorgen.
Het was wel jammer dat we velen moesten teleurstellen die graag
gekomen waren.

Maria Magdalena: veelkleurig
Viering Liturgische Werkgroep: zaterdag 15 mei
Onze parochie draagt de naam Maria Magdalena. Maar wat weten
we van haar? Maria is de eerste aan wie Jezus verschijnt. Zij is ook de
eerste die de opdracht krijgt om aan de apostelen te verkondigen dat
hij niet dood is, maar verrezen.
Haar bijzondere positie is al vroeg in de geschiedenis erkend; vanaf
de vroege middeleeuwen wordt Maria geëerd met de titel ‘apostel
van de apostelen’, apostel van de hoop.
Wij willen in deze viering van woord en gebed wat meer over haar
vertellen om haar wat beter te leren kennen. Daarom is het mooi
om in de meimaand aandacht aan haar te geven en tot haar te
bidden. Een inspirerende viering over de naamdraagster van onze
parochie. Koor Enjoy verzorgt de zang.
Namens de liturgische werkgroep
Riky Janssen
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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: di + do: 9.00 - 12.00 uur
secretariaatelst@rkparochiemariamagdalena.nl
www.facebook.com/stwerenfridus

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

Inzameling voedselbank

Vrijwilligers bedankt

In de veertigdagentijd hebben we levensmiddelen ingezameld voor
de voedselbank. In totaal hebben we met elkaar zo’n twee winkelwagentjes vol met producten verzameld. Op 6 april zijn alle
producten opgehaald door medewerkers van de voedselbank.

Het paasfeest zit er helaas weer op. Hoewel we ook dit jaar niet in
groten getale naar de vieringen konden, hebben vele vrijwilligers
toch hun uiterste best gedaan om er bijzondere vieringen van te
maken. En dankzij de succesvolle inzamelingsactie voor de professionalisering van onze streamdiensten, kunnen we daar toch met velen
van genieten.

Ook dit jaar was de inzamelingsactie van houdbare levensmiddelen
dus weer een succes. We kunnen onze medemensen die het wat
minder breed hebben, en het daarbij extra moeilijk hebben in de
coronatijd, weer blij maken dankzij uw gaven. Hopelijk kunnen
we dit succes volgend jaar herhalen.
Namens de voedselbank en de gebruikers dank voor uw bijdrage.

Het locatiepastoraat wil hiervoor alle vrijwilligers enorm bedanken.
Een schone kerk, prachtige zingende en musicerende kleine koren,
devoot gelezen evangeliën, bijzonder mooie digitale kinderwoorddiensten, en activiteiten van de vele andere vrijwilligers zijn minder
goed in foto’s weer te geven dan de oogverblindend mooie bloemboeketten van de bloemengroep. Daarom voor iedereen wat foto’s
de bloemen die onze kerk deze dagen hebben versierd. Deze bloemen
staan volgens ons symbool voor het mooie werk van alle vrijwilligers.
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Gendt

H. Martinus

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


Doornenburg St. Martinus

v.l.n.r. Harry Drost, Annemarie Buurman

Pannerdenseweg 50, 6686 BH Doornenburg, 0481 - 45 13 71
secretariaatdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Harry Drost, 0481 - 42 15 66
pastoraatsgroepdoornenburg@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Gerard Dekkers, 0481 - 42 24 03
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: ma en vr van 9.00 - 12.00 uur

Puntjes op de i
De voormalige kerkdeuren zijn opgeknapt en weer strak in de lak
gekomen met grote dank voor de vrijwillige inzet van Jan Rasing.
Voor ons en de bewoners is het een zeer mooie entree geworden:
Dank je wel Jan.

Vrijwilligers Gendt
In Gendt bedanken wij onze vrijwilligers jaarlijks met een gezellige
middag samen. Nu dit door de coronamaatregelen niet mogelijk is,
heeft de locatieraad voor een attentie gezorgd met Pasen.

Daarnaast heeft vrijwilliger Frank van den Brink aan de buitenkant van de Mariakapel het kruis opgehangen dat voorheen boven
het altaar in de kerk hing.

Mariakapel Gendt
De Mariakapel is in de zomerperiode langer open: van 9.00 uur tot
20.00 uur. Van een oude kerkbank zijn mooie borden geplaatst bij de
ingang van de Mariakapel, met grote dank aan Frank van den Brink.

4 mei Dodenherdenking Gendt
‘Na 75 jaar vrijheid’
In verband met de coronamaatregelen is het ook dit jaar helaas
niet mogelijk 4 mei te vieren zoals we gewend zijn. Graag hadden
wij samen met u het thema van het Nationaal Comite 4 en 5 mei
‘Na 75 jaar vrijheid’ met u herdacht en gevierd.
Natuurlijk bent u wel van harte welkom bij het monument om
bloemen te leggen. We nodigen u uit om op 4 mei om 20.00 uur een
moment stil te zijn om allen te herdenken die door oorlogsgeweld
om het leven gekomen zijn.

Ankerplaats mei 2021 l 13

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

v.l.n.r. Monique Nijenhuis, Gerard Rothoff

Openstelling secretariaat

Kerk open

De eerste woensdag van de maand hebben we weer ons inloopuur
voor eenieder die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons
terecht voor vragen, het afgeven van intenties of zomaar een kop
koffie.

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

Gezocht: gastvrouwen en -heren
Vindt u het fijn om weer naar de kerk te kunnen en samen te vieren?
Wij zijn op zoek naar gastvrouwen en -heren die ons willen helpen.
Ons kerkgebouw is aangepast aan de coronaregels met betrekking
tot veilig vieren.
Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Wim Jansen,
06 - 1073 4459, of Maria Tacke, 0488 - 42 04 87.

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

Vermelding misintenties
Intenties die vóór 26 april in de brievenbus worden gedaan, komen
nog in Ankerplaats van mei te staan.
Dit heeft te maken met de verwerkingstijd van de kopij voor de
Ankerplaats. Het aanvragen van een misintentie voor de St. Willibrorduskerk kan middels het formulier. Dat kunt u in de brievenbus
naast de deur van de kerkzaal/sacristie doen.
Vult u wel uw telefoonnummer of emailadres in op het formulier?
Dan kan ik bij eventuele vragen even contact met u opnemen.
U kunt er gerust van uitgaan dat uw misintentie in de juiste viering
wordt voorgelezen als u de intentie minimaal een week voor de
viering in de brievenbus van de sacristie hebt gedaan.
Mocht u in de komende periode een misintentie gelezen willen
hebben in Elst, dan kunt u me dat mailen, dan geef ik het door aan
het secretariaat.
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.
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IN G E SP REK M E T

André Mekenkamp
Jong en actief in de kerk
Het komende jaar ga ik met jonge mensen praten die actief zijn
binnen onze parochie. Hoe zijn ze actief, wat doen ze dan op de
verschillende locaties? Wat motiveert hen? Hoe zien ze de toekomst
van de kerk en het geloof? Zien ze daarin een rol voor zichzelf?
De reden om te gaan praten is hun bijzondere positie. In onze
parochie zijn er bijna geen jonge mensen (meer) actief en van ‘aanwas’
is nauwelijks sprake. Dat schrijf ik niet om te somberen, maar
omdat het de realiteit is. Goed om eens te praten met jonge mensen
die zich nog wel thuis voelen in onze parochie.

Wie is André Mekenkamp?
Naar Lent ga ik voor een gesprek met André Mekenkamp. Hij woont
met zijn vrouw Brigitte en hun zoon Emilian in het nieuwe gedeelte
van Lent. Voor mij als van oorsprong Nijmeegse misschien nieuw,
maar deze bebouwing, dit nieuwe Lent, bestaat al meer dan tien jaar.
Een ruim plein met de huizen erom heen en de school voor Emilian
dichtbij. Een fijne plek om te wonen lijkt me.

André komt uit Doetinchem en is voor zijn studie psychologie
naar Nijmegen gekomen. Hij werkt nu als ICT’er voor de gemeente
Nijmegen. Dat zijn feiten, maar wie is hij nu eigenlijk? Opgegroeid
in een gelovig gezin. Zijn vader en moeder waren actief in de kerk.
Hij was vrij om daarin mee te gaan, er was geen druk om dat te
doen. Voor André en zijn broer was het een vanzelfsprekendheid
en zij vonden het prettig en gezellig in de kerk. Misdienaar is hij
geweest en acoliet. Hij heeft er goede herinneringen aan, aan die
tijd. Die beleving, dat gevoel van thuiskomen, dat vond hij in onze
parochie in Elst en Lent. Het deel uitmaken van de katholieke
traditie zoals hij dat vroeger beleefde. En dat wil hij doorgeven aan
zijn zoon. Gelukkig staat Brigitte daar ook achter en kunnen zij
als gezin de verbondenheid met kerk en geloof samen vormgeven.

Wat doet hij binnen onze parochie?
Vanaf ongeveer 2015 is André met zijn gezin actief binnen onze
parochie. Zijn zoon werd gedoopt en deed de communie, dat was
waar het mee begon. Op dit moment is André lector in Elst en
maakt hij deel uit van het liturgisch beraad. Hij zingt in het Sint
Caeciliakoor en doet mee met het projectkoor van het bisdom.
In Lent is hij actief bij de actie kerkbalans. Brigitte is lid van de
kinderwoorddienstgroep die nu ook online voor de kinderen te
volgen is.

Wat motiveert hem?
Dat hij het geloof en de kerk uit zijn jeugd als heel prettig heeft
ervaren. Dat hij God zo heeft leren kennen als iemand die dichtbij
staat en met wie hij alles kan delen. Dat God te groot voor ons is,
niet te bevatten, maar dat hij ons draagt en blijft dragen. In iedere
kerkgebouw ervaart André een gevoel van thuiskomen. Door de
weldadige rust en stilte en een bepaalde geur en akoestiek. En een
daaraan gekoppelde ervaring deel uit te maken van iets dat groter
is dan wij, een goddelijk plan.
Deze ervaring uit zijn jeugd dus, maar ook het voorbeeld van zijn
moeder. André zag de steun die zijn moeder ontleende aan haar
rotsvaste geloof. Hoe haar dat hielp in moeilijke tijden in haar
leven. Dat zij op die manier de regie kon houden over haar eigen
leven en dat leven betekenis heeft gegeven.

De toekomst: naar de kerk in Utrecht?
Dat hoopt André toch niet. Dat het zo slecht zal gaan met de
kerk, dat er nog zoveel kerken gaan sluiten. Met als gevolg dat
de eerste kerk in de omgeving waar je terecht kunt dan een kerk
in Utrecht is bijvoorbeeld. Een schrikbeeld. Maar wat te doen
om de kerk dichtbij te houden en daarmee ook de mogelijkheid
samen te vieren? Een heel moeilijk vraagstuk, dat is bekend. Ideeën
heeft André daarover wel. Hij wil daar ook graag over meepraten.
Het is belangrijk om de kerk betrokken mensen daar goed bij te
betrekken omdat de plannen ook gedragen moeten worden. Corona
maakt dat natuurlijk niet gemakkelijk op dit moment. Een paar
ideeën van André in willekeurige volgorde: een praatje maken met
nieuwe (niet bekende) mensen in de kerk, deze mensen welkom
heten voorafgaand aan de dienst met een kopje koffie. Andere,
min of meer experimentele, manieren van vieren uitproberen om
jonge mensen te trekken. Ook inzetten op geloofsgeprekken met
elkaar: het theologische café en de geloofsgroep van Victor zijn
hiervoor heel geschikt. Dit zijn maar een paar ideeën. André is ervan
overtuigd dat het mogelijk is om weer aantrekkelijk te worden als
kerk, ook voor jonge mensen. En daar wil hij graag zijn aandeel
aan leveren.
Met dank voor je tijd en gastvrijheid, André.
Yvonne van Eldonk
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L ITURGI S C H R OO
Elst

Huissen-Stad

Angeren

Doornenburg

Driel

Gendt

St. Werenfridus

O.L.V. ten Hemel
opneming

St. Bavo

St. Martinus

H. Maria Geboorte

H. Martinus

10.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Amare

10.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

Zondag 9 mei
6e zondag
van Pasen

10.00 Euch
K. Donders
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
V. Bulthuis
St. Gangulphus
Exotherm

Donderdag
13 mei
Hemelvaart
van de Heer

10.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
K. Donders
Magna Voce

Dag/datum
Zaterdag 1 mei

Zondag 2 mei
5e zondag
van Pasen
Zaterdag 8 mei

9.30 Euch
F. Bomers
Moederdagviering
Enjoy

Zaterdag 15 mei

Zondag 16 mei
7e zondag
van Pasen

19.00 Wgv
Lwg
Enjoy
10.00 Euch
V. Bulthuis
Musica Amare

10.00 Euch + Kwd
K. Donders
GK De Levensbron

10.00 Euch
Vormselviering
P. Kuipers/
M. Sanders
St. Caeciliakoor

10.00 Euch
K. Donders
InVoice

Zaterdag 22 mei

Zondag 23 mei
Pinksteren

Maandag 24 mei 10.00 Euch
tweede
V. Bulthuis
pinksterdag
Cantorum
Feest van Maria,
Moeder van de
kerk

9.30 Euch
F. Bomers
Cantorije

10.00 Euch
K. Donders
Schutterijviering
Herenkoor

Zaterdag 29 mei

Zondag 30 mei
feest van de
H. Drie-eenheid

10.00 Euch
K. Donders
Cantorum

10.00 Euch
F. Bomers
GK De Levensbron

l10.00 Euch +
online Kwd
V. Bulthuis
Musica Amare

10.00 Euch
Huissense Umdracht
K. Donders
GK De Levensbron

Zaterdag 5 juni

Zondag 6 juni
Sacramentsdag
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15.00 Marialof
V. Bulthuis
Cantorije

OS TE R MEI 2021
Haalderen

Herveld

Heteren

Indoornik

Lent

O.L.V. van
Zeven Smarten

St. Willibrordus

O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen

H. Johannes
de Doper

H. Maria Geboorte St. Leonardus

19.00 Euch
K. Donders
Herenkoor

Valburg
St. Jacobus
de Meerdere

19.00 Euch
V. Bulthuis
Mariaviering
St. Caeciliakoor
9.30 Wgv Lwg
Ubi Caritas (o.v.)

19.00 Euch
K. Donders
InVoice

Oosterhout

11.00 Euch
K. Donders
Leonarduskoor

9.30 Euch
K. Donders
Dameskoor (o.v.)

19.00 Euch
K. Donders
Musica Nova

19.00 Euch
F. Bomers
Dameskoor (o.v.)

19.00 Wgv Lwg
RKGKI

19.00 Euch
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

LEGENDA

19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor
16.00 Marialof
V. Bulthuis
St. Caeciliakoor

Euch
Wcv
Wgv
Lwg
Oec
Gzv
Kwd
l

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

		

kerkomroep.nl beschikbaar

19.00 Euch
V. Bulthuis
GK De Levensbron
9.30 Wcv
J. Kallen
Ubi Caritas (o.v.)

11.00 Wcv
J. Kallen
Young at Heart (o.v.)

19.00 Euch
V. Bulthuis
Herenkoor

19.00 Euch
K. Donders
Leonarduskoor
9.30 Euch
V. Bulthuis
Dameskoor (o.v.)

19.00 Euch
K. Donders
Exotherm

19.00 Euch
V. Bulthuis
Young at Heart (o.v.)
11.00 Euch
F. Bomers
In B’tween

9.30 Wgv LWG
Ubi Caritas (o.v.)
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MIS I N TE N T I E S
De eucharistieviering op zondag in de St. Werenfriduskerk in Elst is
te beluisteren via www.kerkomroep.nl en te zien via www.facebook.
com/stwerenfridus/videos. Ook te zien via de televisie op KPNkanaal 1478 en Ziggo-via kanaal 36 of 332
Angeren
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.
Bemmel
zondag 2 mei in Huissen-Stad: Henk Leijser, Nel NieuwenhuisScholten.
zaterdag 22 mei in Haalderen, pinksterweekend: Gerda Staring,
Toon Stuart en Nelly Stuart-Peters.
zondag 23 mei in Huissen-Stad, eerste pinksterdag: familie
Scheers-van Kempen.
Doornenburg
zaterdag 8 mei in Haalderen: Lenie Vermaas-Goris.
zondag 9 mei in Huissen: Ouders Jan en Riek Mattijssen-Kuijpers.
woensdag 12 mei in Doornenburg 9.30 uur: Stef en Anneke
Hendriks-Rutjes.
zondag 16 mei in Huissen: Jaargedachtenis Riek-Mattijssen-Kuijpers.
zaterdag 22 mei in Haalderen: Thé Claassen.
maandag 24 mei, tweede pinksterdag in Doornenburg 10.00 uur:
overleden Leden van De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van
Doornenburg en Honderd Morgen, Dora Wissing-Witjes.
Driel
zondag 9 mei: ouders Bierman-Voorburg, ouders Roelofsen-van
Manen, overleden familie Bennik-Barends, Lisa en Jan Jansen,
Hent en Doortje Cobussen-Joosten, Wim Selman, Doortje en Geert
v.d. Welk, ouders Essers-te Dorsthorst en Antoon, ouders Hermeling-Clappers en Frits en Ria, Tonny en Maria te Dorsthorst, Greet
Wesselkamp-ten Westenend, Diny de Ruijter-van Lieshout, ouders
Lamers-Winterhalter en Koos, ouders Demon-Scholten, Dick en
Truus van Rijsewijk, Jan en Geertruida van Mullem-van Binsbergen,
Ma Potjens-Geenacker, Riet en Leo Linsen, Gerrit en Miem Nijsvan Baal.
zaterdag 15 mei: jaargedachtenis Antoon Coenders. Verder gedenken
wij ouders Coenders-Meurs, Hans Jansen.
zondag 23 mei eerste pinksterdag: jaargedachtenis Luc van
Binsbergen en Marie van Binsbergen-Kersten. Verder gedenken wij
ouders Bierman-Voorburg, familie van Kempen, Doortje Klaassen,
familie Janssen-Selman, Sien Fonteijn-van Mullem, voor alle overleden parochianen, Jan en Corrie Meurs, Leo en Miep Essers, Tonny
en Maria te Dorsthorst, Riet en Co Rensen, Antoon Peters, familie
Joosten en Gerard, Els Meurs, Fia Schuiling, Piet Degen, Henk
Roelofs, pa en ma van Veenendaal en Romy en Marieke, ouders
Knuiman-van Elferen en ome Wim, ouders Scheerder-Jansen, Riet
en Leo Linsen.
Elst
zondag 2 mei: jaargedachtenis Ans van de Hoef-Bijvoet. Verder
gedenken wij Corry Sloot-van Meeteren, Jo en Mientje VerhoefJoosten, Aly Hendriks-Smit, pastoor Lampe, ouders Thé en Sidon
Stoffels en Elly, ouders Turk-Martens en zoon Geert, Tiny VerhartSpijkerman, Joop Teunissen, Diny Rewinkel-Kampshoff, Henk
Willemsen, ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.
zondag 9 mei: jaargedachtenis Dieneke Wientjes-Rensen. Verder
gedenken wij Piet en Jo Kamps-de Lorijn, Corry Sloot-van Meeteren,
pastoor Lampe, Gerrit Kienhuis, ouders Van Rossem-Schouten en
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hun zoon Jan, ouders Thé en Sidon Stoffels en Elly, Aly Hendriks
- namens de vriendinnen, George Teunissen.
donderdag 13 mei Hemelvaart van de Heer: Ber Janssen.
zondag 16 mei: jaargedachtenis Jan Braam. Verder gedenken wij
Piet en Jo Kamps-de Lorijn, Greet Konter-Meuris, pastoor Lampe,
Jan van Snippenburg.
zondag 23 mei eerste pinksterdag: jaargedachtenis Bertus Holleman,
jaargedachtenis vader en Kiki Joosten en moeder. Verder gedenken
wij. pastoor Lampe, Gerrit Kienhuis, Ber Janssen, Ton Versteeg,
Truus Witjes-Muhren, Aly Hendriks, Jan Braam, Henk Willemsen,
ouders Willemsen, ouders Van Schaijk.
maandag 24 mei tweede pinksterdag, Maria, Moeder van de Kerk:
geen intenties aangemeld.
zondag 30 mei: jaargedachtenis Anny Hermsen. Verder gedenken wij
familie Van Hooijdonk-Hager, pastoor Lampe, familie CornelissenHartjes, Frits van Marwijk, Kees Marcelis, Jan Braam.
Gendt
zaterdag 1 mei in Haalderen: Joris Claassen, Riet Bolder-van
Heck, Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet Janssen,
Marianne Drenth-Sweeren, Dien en Cees Brunt-Visser, Betsie
Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo Joosten,
Fred Rasing, Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen,
Ben Meijer, Wim Evers.
zaterdag 8 mei in Haalderen: Riet Bolder-van Heck.
zaterdag 22 mei pinksterweekend: in Haalderen: Riet Bolder-van
Heck.
woensdag 26 mei Parochiecentrum Gendt Nijmeegsestraat 2a als
het vanwege corona weer mag: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ton Cornelissen-Kersten, Bets en Jos van Moerkerkvan Merm, Dineke Terwindt-van der Velde, Theo Milder, Tillie
Rasing-Rensen, Liza Kloosterman-de Beijer, Annie RoodingVoermans, Anneke Basten-Aarntzen, Ria Peelen-Derksen, Piet
Janssen, Marianne Drenth-Sweeren, Dien en Cees Brunt-Visser,
Betsie Opgenoort-Damen, Jan Eltink, Annie Derks-Janssen, Theo
Joosten, Nol van den Brink, Henk van Merm, Willy Gerritsen, Ben
Meijer, Wim Evers.
zaterdag 29 mei in Haalderen: Joke van Meekeren-Arends, Hans
van Meekeren, Ine van Meekeren-Teeuwsen.
Haalderen
zaterdag 1 mei: Gerd Spanbroek en Koos Spanbroek-Verhagen.
zaterdag 8 mei: Riek Vernooy, Gert en Toos Alofs-Rijcken, Geert
Duijf, Dina Rutjes-Wassink Anna Maria van Deelen-Derksen.
zaterdag 15 mei: jaargedachtenis Tonny Gunsing. Verder gedenken
wij Anny Gunsing-Natrop, Theo Gunsing, overledenen van de
familie Gunsing-Natrop.
zaterdag 22 mei pinksterweekend: Gert en Toos Alofs-Rijcken, Nel
Nieuwenhuis-Scholten, Piet Demon, ouders Demon, Ria, Mimi,
Wim, Geert, Wilma en Toon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en
Annie.
zaterdag 29 mei: Piet Demon, Jo Derksen, Riek Derksen-Vonk en
Annie, ouders Demon, Ria, Mimi, Wim, Geert, Wilma en Toon.
Herveld
zaterdag 8 mei: jaargedachtenis Eef Broenland. Verder gedenken wij
pastoor Van der Borgh en Tiny Monincx, Wim en Ada GiesbersPeperkamp, Wilhelmien van Hal-Tichelhoven, Piet van der Linden,
Rieky Veens-Maas, Appie en Marie Winnemuller-van Kempen,
Tom de Wit.
Heteren
zondag 2 mei: Wilhelmus Roes en familie, Johannes Boll, Henrica
Jansen, Richardus van Wijck en echtgenote, Deken Roes en familie,

familie Eulink-Peters, Willie en Corry Menting-de Brui, Leo Niels,
Joop en Marie Brugman en kleinzoon Roel, ouders Daniël-Rutten,
Rob Liethoff, Ria Arissen-Moonen, Hans Branderhorst, familie
Elberse,
zondag 23 mei eerste pinksterdag: Leo Niels, ouders Daniël-Rutten,
Rob Liethoff, Ria Arissen-Moonen, ouders Dijkmans-van Groesen
en zoon Sjaak, Jan en Annie Stokman, ouders Vos-Selman, Jan
Brandts, ouders Degen-Hermsen en Jan Veldhuizen, Wim Polman
en zoon Grady, Ruth en Annie Cobussen-Joosten en kleindochter
Daniëlle. ouders Scheepers-Peters en zoon Bart Scheepers, Hans
Branderhorst.
Huissen-Stad
Vanuit deze locatie zijn geen intenties aangeleverd bij de redactie.

en An Schouten en zoon Markje, Leny van Elferen-Simons, ouders
Spaan-Turk, Jos Verhoeven, Wim Verhoeven.

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

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

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

Indoornik
zaterdag 8 mei: ouders Dulos-Janssen, Cees Bionda, ouders GraafManheim, Geert van Meel, Dora Loeffen-Tilleman.

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

Lent
zaterdag 1 mei: jaargedachtenis van Albert Janssen, jaargedachtenis
van Sytze van der Werf. Verder gedenken wij Henk Meeuwsen,
Wim en Ria van Bennekom-Berben, Coby Berkien-Knipping, Lies
Evers, Piet en Diny Evers-Wouters, Nelly Holleman-Hulsman,
Tecla Kingma, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Theo Alofs en
dochter Angela, Anton en Diny van Kempen, Gerard van Kempen.
zondag 23 mei eerste pinksterdag: Dorthy Disveld-Arns, Coby
Berkien-Knipping, Lies Evers, Piet en Diny Evers-Wouters, Nelly
Holleman-Hulsman, Iet Idema-Beukering, Eef en Diet Jacobs-de
Beijer, Thé Janssen, Chris Disveld, Anton en Diny van Kempen,
Luciano en Ans Pauwels-Verdoorn, Theo Teunissen, Sytze van der
Werf, Tecla Kingma, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, familie
Hofs-Boekhoorn, Antoon en Annie Jansen-Wanetie en dochter Leny.
Oosterhout
zondag 2 mei: Jan Broenland, Boedi Knipping, Theo Beekhuijzen.
zaterdag 15 mei: geen intenties aangemeld.
zaterdag 29 mei: Jan Broenland, Antoon Eggenhuizen.
Valburg
zondag 2 mei: jaargedachtenis voor Piet Jansen. Verder gedenken
wij Jo Holleman, familie Berns-Arts, Wim ten Broek en Doortje
ten Broek-van Elferen, André en Toos Cornelissen, families Van
Elferen en Krijnen, Jan Jansen, Ben Ras, ouders Slebus-Krikilion,
Truus Zwartkruis-Rikken.
zaterdag 15 mei: jaargedachtenis voor Johanna Christina Bouwmande Vries, Jacoba Maria Jansen-Saat, Jan Jansen en Hermine Bachner.
Verder gedenken wij Jo Holleman, Henk Berns, André en Toos
Cornelissen, pastoor Engelen, ouders Helmink-Maassen, Nico
Jansen, Frans Janssen, ouders Veggelers-Janssen, Anneke GeurtsKnipping, Thé en Toos Matijssen, Willy van Noordenburg-Meurs,
Marian Eulink-Peters, Ben Ras, pastoor Scholten, Leny van ElferenSimons.
zondag 30 mei: jaargedachtenis voor Melchior Schouten, Hennie
Verhoeven-Voorburg en Fie Verhoeven-Jansen. Verder gedenken
wij Jo Holleman, André en Toos Cornelissen, families Philipsen en
Driessen, pastoor Engelen, families Jansen, Van Hulst en Krijnen,
Willy Jansen-Meurs, Piet van den Berg, Anneke Geurts-Knipping,
ouders Van de Logt-Broekman, ouders Matijssen-Kuijf en dochter
Karin, Marian Eulink-Peters, Ben Ras, pastoor Scholten, Trees
Schouten-Copray, Willemina Schouten-Krijnen en zoon Jan, Ben
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UIT D E PA RO C H I E

Overledenen in de afgelopen periode
(t/m 13 april)

Doordeweekse vieringen
maandag
Elst

09.30

kerk

dinsdag
Haalderen
09.30 kerk
Huissen-Stad 19.00 kerk, rozenkrans
Oosterhout
09.00 kerk
				
woensdag
Doornenburg 09.30 kerk
				
donderdag
Huissen-Stad 09.00 kerk
vrijdag
Valburg
Valburg

elke maandag

elke dinsdag
elke dinsdag
1e dinsdag
van de maand

Arno Vree
Jan Welles
Ina de Bruyn-Burgers
Angela Hoefs-Steenkamer
Mathieu Loeffen
Cobie van Aalten-Nieuwenhuis
Johanna Thuis-van Onna
Stef Arends
Marina Rademakers-Peters
Truus Wissing-Berns

68
77
92
90
92
84
92
81
78
93

Doornenburg
Huissen
Elst
Elst
Herveld
Bemmel
Angeren
Angeren
Driel
Doornenburg

2e woensdag
van de maand
elke donderdag

Kerkelijk afscheid

Doopdata juli - augustus

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

St. Werenfriduskerk Elst (EC)
zo. 4 juli
14.30 uur V. Bulthuis
zo. 1 augustus
14.30 uur V. Bulthuis

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

O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen
za. 10 juli
15.30 uur K. Donders

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

09.00
09.30

kerk, rozenkrans
kerk

elke vrijdag
elke vrijdag

Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)

O.L.V. Tenhemelopneming Huissen (EC)
za. 14 augustus
15.30 uur K. Donders

Gedoopt in de afgelopen periode
St. Werenfriduskerk Elst (EC)
zo. 11 april
Nila Croqué, Driel
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Heteren

O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Kerkplein 1, 6666 AK Heteren, 026 - 472 36 39
IBAN: NL52 INGB 0000 8894 47
Kerkbalans: IBAN: NL89 RABO 0133 9507 00
secretariaatheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Contact
Pastoraatsgroep: Marian Heering, 026 - 472 26 08
pastoraatsgroepheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatieraad: locatieraadheteren@rkparochiemariamagdalena.nl
Parochieblad: Corina Vos, 06 - 2054 4726
corinavos@hgnet.nl
Locatiesecretariaat open: do van 09.00 - 11.00 uur
v.l.n.r. Marian Heering, Gerben Sikkes

Contact wordt gemist
“In deze gekke en moeilijke tijden zo welkom.”
Dit was een reactie van een Praathuisgast na het ontvangen van
een paasattentie, een bakje met narcissen. Al meer dan een jaar
kunnen de mensen van het Praathuis op de maandagmiddag elkaar
niet meer ontmoeten. En dat wordt erg gemist.
Op toegestane afstand, bij het rondbrengen van de attentie, was
het mogelijk om even te horen hoe een ieder erbij zit. “Het is zo
stil, je ziet bijna niemand,” was een veel gehoorde reactie. Kinderen
en kleinkinderen zijn voorzichtig voor hun ouders en grootouders
en omgekeerd.
In deze afgelopen periode werden kleinkinderen geboren en ook
achterkleinkinderen waren reacties die we te horen kregen. Nieuw
leven, het leven gaat verder. Gelukkig maar.
Hopelijk kunnen we na de zomer een nieuw begin maken om samen
het leven weer te kunnen delen. Een nieuw begin; laten wij daarop
hopen en vertrouwen.

Caritas Werkgroep Heteren
Voor het tweede jaar zit corona ons dwars en moeten we onze gebruikelijke activiteiten uitstellen of ombuigen. Voor de huishoudens die
wij met Kerst al een Jumbo-cadeaubon hebben gegeven, hebben we in
de Goede Week weer een Jumbo-cadeaubon gebracht.

Aan ideeën ontbreekt het ons niet, maar we moeten geduldig afwachten totdat er weer meer activiteiten mogelijk zijn. We kijken
vooral uit naar ontmoeting en verbinding met elkaar. Zodra het
weer mag willen we het Sociaal Eetcafé in de Herberg De Aandacht
weer opstarten en ook voor ouders met (jonge) kinderen hebben
we activiteiten in de planning.
Yvonne Sinkeldam en Karin Bernet

Viering
Zondag 2 mei is er weer een woord- en gebedsviering in onze kerk
om 9.30 uur. Deze viering wordt voorgegaan door de liturgische
werkgroep en Harry Wassenberg luistert de viering muzikaal op.
Zondag 23 mei is het Pinksteren. Dan is er afhankelijk van eventuele versoepelingen een woord- en gebedsviering of een woord- en
communieviering in onze kerk.
De voorganger is dan Janine Kallen en Harry Wassenberg begeleidt
de viering muzikaal.
Vooraf aanmelden
Aangezien we maar dertig personen mogen ontvangen, moet er
vooraf worden aangemeld. Dat kan via de link die u vindt op de
website www.rkparochiemariamagdalena.nl of op donderdagochtend
voorafgaand aan de viering op telefoonnummer 026 - 472 36 39
of u mailt naar het secretariaat rkkerkheteren@xs4all.nl
De vieringen in Liefkenshoek gaan voorlopig nog niet door.

Net als met Kerstmis hebben we dit gezamenlijk met de twee protestantse kerken kunnen realiseren. Zo kunnen we 36 huishoudens
een extraatje aanbieden. Bij de cadeaubon hebben we een leuke
kaart gemaakt en de nieuwe folder van Forte Welzijn toegevoegd.
Teun van Blijderveen, de eigenaar van het Heterense Jumbofiliaal
heeft voor ieder huishouden nog een grote zak paaseitjes gesponsord.
Een sympathieke actie die goed is ontvangen.
Onze ouderen hebben het zwaar in deze tijd: de gewende en geplande
activiteiten gaan niet door en het blijft oppassen voor hen. Daarom
hebben de diaconieën en de caritas besloten om ook met Pasen een
attentie rond te brengen. Het is een doosje met paaseitjes en een
kaartje met een positieve boodschap geworden. Voor de groep 80+
zijn er ongeveer 120 attenties in Heteren rondgebracht. We hebben
van deze groep heel positieve reacties op ons initiatief ontvangen.
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Huissen-Stad

O.L.V. ten Hemelopneming

Langekerkstraat 10a, 6851 BN Huissen
secretariaathuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
IBAN: NL31 RABO 0134 7239 61
Contact
Pastoraatsgroep: Anja Zweers, 06 - 2127 3756
pastoraatsgroephuissenstad@rkparochiemariamagdalena.nl
Caritaswerkgroep: Wim van Baal, 026 - 325 23 00
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open: wo van 10.00 - 12.00 uur,
vr van 14.00 - 15.30 uur


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

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

v.l.n.r. Maria van Baal, Anja Zweers, Nel Willemsen

Angeren St. Bavo

Kerkstraat 2, 6687 AG Angeren, 0481 - 45 13 71
Contact
Pastoraatsgroep: Maria van Baal, 0481 - 42 34 25
Caritaswerkgroep: Ans Eeuwes, 026 - 325 21 94
Parochieblad: parochieblad@rkparochiemariamagdalena.nl
Locatiesecretariaat open op Bazuin ma van 10.00 - 11.30 uur

Helaas kan op dit moment het ziekenhuis niet bezocht worden
vanwege de coronaregels, maar geven we de roos aan een naaste
af zodat zij de roos kunnen meenemen. We pakken de ziekenhuisbezoekjes weer op zo snel als dit weer kan.
Een klein beetje aandacht zorgt vaak voor grote vreugde en is het
mooiste wat je een medemens geven kan. Wij hopen als ziekenbezoekgroep Huissen-Zand, dit mooie werk nog lang te mogen doen.
Namens de groep,
Ria Koendering-Neijenhuis en Angelique van Appeldoorn-van
Gellecum

We missen u
Paasattenties zieken Huissen-Zand
Zaterdag 27 maart heeft de ziekenbezoekgroep Huissen-Zand
weer zoals elk jaar de paasattenties rond gebracht voor de zieken
in onze geloofsgemeenschap. Op deze wijze willen we aan onze
kwetsbare medeparochianen van Huissen-Zand laten weten dat
we aan ze denken. Deze keer hebben we, met een fleurig plantje,
geprobeerd de lente en warmte in coronatijd in huis te brengen.
Dit wordt altijd erg gewaardeerd door de mensen en juist in deze
moeilijke tijd is het zo dankbaar om dit te kunnen doen. Hoewel
het kopje koffie er niet in zit vanwege de coronamaatregelen zie je
de blijde gezichten van de mensen als we weer voor de deur staan.
drie keer per jaar bezoekt de groep de zieken. Dat is met Kerstmis,
Pasen en de nationale ziekendag.
Weten wij dat iemand in het ziekenhuis ligt, dan gaan wij daar
met een roos naar toe. Hiervoor zijn wij mede afhankelijk
van uw inbreng. Dus denkt u dat we iemand vergeten, neem dan
contact op met Nel Willemsen, die op dinsdag- en vrijdagmorgen
het secretariaat op het Zand bemant of met een ander lid van onze
bezoekgroep.
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Tijdens de viering van Palmzondag op 28 maart hebben de aanwezige kinderen een kaartje in de vorm van een kippetje geknutseld.
De aanwezige kerkgangers kregen te horen dat zij een kaartje
konden meenemen. Zoals u op de foto kunt zien, is het kaartje
voorzien van het logo van onze parochie en de tekst: ’We missen
u, graag tot ziens’. Het idee is het kaartje te geven aan iemand die
de viering niet fysiek in de kerk kan meemaken, door ziekte of uit
angst voor het coronavirus. Een prachtig initiatief.

Palmpasen Huissen-Stad
Het is zaterdag 27 maart en ouders komen enthousiast hun kinderen
brengen in de stadskerk van Huissen voor het maken van een palmpaasstok.
De ouders die in de kerk bleven, zaten op veilige afstand, geheel
volgens de coronarichtlijnen. De werkgroep, Jong Katholiek MM,
had voor alles gezorgd: de stokken, maar ook voor de eieren,
gekleurd papier en alle andere benodigdheden voor de verdere
versiering. De ruim dertig kinderen keken hun ogen uit. Aan het
begin werd het verhaal van Palmpasen verteld en uitleg gegeven
over de betekenis van de palmpaasstok. De kinderen gingen ijverig
aan de slag en het resultaat mocht er wezen. Tussendoor konden de
kinderen genieten van een heerlijke donut en drinken. We hebben
aan het einde van de middag in optocht door de kerk gelopen
zodat de kinderen trots hun palmpaasstok konden laten zien, er
werd ‘Hosanna, Hosanna’ gesproken. Er was ook belangstelling
van een verslaggeefster van De Gelderlander en een fotograaf.
Helaas kon pastoor Karel Donders zich niet vrijmaken om de
palmpaastakjes te zegenen. Dat werd gedaan tijdens de zondagsviering.
Geheel voldaan gingen de kinderen rond 16.00 uur huiswaarts,
allemaal met een kleur op hun wangen van de inspanning.
De werkgroep kon terugkijken op een zeer geslaagde middag.
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Foto: De Gelderlander

Reiniging engelendoek Huissen-Stad
Het ‘engelendoek’ dat achter het priesterkoor in de kerk van HuissenStad hangt, oogt eindelijk weer fris. Huissenaar Jelle Hofs heeft het
gereinigd en gerestaureerd. De klus nam zeker vijftig uur in beslag.
Maar het resultaat mag er zijn.
Jelle Hofs studeerde museologie in Leipzig en volgt nu een masterstudie Museum en Tentoonstellingen aan de universiteit van het
Noordduitse Oldenburg. Hij heeft zich over het wandkleed ontfermd,
dat door de jaren heen heel erg vies was geworden en enige schade
had opgelopen. Het was grotendeels donkergrijs geworden, terwijl
het lichtbeige van kleur hoort te zijn.
Op het kleed staan afbeeldingen van het Lam Gods, engelen, lichtstralen en Latijnse teksten. Engelen in veel verschillende kleuren en
bepaald niet ingetogen.
Het wandkleed is door de jaren heen af en toe met de ragebol
‘schoongemaakt.’ Goed bedoeld door de vrijwilligers, maar het
zorgde er juist voor dat stof en vuil dieper in het kleed kwamen te

Indoornik

zitten. Jelle heeft voor zijn opknapbeurt eerst de bovenste stoflaag
met de hand verwijderd, daarbij gebruikmakend van een reinigingsmiddel dat vooral in musea gebruikt wordt. De stoflagen eronder
moesten eerst omhoog gehaald worden om daarna met natte lappen
eraf gehaald te worden. Heel veel handwerk, want soms moest een
plek drie keer onder handen genomen worden om het goed schoon
te krijgen. (Bron: De Gelderlander)
Tijdens de paasvieringen konden de kerkgangers het gereinigde en
herstelde doek voor het eerst bewonderen.

H. Johannes de Doper

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

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

PCI / Bezoekgroep

Vervoer naar kerk

Bent u ziek, of heeft u gewoon behoefte aan bezoek? Of weet u,
dat iemand uit uw omgeving behoefte heeft aan bezoek. Laat het
ons weten, dan kunnen we actie ondernemen. Contactpersoon:
Annemiek Lamers, 0488 - 49 14 57, hjclamers@hotmail.com

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

24 l Ankerplaats mei 2021

Agenda
• 8 mei
• 19 juni

Gebedsviering
Gebedsviering

Elke zondag is er in Elst een eucharistieviering.

Rooster
Datum
Tijdstip:
Viering:
Voorgangers:
		
Koster:
Stewards:

zaterdag 8 mei
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Toon Hermsen en
José van Elk
Henk Lamers
Toon Hermsen en
Annemiek Lamers

zaterdag 19 juni
19.00 uur
Gebedsviering met koor
Henk Berns en
Annemiek Lamers
Sjaak de Ruijter		
Henny van Lanen en
José van Elk

Geweldig bedrag vastenactie
De opbrengst is bestemd voor Education Midwifery Care 2.

Organisatie Mariakapel
Heel blij zijn wij als locatie met onze nieuwe kapel. Zoals al eerder
aangegeven zijn we ontzettend verrast door de grote belangsteling.
Altijd branden er kaarsjes, niet alleen in het begin, maar ook nu.
Het plaatsen van de kerststal in december was een goed idee dat
veel mensen trok. Om onze Mariakapel het hele jaar voldoende
aandacht te blijven geven is er een groepje opgericht die dit gaat
beheren en coördineren. In deze groep zitten Ans Jurrius, Sientje
IJkhout, Annemiek Lamers en Jan Stoffelen.
Wij wensen hen veel succes.

Mariakapel in de bloemen
Op 25 maart vierden we Maria Boodschap. De bloemendames
hebben Maria in onze kapel extra in de bloemen gezet.
Hartelijk dank hiervoor.

De geloofsgemeenschap van Indoornik heeft afgelopen vastenperiode gebruikt om geld in te zamelen voor een project in Banjul
in Gambia. Dit project, dat gedragen wordt door Marieke Jurrius
uit Hemmen en Tanja op den Brouw uit Zetten, werkt aan het
inrichten van een skilslab en het aanbieden van trainingen voor
acute zorg bij de verloskundige opleiding in Banjul, Gambia.
Op tweede paasdag hebben we de vastenactie afgesloten en het
mooie bedrag van € 655,70 via een cheque kunnen overhandigen
aan Marieke en Tanja. Wij hopen dat zij met dit prachtige bedrag
veel goed werk kunnen doen in Gambia.
Mede namens Marieke en Tanja willen we u heel hartelijk bedanken
voor uw bijdrage.

Mariaprocessie op 8 mei
Mei is de Mariamaand. Nu we een Mariakapel hebben, kunnen en
willen we haar nog meer eren. Om die reden is er op 8 mei na de
gebedsviering een processie naar de kapel.

Paasbakjes

Tijdens de processie naar de Mariakapel wordt de rozenkrans
gebeden. Ook krijgen deelnemers de gelegenheid om voor Maria
een kaars op te steken.

Omdat de PCI werkgroep elk jaar op Witte Donderdag een ouderendag houdt maar het dit jaar niet kan vanwege het COVID-19-virus,
hebben wij naar de zieken en ouderen van de ouderendag een
paasbakje gebracht.

Wij hopen dat u
allemaal komt.

Ook hebben wij vele andere ouderen een paaskaartje gestuurd om
hen allen een hart onder de riem te steken. Wij hopen u allen weer
in oktober te ontmoeten.

Wilt u vanwege de
coronarestricties de
voorschriften goed
in acht nemen.

PCI werkgroep Indoornik - Zetten
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Lent

H. Maria Geboorte

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

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

Overleden
Op 5 maart overleed in Bemmel Rosina Theodora Straatman-Artz.
Haar roepnaam was Roos. Zij is 92 jaar geworden en woonde in
huize St. Jozef in Lent. Roos was tot op hoge leeftijd actief in het
‘winkeltje’ en haar familie was haar grote trots.
Op 12 maart is er in een gezongen eucharistieviering in de kerk
afscheid van haar genomen waarna Roos te rusten gelegd bij haar
man Wim op het kerkhof naast de kerk. Dat beiden mogen rusten
in vrede.
Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie heel veel kracht
en sterkte met dit verlies.

Vieringen huize St. Jozef
Tot nader order gaan vanwege de coronarichtlijnen de vieringen in
de kapel van huize St. Jozef in mei niet door.

Schoonmaak
Enkele vrouwen en mannen hebben de kerk voor Pasen nog spic
en span gemaakt. Wij willen hen heel hartelijk dankzeggen voor
hun inzet. Deze werkgroep heeft versterking nodig. Dus wie zich
geroepen voelt, laat wat van je horen.

Terugblik eerste paasdag
Wij kunnen dit jaar ondanks de coronaperikelen toch nog met
tevredenheid terugkijken naar deze viering. Pastoor Karel Donders
heeft op een mooie wijze gestalte gegeven aan deze viering. Enkele
leden van het gemengde koor hebben daarbij de zang verzorgd.
De kerk was weer in de sfeer gebracht met de paaskleuren.
Een woord van dank aan iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt, de voorganger, de koorleden, de acolieten, de gastvrouwen
en gastheren, de bloemversierder en daarbij niet te vergeten de
koster die altijd maar weer zorgt dat alles goed is voorbereid.
Dank, dank, dank. Wij vertrouwen erop dat er volgend jaar meer
mensen deze viering kunnen en mogen bezoeken.
Locatiepastoraat Lent
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Hemelvaartsdag
Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Vroeger stonden
mensen midden in de nacht op om blootsvoets op het gras te gaan
dansen en zingen. Daar komt waarschijnlijk de term dauwtrappen
vandaan. Tien dagen later is het Pinksteren, waarbij de Heilige
Geest over ons komt. Het einde van de paastijd.
We wensen iedereen een mooie Hemelvaartsdag en fijne pinksterdagen.
Redactie Lent

Kerkbalans in Lent
Wat betekent de Actie Kerkbalans voor mij als penningmeester
van de locatie Lent? Menigeen denkt misschien dat het mij gaat
om de opbrengsten te verhogen; dat is mooi meegenomen, ik ontken
het niet, maar waar gaat het mij persoonlijk eigenlijk om?
Kerkbalans staat voor mij voor een keuze, waar ieder mens ook nu
voor staat, in de steeds veranderende levensomstandigheden, die
wij maar voor een beperkt deel in eigen hand hebben: waar hoor
ik bij en waar wil ik bij horen? En die vraag is nog altijd actueel,
hoewel niet nieuw: in de oude Bijbelverhalen was je, als kind van je
directe familie, automatisch deel van ‘het volk’. Dat bepaalde alles.
Ik ben ervan overtuigd dat velen een zoektocht naar een ‘gemeenschappelijke plek’, iets tussen naaste familie en ‘volk’, aan het
ondernemen zijn. En daar kan Kerkbalans bij aansluiten denk ik
zo. Hoe dan?
Bij mijn ronde als loper voor de Actie Kerkbalans in Lent heb ik de
diverse bewoners de vraag gesteld: heeft u interesse om in contact
te treden met onze geloofsgemeenschap? Iedere menselijk activiteit
(leren, werken, feestvieren, rouwen, bouwen, oorlog voeren, roddelen
en noem zo maar op) is gebaseerd op samen. Dus als ik verder wil
als persoon in onze geloofsgemeenschap, moet ik toch open (leren)
staan voor dialoog en interactie: niet alleen met mijn directe naasten,
maar toch zeker ook met geloofsgenoten. Net zoals in die tijd toen
geloofsgenoten nog gekenschetst werden ‘als volk onderweg’.
Dat is voor mij de betekenis van Kerkbalans. En als de dialoog
met elkaar, die daaruit voortkomt, goed verloopt, volgt daaruit
vanzelf de ‘goede opbrengst’; en dat bedoel ik nu niet in financiële
zin: de ‘echte waarde van met en voor elkaar’ is immers niet in geld
uit te drukken; het is ook niet ‘wetenschappelijk te berekenen of
vast te stellen’, maar het is desondanks wel reëel. Wij krijgen die
opbrengst er vanzelf bij, als we ons maar bewust zijn van ons
‘samen‘. Het begrip ‘dat oude godsvolk’ was zo bezien niet slecht
beraden, toen zij hun - oude bewogen - levenspaden bewandelden.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans voor locatie Lent is geworden
€ 27.784. Ter vergelijk: vorig jaar bedroeg de opbrengst € 27.507
Namens de gehele geloofsgemeenschap Lent een welgemeend
dankuwel.

Kopij en Misintenties

René Wilderom
Penningmeester Locatiepastoraat Lent 				

De kopij voor juni en de misintenties dienen uiterlijk 3 mei bij de
redactie van Lent binnen te zijn.
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Oosterhout

St. Leonardus

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

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

Vieringen

Mededelingen

Op de zondagen kunt u een eucharistieviering om 10.00 uur vanuit
de Werenfriduskerk in Elst volgen via: https://www.kerkomroep.nl/
#/kerken/10223.

De laatste weken functioneerde de kerkradio in Oosterhout niet
naar behoren. Dit probleem is ondertussen opgelost.

U kunt deze vieringen in Elst via beeld en geluid volgen. Ga hiervoor
naar: Werenfriduskerk Elst Home/facebook. Via startpagina en video’s
kunt u dan bij de betreffende uitzending komen. Dat kan zowel
live als achteraf.

Secretariaat
Het secretariaat is er iedere maandag van 9.30 tot 11.00 uur.
U kunt er terecht met vragen en het opgeven van misintenties.
Let op: Als u een viering wilt bijwonen moet u zich vanwege de
coronaregels aanmelden. Dit kan telefonisch: 0481 - 48 12 06 op
maandag tijdens de openingstijden van het secretariaat. Of via email
secretariaatoosterhout@rkparochiemariamagdalena.nl
Aanmelden via de site van de r.-k. parochie H. Maria Magdalena.
Klik op aanmelding viering. Zoek de viering die u bij wilt wonen.
Klik op de button inschrijven een persoon of op de button inschrijven
twee of meer personen. Volg de instructies die staan aangegeven,
sluit af en log uit. U staat geregistreerd.
• Wij houden het maximum aantal kerkgangers aan (dertig).
• Wij adviseren dringend bij binnenkomst en bij vertrek een 		
mondkapje te dragen. Tijdens de viering kunt u die afzetten.

Vieringen St. Leonarduskerk
Reguliere vieringen: zondag 2 mei 11.00 uur, zaterdag 15 mei
19.00 uur en zaterdag 29 mei 19.00 uur.
Doordeweekse viering: dinsdag 4 mei en dinsdag 1 juni, ochtendviering in de sacristie om 9.00 uur. Zoals dat voor alle vieringen
geldt, raden wij u aan om in deze onzekere tijden goed de website
van de parochie te volgen: www.rkparochiemariamagdalena.nl en
de infokast bij de kerk.
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Ook de telefoonverbinding hapert af en toe, hij valt regelmatig
weg als we opnemen. Hier wordt nog aan gewerkt. Onze excuses
hiervoor.

Valburg

St. Jacobus de Meerdere

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

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

Intenties

Paasverrassing

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

Voor zestig 75-plussers in Valburg kreeg het afgelopen paasfeest
een bijzonder kleurrijk tintje. Een werkgroep van de lokale caritas
maakte en bezorgde namelijk zestig mandjes met viooltjes.

Vrijdagviering
Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een eucharistieviering in de
kerk. Hieraan gaat vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed vooraf.
In verband met de coronaregels drinken we (tot nader bericht) na
afloop geen koffie of thee.

Om ouderen in de coronatijd even een hart onder de riem te steken.
Nog even volhouden en dat valt met zo’n mooi voorjaarsbakje
minder zwaar. Trees van Bon, Ronny Helmink, Hanny Lurvink,
Joke Lindewegen en Els Zwartkruis zorgden voor de bakjes, de
potgrond en viooltjes die ze persoonlijk kwamen bezorgen. Een
verrassende en zeker gewaardeerde geste. De jarigen vanaf 75 jaar
krijgen ook allemaal een leuk cadeautje. Uiteraard zoveel mogelijk
lokaal samengesteld.

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

Kerkdeurcollecte ook digitaal
Wereldwijd zetten missionarissen en missionair werkers zich iedere
dag in voor hun kwetsbare medemens. Tijdens de pinksteractie
van 15 tot en met 23 mei voert de Week Nederlandse Missionaris
campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen
en vrouwen. Zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de kwetsbare
ander.
Uw steun is daarbij onmisbaar. In onze kerk is hiervoor na de viering
van 15 mei een kerkdeurcollecte. Vanwege de coronacrisis attenderen
wij u op de mogelijkheid uw financiële steun ook digitaal vorm te
geven. Ga hiervoor naar de website https://www.weeknederlandse
missionaris.nl/digitale-collecte.
Alvast hartelijk dank.
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V ERSL A G

AGENDA

Doop en vormsel in paaswake
‘’God is nabij aan hen die Hem zoeken,
bidden wij dat velen de weg tot Hem vinden,
dat zij leren om te bidden met alles wat in hen leeft,
en zich aan Hem toevertrouwen.’’
Tijdens de paaswake, zaterdag 3 april, ontvingen onze geloofsleerlingen Ruud, Ruben en Manon het sacrament van de Doop, Eerste
Heilige Communie en het Vormsel. Na te hebben deel genomen
aan het project ‘Opnieuw beginnen’, kozen zij volwassen en
bewust voor het geloof. Wij zijn dankbaar voor de ontmoetingen
en mooie geloofsgesprekken die daar uit voort vloeiden.
Wij feliciteren hen dan ook van harte en danken God voor zijn
goedheid die ons tot deze dag heeft gebracht. Maar vooral heten
wij hen ‘welkom thuis.’
Margreet Sanders en Jacqueline de la Rie,
begeleiders
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Helaas blijven onze deuren nog gesloten vanwege de lockdown.
Het is uitzien naar betere tijden. Maar we zitten niet stil: de
programmacommissie is druk bezig om een mooi najaarsprogramma
in elkaar te zetten. Blijft u het laatste nieuws volgen op deze website
of op onze Facebookpagina.
Met vriendelijke groet,
pastor Victor Bulthuis

Kinderactiviteiten

Kinderen lopen de Kruisweg

voor de kinderen

Kinderwoorddienst online
De kinderwoorddienstwerkgroep uit Elst vindt het jammer dat
er vanwege de coronabeperkingen geen kinderwoorddiensten in
De Hoeksteen kunnen zijn. Om de periode van de veertigdagentijd
tot en met Pasen toch samen met de kinderen te kunnen beleven,
hebben wij gezorgd voor een online versie.
Elke zondag na de eucharistieviering van 10.00 uur was er een
speciale online kinderwoorddienst voor de kinderen. Via het beeldscherm konden de kinderen onder meer luisteren naar een lied en
het evangelie van de zondag. Op de woensdag voor de uitzending
kregen zij via de mail een knutselopdracht toegestuurd. Tijdens de
online kinderwoorddienst werd uitgelegd wat ze hiermee konden
doen. Elke week sloten we af met een mooi gebed.

Op Goede Vrijdag werd in de O.L.V. ten Hemelopnemingkerk in
Huissen om 15.00 uur het lijden en sterven van Jezus herdacht op
een voor kinderen toegankelijke wijze.
Samen met pastor Victor Bulthuis liepen de kinderen langs de
veertien staties in de spaarzaam verlichte kerk. Bij elke statie werd
door een van de kinderen een bloemetje geplaatst. Daarna kon
iedereen het kruis hulde brengen met een bloem en een groet.
De zang werd verzorgd door Helma van Lent, begeleid door
haar dochter Thera. Elk jaar weer maakt het indruk om samen te
komen op dit voor Jezus zo moeilijke uur, zeker voor de jongste
generatie parochianen. In stilte verlieten zij de kerk, op weg naar
Pasen, het feest van het nieuwe leven.

Op eerste paasdag hebben we het veertigdagentijdproject en de
online kinderwoorddienst afgesloten. Zoals op de fotocollage te
zien is, hebben de kinderen thuis hard gewerkt.
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Kinderpagina

Pieppraat
Meimaand Mariamaand
In de maand mei steken we vaker een
kaarsje aan en staan we extra stil bij
Maria, de Moeder van Jezus.

Mies Muis

4 mei Dodenherdenking
We staan op de deze dag altijd stil bij
alle mensen die in de Tweede Wereldoorlog of een andere oorlog zijn
gestorven.

Omdat ik zo’n mooi werkje vond om te maken
voor jullie moeders of oma’s, schrijf ik deze
keer geen verhaaltje. Want dan blijft er
meer plaats over voor het knutselwerkje.

5 mei Bevrijdingsdag
Deze dag vieren we dat Nederland
een vrij land is. Een land waarin je
mag zijn wie je bent en waar je een
eigen mening mag hebben.

Hallo jongens en meisjes,

Groetjes Mies Muis

Om te doen
Moederdaghart, waardebonrad
Wat heb je nodig:
• stevig papier,
• schaar,
• splitpen,
• kleurspullen

9 mei Moederdag
Geen feest van de kerk, maar voor
alle kinderen is het belangrijk een
moeder te hebben die voor hen zorgt.
Alle moeders zetten we op deze dag
extra in het zonnetje.
12, 13 en 14 mei: IJsheiligen
IJsheiligen zijn oude begrippen over
het weer met daarbij allerlei spreuken zoals : “Al wil het in mei nog wel
eens vriezen, met Servaas neemt de
vorst de biezen.” Want voeger was
er geen journaal met weerbericht om
je te vertellen wat het weer morgen
wordt. Wie zijn deze heiligen dan?
Het zijn Pancratius, Servatius en
Bonifatius. Elk met hun speciale
verhaal. Vraag maar eens aan een
van je ouders om dat op te zoeken.
Hemelvaartsdag 13 mei
Hemelvaartsdag is de veertigste dag
na Pasen. In de tijd tussen Pasen en
Hemelvaart hebben de vrienden van
Jezus hem nog regelmatig gezien.
Op Hemelvaartsdag zagen ze hem
verdwijnen in de wolken. Jezus ging
naar zijn Vader in de hemel.

- Knip alle onderdelen uit en trek ze over op stevig papier.
- Kleur alle vlakken in verschillende kleuren. De grote harten geef je ook alle vier
een verschillende kleur. De kleinere hartjes maak je mooi rood, de kleur van de liefde.
Als je niet wilt kleuren neem je gekleurd papier.
- Plak de steel vast aan het kleinste hartje.
- Maak nu een klein gaatje in alle onderdelen.
- Leg alle onderdelen op elkaar zodat alle gaatjes boven elkaar liggen.
- Steek nu voorzichtig de splitpen door alle gaatjes en maak hem vast aan de achterkant.
- Schrijf nu in ieder vak een klusje dat je graag wilt gaan doen voor mama.
Mama mag dan elke dag een keer draaien aan “het rad van fortuin”.
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Pinksteren 23 en 24 mei
Pinksteren is de vijftigste dag na Pasen.
We vieren dan het feest van de Heilige
Geest. Jezus beloofde zijn vrienden
dat er een helper zou komen. Op
het Pinksterfeest waren zijn vrienden
bij elkaar. Plotseling verschenen er
vlammen boven hun hoofd en ze
voelden dat de Heilige Geest hen
moed inblies. De Heilige Geest wordt
uitgebeeld als een vuur of als een duif.

