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GLORIE
Troostrijk licht van zoet verlangen . . .
Vanuit de open hemel baant het wonder
van Uw belofte zich een weg door het duister.

Beschijn de mens die U zoekt in de nacht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht voor mijn pad.

Troostrijk licht van zoet verlangen . . .
leid mij stap voor stap,
langs hoogten en vreugde,
door diepten en strijd,
naar Uw kind van hoop en vrede,
in doeken gewikkeld.

Joke Plamont-Mees

OM TE NOTEREN

doet u al mee? rekening: 
nl65 raBo 0135 4634 59

o.v.v. actie kerkBalans
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

* hiervoor dient u zich aan te melden

Als u hebt meegedaan met de Actie Kerkbalans 
in 2020, hartelijk dank.

2019 opgeteld 2020 opgeteld verschil

Mei 5.297 138.020 2.999 126.964 -11.056

Juni 2.307 141.271 3.336 130.300 -10.971

Juli 4.035 145.306 5.113 135.413 -9.893

Augustus 1.277 146.583 2.210 137.623 -8.960

September 2.101 148.684   9.681 147.304 -1.380

oktober 6.965 155.649 6.080 153.384 -2.265

Zolang de coronamaatregelen duren 
gaat de inloopmorgen niet door.

Annie, Nel, Toos en Waldi

Coronavirus bepaalt agenda

Vanwege het coronavirus zijn alle vermelde acti-
viteiten onder voorbehoud. 
Volg a.u.b. de media en kijk op onze website 
www.detwaalfapostelen.nl voor actueel nieuws.

* 9 deCember 19.30 uur paroChieCentrum overasselt

Informatieavond vormsel 2021 voor ouders en 
kinderen van groep 8 die wonen in Heumen, Bal-
goij, Overasselt of Nederasselt
* 10 deCember 9.45-11.45 uur en 14.15-16.00 uur 
paroChieCentrum WijChen

‘Geloven Nu’, maandelijkse gespreksgroep
* 10 t/m 14 deCember bezinningsdagen thorn

'Deze tijd is vol verwachting'
* 15 deCember 19.30 uur emmanuelkerk

Informatieavond vormsel 2021 voor ouders en 
kinderen van groep 8 die wonen in Wijchen, Al-
verna, Bergharen, Hernen, Niftrik of Batenburg
16 deCember 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
* 24 deCember start 18.30 – 20.00 uur heumen

Kerstkuier! Een kuiertocht door Heumen langs 
diverse kersttaferelen

2021

6 januari 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
7 januari 2021 inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 1 (2021)
* 14 januari 9.45-11.45 uur en 14.15-16.00 uur 
paroChieCentrum WijChen

‘Geloven Nu’, maandelijkse gespreksgroep
20 januari 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
* 29 januari 14.30 uur emmanuelkerk

Filmvertoning “VICTORIA & ABDUL”

3 februari 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
* 11 februari 9.45-11.45 uur en 14.15-16.00 uur 
paroChieCentrum WijChen

'Geloven Nu’, maandelijkse gespreksgroep

* 11 maart 9.45-11.45 uur en 14.15 – 16.00 uur 
paroChieCentrum WijChen

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

* 9 april 9.45-11.45 uur en 14.15 – 16.00 uur 
paroChieCentrum WijChen

'Geloven Nu', maandelijkse gespreksgroep

* 6 mei 19.30 – 22.30 uur paroChieCentrum WijChen

'Geloven Nu', filmavond
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AANMELDEN MET KERSTMIS

Het is bijna Kerstmis 2020, het Hoogfeest van de 
menswording van God. Uiteraard vieren we dit 
grote feest in onze parochie op zoveel mogelijk 
plekken, maar…
Anders dan andere jaren kunnen we dit jaar van-
wege de inmiddels bekende hygiënemaatregelen 
– zoals het er nu uitziet – niet meer dan dertig 
bezoekers per viering toelaten. Dit betekent dat 
we gaan werken met een kaartensysteem.

Kaartensysteem voor kerstavond en eerste kerst-
dag:
  Elke geloofsgemeenschap krijgt dertig  kaar-
ten per viering die in de plaatselijke kerken 
opgehaald kunnen worden na de vieringen in het 
weekend van 5/6 december (2e advent), 12/13 de-
cember (3e advent) of 19/20 december (4e advent). 
  Als u een kerstviering op kerstavond of eerste 
kerstdag bij wilt wonen (zie het rooster elders in 
dit blad) dan geeft u dit aan bij het reserveren voor 
een viering in de advent bij de inmiddels bekende 
contactpersonen. De gereserveerde kaarten kunt 
u dan in de advent (5/6, 12/13 of 19/20 december) 
in de kerk van uw keuze ophalen.
  Wij hopen op uw begrip en vragen u om bij 
voorkeur één viering uit te kiezen. Daarmee geeft 
u anderen gelegenheid om ook een kerstviering  
bij te wonen. 

NB. Mocht er in de tijd tussen nu en Kerstmis een 
verruiming komen, dan laten wij dat via de ge-
bruikelijke kanalen aan u weten. Daarom is het 
verstandig om uzelf ook op te geven in situaties 
waarin de grens van dertig kerkgangers is gepas-
seerd. Bedankt voor uw begrip.

Bestuur en pastoraal team 
parochie De Twaalf Apostelen

Kerst is niet altijd een gezelligheidsfeest geweest. 
De afgelopen eeuwen hebben christenen tijdens 
de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus ge-
vierd. Voor christenen is Kerstmis het feest van de 
komst van Jezus naar onze aarde.
De komst van Jezus heeft de wereld veranderd. 
Denk alleen maar aan het feit, dat we onze jaartel-
ling eraan te danken hebben: vóór Christus of ná 
Christus. Lang daarvoor al (zo rond 700 voor Chris-
tus) schreef de profeet Jesaja over een kind dat 
geboren zou worden om de wereld te verlossen: 
Jesaja 9: 1 en 5. “Het volk dat in duisternis wan-
delt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het 
land van de schaduw van de dood, over hen zal 
een licht schijnen. Want een Kind is ons geboren, 
een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 
op zijn schouder. En men noemt zijn Naam Won-
derlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst.”
Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus 
geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien 
hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was 
er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt 
kon worden was een voederbak. Het verhaal over 
de geboorte van Jezus is te vinden in Lucas 2 in het 
Nieuwe Testament.
Voor christenen betekent Kerstmis de komst van 
Christus. Hij was de langverwachte Messias en Red-
der. De diepste betekenis van kerst is dat God zelf 
de moeite nam om als mens naar deze aarde te 
komen. God koos deze manier om de mensheid te 
redden van zonde en onrechtvaardigheid. Wan-
neer we naar het leven van Jezus kijken zien we dit 
ook juist terug. Jezus treedt in woorden en daden 
op tegen de onrechtvaardigheid die er in de samen-
leving aanwezig is. Daarnaast keek Hij juist wel om 
naar de mensen aan de rand van de samenleving. 
De ultieme manier waarop Hij de overwinning 
op zonde en onrechtvaardigheid haalde was zijn 
dood aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. 
Jezus noemde zichzelf het Licht van de wereld. In 
een vaak zo donkere wereld brengt hij licht.

Namens het pastoresteam en het bestuur 
wens ik u allen een Zalig Kerstmis toe.

Diaken Hennie Witsiers

KERSTMIS

OPEN KERKEN
Dit jaar zijn met Kerstmis diverse kerken weer 
open voor het bekijken van de kerststallen en 
een moment voor bezinning. Zeker nu door de 
coronabeperkingen maar weinig mensen naar 
de kerstvieringen kunnen komen, verwachten 
we méér belangstellenden.
Antonius Abt Overasselt:  25 en 26 december van 
12.00 tot 14.00 uur.
Antonius Abt Wijchen: 25 en 26 december 12.00 
tot 18.00 uur, 27 december 12.00 tot 16.00 uur.
Bergharen: tot een uur na elke kerstviering.
Emmanuel: 25 december na de viering van 9.30 
uur tot 12.00 uur. 
Hernen/Leur: 25 december 14.00 tot 16.00 uur.
Paschalis: 25 december na de viering van 9.30 tot 
11.30 uur.

Op vrijdag 27 november is de website Vierkerst-
mis.nl online gegaan. Op deze website nodigen 
de Nederlandse R.-K. bisschoppen iedereen uit 
om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles an-
ders door Covid-19. De website biedt concrete 
handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er 
geen plek in de kerken is. Thuis vieren met een 
liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook 
en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is 
te belangrijk om niet te vieren.
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VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
30 januari t/m 7 maart. Schrijft 
u mee? Kopij kan tot en met 7 
januari per e-mail worden ge-

zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

EVEN PUZZELEN 

Als je goed kijkt, zie je welke stukjes 
aan elkaar passen. Heb je dat goed ge-
daan, dan kun je twee zinnen lezen. Welke?

@Leo Bijmans

BIJ EEN DIAKENWIJDING

Na een periode van intensieve voorbereiding 
mocht ik op zaterdag 7 november in de Bossche 
kathedraal de diakenwijding ontvangen uit han-
den van onze bisschop Gerard de Korte. In een 
aangepaste viering sprak hij de zes wijdelingen 
en de overige aanwezigen bezielend toe. Hij gaf 
ons als belangrijkste opdracht vooral mee dat 
we als diakens tussen de mensen moeten blijven 
staan. Dienstbaar zijn betekent altijd dat we be-
reid zijn om de ander te waarderen om de mens 
die hij of zij is. Indrukwekkend waren het mo-
ment van de Litanie van alle Heiligen, waarin 
we als wijdingskandidaten helemaal uitgestrekt 

voor het altaar lagen, en 
de handoplegging door 
de bisschop. Voor mij 
was het erg bijzonder 
om door mijn lieve Ma-
rieke vervolgens bekleed 
te worden met de stola 
en dalmatiek. Daarmee 
werd zichtbaar dat je er 
als gehuwd diaken nooit 
alleen voor staat. De 
dienstbaarheid aan de 
Kerk is een gezamenlijke 
opdracht die we met 
vreugde willen vervul-
len.
Het was ontroerend 
om te merken hoe-
veel mensen in onze 
parochie hebben mee-
geleefd en -gebeden. 
Enkele mensen kwa-
men zelfs bij elkaar 

om gezamenlijk naar de plechtigheid te kijken 
en de wijding te vieren. Wat volgde was een 
aanhoudende stroom van felicitaties, kaarten, 
persoonlijke wensen en vooral veel giften voor 
Mary’s Meals. Het verheugt mij dan ook bijzonder 
dat er tot en met 12 november al E1595,- is bin-
nengekomen voor deze diaconale stichting. Met 
dit bedrag ontvangen vijfentachtig kinderen in 
ontwikkelingslanden een jaar lang een warme 
schoolmaaltijd. Wie aan één zo’n kind een toe-
komst geeft, geeft een toekomst aan een hele 
natie. Moge wat geschonken werd honderdvou-
dig naar de gulle gevers terugkeren.
Op deze plaats wil ik jullie allemaal bedanken 
voor jullie betrokkenheid en vriendschap. Ik zie 
ernaar uit om in de komende jaren tussen jullie 
en met jullie te mogen werken. Van harte Gods 
zegen!

diaken Andreas Inderwisch

DE REDACTIE WENST U ALLEN 
EEN GEZEGEND KERSTFEEST 

EN 
EEN ZALIG NIEUWJAAR
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KERK IN TIJDEN VAN CORONA

deel 2: duurzame toekomst

Hoe zal het gaan met de kerk na de coronacri-
sis? Dit is een vraag die ons allemaal bezighoudt. 
De problemen in de samenleving, maar ook in 
de kerk, worden in deze crisistijd uitvergroot. 
We stevenen af op een kleiner wordende kerk, 
een kerk als bescheiden pleisterplaats van 
geloof, hoop en liefde. Paus Franciscus 
gebruikt het beeld van de kerk als 
veldhospitaal.
Wat kunnen wij doen om de kerk 
een duurzame toekomst te bie-
den?
Binnen de kleiner wordende pa-
rochiegemeenschap wordt steeds 
meer een beroep gedaan op ei-
gen creativiteit. Het aantal pastores, 
waaronder priesters, neemt af. Wil een 
gelovige aan zijn geloofsbehoeften vol-
doen, dan zal hij of zij als het ware een eigen 
pakket moeten samenstellen. Naast het gebeds-
leven is het lezen en bestuderen van boeken 
over geloofszaken een mogelijkheid. Deelname 
aan bezinningsdagen binnen de parochie of in 
een kloosterlijke omgeving is een zinvolle acti-
viteit. Ook gespreksgroepen over o.a. bijbelse 
thema’s kunnen heel verdiepend werken. Maar 
wezenlijk blijven de samenkomsten van gelijkge-
zinden in vieringen en speciale bijeenkomsten. 
Eucharistievieringen, hoogtepunten in onze 
geloofsbeleving, zullen niet altijd mogelijk zijn 
door gebrek aan priesters, maar er blijven nog 
voldoende andersoortige vieringen over. Ook 
bestaat de mogelijkheid via de televisie vierin-
gen mee te beleven. De KRO-uitzendingen op 
zondagmorgen zijn zeer de moeite waard, al 
zijn we niet lijfelijk aanwezig. In deze coronatijd  
worden vieringen vanuit de eigen parochiekerk 
ook veelvuldig via YouTube uitgezonden, maar 
dat blijft toch wat behelpen, alleen al vanwege 
het statische karakter.
Als er één taak belangrijk blijft, dan is het wel 
de diaconale taak van de kerk. Daarbij gaat het 
om de aandacht voor ouderen en eenzamen, 
de zorg voor zieken en armen. Barmhartigheid 
tonen en troost bieden zijn belangrijke christe-
lijke deugden. Op dit punt is de coronapandemie 
ook een grote kans. We zien mensen plotseling 
veranderen van beroep of aan een omscholings-
traject beginnen. Werkelozen melden zich aan 
om in de gezondheidszorg hun steentje bij te 
dragen. Het is verheugend te zien, hoe overal 
nieuwe initiatieven ontstaan.
Gelukkig zien we een toename van het aantal 
vrijwilligers, dat zich inzet voor de nood van de 
medemens, met name in ziekenhuizen en ver-
pleeghuizen. Toch is hier nog een tekort aan 

personeel en apparatuur en medisch materiaal. 
Ook in de thuissituatie wordt allerlei hulp gebo-
den, vooral bij alleenstaanden en zieken. Dat er 
veel stille armoede is in ons land, blijkt uit de 
grote behoefte aan voedsel in vele gezinnen. De 
oorzaak ligt meestal in een gebrek aan financië-
le middelen door bedrijfssluiting of baanverlies. 
De voedselbanken hebben vaak niet voldoende 

voorraad om alle aanvragen te honoreren. Ook 
wordt er van alles gedeeld door mensen 

die overvloed hebben, zoals kleding 
en meubilair. In dit verband is het 
goed om te wijzen op de proble-
matiek rondom vluchtelingen 
en asielzoekers. Wij hebben als 
christenen een spirituele bood-
schap te brengen, bestemd voor 
alle mensen van goede wil. De-
gene die behoort tot een andere 

cultuur, godsdienst, geaardheid, ras 
of taalgemeenschap is geen vijand 

maar onze broeder of zuster.  

We leven in een periode met een ernstig besmet-
tingsgevaar. We krijgen daardoor meer oog voor 
het lijden in de wereld en voor een wereld die 
allesbehalve veilig is. Plotseling worden we ge-
confronteerd met gruwelijke aanslagen. 
Het coronavirus eist wereldwijd vele slachtoffers. 
Dagelijks worden we geconfronteerd met de 
harde cijfers. Onder de slachtoffers is veel zorg-
personeel, maar ook de geestelijkheid wordt 
getroffen als gevolg van hun pastorale nabijheid.
Gelukkig is er uitzicht op een goed werkend vac-
cin.

Allerlei positieve activiteiten vanuit de kerk 
worden door de overheid vaak over het hoofd 
gezien, alsof ze er niet toe doen. Misschien heeft 
de kerk, met  name de kerkleiders, daar ook wel 
aanleiding toe gegeven door teveel beheerders 
van kerkgebouwen te zijn of als behoeders van 
het liturgisch erfgoed, in plaats van meer hoop 
en vertrouwen te communiceren. De kerk moet 
de mensen meer tegemoet treden en opbeuren 
bij hun ongemakken. “Gezegend is hij die op de 
Heer vertrouwt en zich veilig weet bij Hem” (Je-
remia 17:7).

Toch blijft de kerk op vele plaatsen wonderlijk 
vitaal, ondanks haar vergrijzing en kleinschalig-
heid. Aan de ene kant moeten we stiller worden 
voor gebed en bezinning, zodat we daarna weer 
luider kunnen spreken en onze boodschap van 
heil overal wordt gehoord. De tijdgeest is vluch-
tig en oppervlakkig. Er is meer aandacht nodig 
voor verdieping. We moeten meer kerk worden, 
meer de gemeenschap die Jezus wilde.
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film: viCtoria & abdul

vrijdag 29 januari 2021 
14.30 uur 
emmanuelkerk

Deze film vertelt het 
waargebeurde verhaal 

van een uitzonderlijke vriendschap. Wanneer 
Abdul Karim vanuit India afreist om mee te 
werken aan de vieringen rond het gouden jubi-
leum van koningin Victoria, blijkt er een klik te 
zijn tussen hen beiden. Koningin Victoria krijgt 
steeds meer een hekel aan de strenge regels die 
haar positie als koningin met zich meebrengt en 
trekt zich op aan de vriendschap met Karim die 
haar de wereld met andere ogen laat bekijken. 
Dit tot ergernis en wanhoop van de mensen aan 
het hof.

Afhankelijk van de dan geldende coronaregels 
wordt het aantal toeschouwers bepaald. 
U moet zich aanmelden bij Tini Poos per e-mail 
tinipoos@upcmail.nl of telefoon 06-50265160. 
Hierbij zal gelden ‘wie het eerst komt, het eerst 
maalt’,  want vol is vol.
De toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.
U bent van harte welkom.

De contactraad van Emmanuel

FILM IN DE EMMANUELKERK
Mgr. Lode van Hecke, bisschop van Gent, ziet de 
coronacrisis als een beproeving, maar ook als een 
genade volgens Gods plan. Jezus neemt Petrus 
bij de hand en de storm gaat liggen. Wij moe-
ten mensen optrekken uit de diepte. De Kerk 
mag nooit verzaken aan haar opdracht van ver-
kondiging en solidariteit, is zijn overtuiging. De 
bisschop zegt, dat we op allerlei manieren tegen 
de ziekte moeten ingaan: op zoek naar andere 
manieren van werken, relaties herstellen die stuk 
zijn gelopen, een uitweg zoeken in de groeiende 
materiële armoede, spirituele kracht zoeken die 
we vaak missen, nieuwe initiatieven nemen ge-
stuurd door de H. Geest.  Gebed maakt energie 
vrij, zodat onze ogen zich openen voor wat er 
echt toe doet. God blijft bij ons, zelfs in de stor-
men van het leven. Een hoopvolle boodschap.  

Koos Leemker

nasChrift

Het boek van Leo Fijen, dat in dit artikel en in 
mijn vorige artikel centraal stond, sluit af met 
een aantal prikkelende vragen, die ons kunnen 
aansporen tot nadenken. Het boek trekt geen 
conclusies, maar maakt een tussenbalans op.
- Hoe bereiken we mensen die niet meer komen 
naar de zondagse viering?
- Wat doen we om het geloof meer tastbaar te 
maken in een kerk van anderhalve meter?
- Hoe gaan we om met onlinevieringen in relatie 
tot de fysieke samenkomst op zondag?
- Waar laten we zien dat de kerk een heilige 
ruimte is voor de hele gemeenschap?
- Hoe missionair zijn we naar kinderen en jonge-
ren, naar zoekers en randkerkelijken?
- Waar is de ruimte om te zwijgen en niet te we-
ten hoe het verder moet?
- Hoe creatief zijn we om alle groepen actief te 
betrekken bij vieringen?
- Wat doen we om andere vormen van vieren en 
samenkomen te stimuleren?
- In hoeverre is de kleine huiskring een alterna-
tief?
- Hoe vinden we een structuur om een netwerk 
van sterke lokale plekken en gemeenschappen 
die zich in deze crisis wel gemanifesteerd heb-
ben ook in de toekomst te ondersteunen?

 

ZOEK DE 
ACHT VERSCHILLEN
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WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 2021

“Blijf in mijn liefde”. Dat is de oproep die in 2021 
centraal staat tijdens de Week van Gebed voor 
eenheid van christenen (17 tot en met 24 janu-
ari 2021). Het is een oproep van Jezus Christus 
zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters 
uit de oecumenische kloostergemeenschap in 
Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbon-
denheid met Christus als bron van de vrucht van 
eenheid. Deze gemeenschap wijdt zichzelf al 
sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.
Jezus Christus zei tegen zijn leerlingen: “Blijf in 
mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij 
blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever 
dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het 
beeld van de wijnstok. Híj is de wijnstok en de 
Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt 
ons heel, zodat wij hem hunnen eren en vrucht 
dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. 
Dat is wat we hopen dat er in deze Week van 
Gebed gebeurt.

verbinding met jezelf

Wij zijn vaak verre van één. Onze lichamen en 
harten worden in verschillende richtingen ge-
trokken. Ons verlangen is echter om één te zijn 
met onszelf en verbonden met Christus. “Blijf in 
Mij, dan blijf Ik in jullie”, zegt Jezus. Een leven 
uit één stuk vraagt om zelfacceptatie, verzoening 
met onze persoonlijke en geërfde geschiedenis.
In Christus blijven is een innerlijke houding die in 
de loop der tijd wortel schiet in ons. Het vraagt 
ruimte om te groeien. Het kan verstikt worden 
door de zorg voor ons levensonderhoud en 
wordt bedreigd door afleiding, lawaai, drukte 
en de uitdagingen van het leven.

verbinding met Christus

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar wor-
den wanneer jullie veel vrucht dragen.”
Los van de wijnstok kunnen we geen vrucht dra-
gen. Het sap, het leven van Jezus dat door ons 
heen stroomt, brengt vruchten voort. Daarom 
moeten we in zijn liefde blijven.
Als we naar Jezus luisteren, stroomt zijn leven 
door ons heen. Hij nodigt ons uit om zijn Woord 
in ons te laten blijven. Dan zal alles wat we vra-
gen  gebeuren. Door zijn Woord dragen we 
vrucht. Als persoon, als parochie, als gemeente, 
als gehele kerk, willen wij één zijn met Christus 
en zijn gebod bewaren om elkaar lief te hebben 
zoals Hij ons heeft liefgehad.

verbinding met anderen

Verbondenheid met Christus vraagt om verbon-

denheid met anderen. Verdeeldheid 
onder christenen zorgt ervoor dat 
we ook verder van God verwijderd 
raken. Veel christenen, die hier ver-
driet om hebben, bidden tot God 
om het herstel van de eenheid waar 
Jezus zelf ook voor bad (zie Johan-

nes 17). Zijn gebed is een uitnodiging om je tot 
Hem te keren en dichter bij elkaar te komen. Dat 
vereist opoffering, maar we worden hierbij ge-
steund door het gebed van Christus zelf.

verbinding met de Wereld

Hoewel wij als christenen in Christus’ liefde le-
ven, leven we ook in een schepping die zucht 
terwijl ze wacht om te worden bevrijd (zie Ro-
meinen 8). In de wereld zien we het kwaad van 
lijden en conflicten. Door solidair te zijn met hen 
die lijden, laten we de liefde van Christus door 
ons heen stromen. Het wonder van Pasen draagt 
vrucht in ons als we onze broeders en zusters lief-
de aanbieden en hoop in deze wereld koesteren. 
Spiritualiteit en solidariteit zijn met elkaar ver-
bonden. Door in Christus te blijven, ontvangen 
wij de kracht en wijsheid om op te treden tegen 
onrechtvaardige en onderdrukkende systemen. 
We zien onszelf als broeders en zusters van alle 
mensen en gaan op een nieuwe manier leven, 
met oog voor de hele schepping.

Raad van Kerken

VIERINGEN
In hoeverre wij in januari 2021 oecumenische vie-
ringen kunnen houden is nu nog niet duidelijk. 
Wij doen ons best daarvoor. Kijk naar het vierin-
genschema in de Wegwijs en op de website van 
de parochie.

diaken Hennie Witsiers
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SINT-MAARTEN
Op zondag 8 november hebben we in de Pa-
schaliskerk Sint-Maarten gevierd, het feest van 
het delen. De communicantjes hadden prachtige 
lampionnen gemaakt en hebben daarmee een 
tocht(je) door de kerk gemaakt. 
De vormelingen hebben dit jaar de rollen omge-

draaid. Ze gingen niet 
rond om snoep op te 
halen, maar gingen het 
brengen. Ze zijn langsge-
gaan in de Paschalis- en 
Emmanuelgemeenschap 
om koekjes te brengen 
aan mensen die wel een 
steuntje in de rug kun-
nen gebruiken.

Elise en Jonna bij mevrouw De Jong

ADVENT
In de advent bereiden we ons vier weken lang voor 
op kerst. Dat kan op veel manieren: door elke zon-
dag een kaars aan te steken van de adventskrans, 
door elke dag een vakje van je adventskalender 
open te maken, door teksten te lezen die je aan 
het denken zetten en even stil laten staan, door 
creatief bezig te zijn rond kerstthema’s. 

We vieren met kerst dat God bij ons is komen wo-
nen. Voor gezinnen geven we elke week van de 
advent een idee hoe je samen met je kinderen 
kunt nadenken over wat dat betekent. In de Ma-
riakapel in de Antonius Abtkerk in Wijchen staat 
een mand waarin elke week een doe-idee ligt 
voor het thema van die week, bijvoorbeeld een 
knutselopdracht of kleurplaat. Kom maar eens 
kijken wat er deze week ligt!

Er wordt ook elke week een mail gestuurd met 
een korte toelichting. Wil je die ook ontvangen? 
Schrijf je dan in voor de nieuws-
brief door een mail te sturen naar 
lara.vanderzee@detwaalfaposte-
len.nl of deze QR-code te scannen:
 

GEZINSKERSTVIERINGEN
Het hoort er zo bij: op kerstavond 
met je gezin naar de kerk gaan 

voor de gezinskerstviering met een kerstspel door 
de kinderen. We hopen dat we dat dit jaar ook 
kunnen doen. Op het moment van het schrijven 

van dit stukje is nog niet bekend wat de corona-
maatregelen met kerst zullen zijn. Maar we gaan 
er wel vanuit dat er nog beperkingen zullen zijn. 
Daarom is er door een aantal ouders een mooi 
initiatief genomen: we maken een filmpje van het 
kerstspel.  Tijdens de gezinskerstvieringen tonen 

we dit filmpje op een scherm 
in de kerk. Zo zijn de kinderen 
toch aanwezig.

Ondanks alle beperkingen  
zullen er wel gezinsvieringen 

zijn met kerst. Kom gerust! Meld je aan via de 
telefoonnummers of mailadressen die te vinden 
zijn op de website. Mocht het maximum aantal 
mensen al bereikt zijn, dan kun je de kinderkerst-
viering digitaal thuis volgen. Vanaf 24 december 
18.00 uur zal een digitale versie van de kinder-
kerstviering, mét het filmpje van het kerstspel, 
via YouTube te bekijken zijn. De link hiervoor zal 
te vinden zijn op de website en bovengenoemde 
nieuwsbrief. 

NIEUW LEVEND KERSTVERHAAL
De tocht van Nazareth naar Betlehem was voor 
Jozef en Maria een fikse tocht van pakweg 140 
kilometer. Maar hoe zou die tocht gaan als ik in 
deze tijd de route van Nazareth naar Betlehem 
zou willen nareizen? Nu kan het niet natuurlijk, 
maar als de pandemie achter ons ligt: zou het 
dan kunnen? Ik stap, met mijn mondkapje op, De 
Planeet binnen. Angela staat me daar te woord.

Angela, ik zou, als 
er geen covid19-
beperkingen meer 
zijn, graag eens 
een tocht maken 
van Nazareth naar 

Betlehem. Die tocht hebben Jozef en Maria ooit 
gemaakt per ezel. Kan ik die tocht ook bij jullie 
boeken, maar dan liever per bus?
Het is een vraag die we eigenlijk nooit krijgen. 
Er is sowieso geen vliegveld in het noorden, dus 
je zult via Ben Goerion het land binnen moeten 
komen. Dat is de luchthaven van Tel Aviv. 

Dat neem ik voor lief. Ik wil best beginnen in Tel 
Aviv. Maar als ik naar Nazareth gereisd ben, kan 
ik dan via de Jordaanvallei naar beneden?
Nee, dat gaat je niet lukken. Je moet dan door 
Palestijns gebied. De grens kom je wel over, maar 
daar geldt, ook buiten coronatijd, een negatief 
reisadvies.
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kan ik soWieso Wel in nazareth komen?
Dat wel. Er zijn georganiseerde busreizen naar 
Nazareth vanuit Jeruzalem. En je kunt ook met 
de bus naar Betlehem, naar de Geboortekerk. 
Maar tussen die twee plaatsen rijdt er verder 
niets.

en overnaChten in betlehem?
Daar vraagt nooit iemand naar. Er zijn daar wel 
hotels, maar niemand wil er meer slapen. 
Geen stal, maar een kerk, genoeg plaatsen om 
te slapen, een ritje met de bus in plaats van met 
een ezel…. Gelukkig hebben we het echte kerst-
verhaal nog!

VakantieXperts ‘De Planeet’ is een van de haltes 
van de TOURtoDO-app, waarmee je in Wijchen 
op verschillende plekken een onderdeel van het 
echte kerstverhaal kunt horen. 
Maak in korte filmpjes kennis met Ab te Naar, 
de ambtenaar die een volkstelling in Betlehem 
organiseert, met Her-O-Dotus, een dienaar van 
koning Herodes  of met Ben ben Beh, de schaap-
herder en gids die mensen van noord naar zuid 
brengt door de Jordaanvallei. 
Je kunt de approute lopen van 18 december 
2020 - 3 januari 2021. Wie de vragen bij de haltes 
goed beantwoordt, krijgt een verrassing. Tijdens 
de winkeltijden kun je die afhalen bij Vakanti-
eXperts ‘De Planeet’! De approute is ontwikkeld 
door de Evangelische gemeente Parousia, de 
protestantse gemeente Rivierenland Oost en 
parochie De Twaalf Apostelen. Een goede aan-
leiding om er in de kerstvakantie even op uit te 
gaan met de kinderen. Op 19 december zal er op 
en in de H. Antonius Abtkerk tussen 13.00-17.00 
uur iets te doen zijn. Wie op die dag de approute 
loopt, kan bij de kerk de verrassing ophalen!
Download de app TOURtoDO gratis via de app-
store of de playstore en log in met code 979805.

Jan Willem Drost, 
namens de werkgroep Levend Kerstverhaal

DE DIGITALE ADVENTSKALENDER IS ONLINE! 
Nog maar heel even en dan is het zover: dan 

begint advent, de periode 
waarin we verwachtingsvol 
uit mogen kijken naar Kerst-
mis! 
Het blijft onzeker hoe de ko-
mende maanden zullen gaan 
verlopen, maar om advent 

toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan 
heeft het team Familiepastoraat een ‘digitale 
adventskalender’ in het leven geroepen. Een 
kalender voor het hele gezin waarbij je online 
elke dag een luikje kunt openen. De kalender zit 
boordevol mooie verhalen, leuke opdrachten, 
muziek en knutselopdrachten. 

https://adventskalender2020.webflow.io/

Ook op de website van bisdom Den Bosch zal de 
adventskalender komen, zodat iedereen de ge-
legenheid heeft om mee te doen. Zijn jullie er 
klaar voor?  

Team Familiepastoraat
Bisdom ‘s-Hertogenbosch

Kerstfestijn in 2018. 
Foto Jack Doorman

VORMSEL 2021

Uitnodiging informatieavond 
vormsel 2021

Op woensdag 9 december a.s., 
om 19.30 uur,  is er een infor-
matieavond over het vormsel 

in het parochiecentrum van Overasselt voor alle 
ouders en kinderen uit groep 8 die wonen in 
Heumen, Balgoij, Overasselt of Nederasselt. 

Op dinsdag 15 december a.s., om 19.30 uur, is er 
een informatievond over het vormsel in de Em-
manuelkerk (Homberg 25-37) in Wijchen voor 
alle ouders en kinderen uit groep 8 die wonen 
in Wijchen, Alverna, Bergharen, Hernen, Niftrik 
of Batenburg. 

Tijdens deze avond krijgt u/ krijg je informatie 
over het vormsel, de voorbereidende bijeenkom-
sten en natuurlijk de vormselviering.  Misschien 
twijfel je nog en wil je nog wat vragen stellen?
Dat kan die avond! 

I.v.m. corona vragen we om je aan te melden 
voor deze bijeenkomst via secretariaat.pasto-
res@detwaalfapostelen.nl

We zien u / je graag op de informatieavond, tot dan!  
Werkgroep Vormsel
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Zondag, 22 november werd het feest van Chris-
tus Koning gevierd, de afsluiting van het kerkelijk 
jaar. Op deze dag was de laatste eucharistieviering 
in de zo vertrouwde kerk van Heumen en werd 
het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken.
Door de coronamaatregelen kon maar een be-
perkt aantal parochianen bij deze laatste viering 
aanwezig zijn. Om alle parochianen toch de vie-
ring mee te laten beleven was er een rechtstreekse 
tv-uitzending via GL8.
De voorgangers in deze viering waren pastor 
Martin Claes, pastor  Yves Mambueni Makiadi en 
pastor Aloys van Velthoven. Er was geen koor, 
maar wel orgelspel.
De pastors met lectoren en leden van de contact- 
raad kwamen met voorop enkele gildebroeders, 
de vaandeldrager en de trom de kerk binnen.
Pastor Yves heette de aanwezigen in de kerk en 
thuis welkom bij deze laatste viering. Na 68 jaar 
vieren in de H. Georgiuskerk komt er vandaag 
met pijn in het hart een einde aan. In al die jaren 
zijn er veel dopen, huwelijken en uitvaarten ge-
weest. De eerste communie- en vormselvieringen 
waren ook altijd mooie vieringen. De priesterwij-
ding van Aloys van Velthoven en de eerste missen 
van priesters uit onze geloofsgemeenschap waren 
ook heel bijzonder. Pastor Martin Claes verzorgde 
de overweging. Hij zei dat je het geloof overal 
kunt belijden en dat het niet van een stenen ge-
bouw afhangt.

Aan het einde 
van de viering 
werd nog een 
gedicht voorge-
lezen over de 
sluiting van de 
kerk. Het gilde 
vertelde dat dit 
kerkgebouw het 

vijfde in Heumen is, dat aan de eredienst wordt 
onttrokken. 
Adviseur van het parochiebestuur Rudy de Kruijf 
en procesbegeleider bij de sluiting van de kerk 
sprak over 'De weg naar het afscheid van het 
kerkgebouw en daarna…'.

Pastor Aloys hoopt dat de parochianen de pijnlijke 
sluiting kunnen omzetten in dankbare herinne-
ringen. De bloemstukjes die op het altaar en bij 
St.-Joris en Maria stonden werden met een mooi 
woordje van Aloys gegeven aan enkele vrijwilli-

gers, die hier zichtbaar door 
geëmotioneerd waren.
Na de zegening werd de al-
taarsteen verwijderd en was 
de kerk aan de eredienst 
onttrokken.

Het Allerheiligste werd de kerk uitgedragen en 
ging in een kleine processie naar de protestantse 
St.-Joriskerk. De katholieken werden door do-
minee Hermen Kroesbergen welkom geheten. 
Vanaf december is er twee keer in de maand op 
zaterdagavond een viering in de Joriskerk van 
Heumen. Ondanks het loslaten van een zo ver-
trouwd kerkgebouw was het een mooie viering. 
Na de viering was er voor de parochianen nog ge-
legenheid om een laatste bezoek te brengen aan 
het kerkgebouw. Veel mensen hebben hier nog 
gebruik van gemaakt.

Contactraad Heumen
(foto's: Flip Franssen-De Gelderlander en W. Broens)

KERSTKUIER 
Op kerstavond 24 december gaan we samen met 
de rooms-katholieke parochianen uit Heumen 
iets nieuws doen: een Kerstkuier! Nu we vanwege 
de coronamaatregelen geen gezellige volle zang-
dienst kunnen hebben op kerstavond, lopen we 
in kleine groepjes een kuiertocht door Heumen 
en komen langs diverse kersttaferelen. Zo kunnen 
we toch nog een mooie kerstavond hebben sa-
men! U loopt toch ook mee?
Van 18.30 tot 20.00 uur vertrekken elke 7 á 8 mi-
nuten twee groepjes van vier personen of een 
huisgezin. Ze kuieren langs de met waxinelicht-
jes aangegeven route door Heumen. De route is 
ongeveer twee kilometer lang, dus iedereen kan 
meedoen! 
We komen bijvoorbeeld langs de wijzen en de 
herders, langs een vol hotel in Bethlehem en een 
Romeinse heraut die een bevel voorleest. Ieder-
een is op zoek naar het licht in de nacht dat het 
duister verdrijft. Zoekt u ook mee? 
Op tv, in tijdschriften en op Facebook zie je hoe je 
zou moeten zijn, hoe een echt goede vader, oma, 
partner, dochter of verzorger dingen doet. Het 
lijkt wel of je het nooit goed genoeg doet. Deze 
avond gaan we met Elisabet en de wetgeleerden, 
met de herders en de wijzen op zoek naar een 
uitweg uit die duisternis. Iedereen in het kerstver-
haal geeft ons iets mee, een woord of een teken, 
en uiteindelijk hopen we daarmee de vrede voor 

LAATSTE VIERING IN H. GEORGIUS HEUMEN
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h. johannes de doper - balgoij

ALLERZIELEN 2020 – IN STILTE HERINNEREN 
Op zondag 1 november jongsleden vierden we 
Allerzielen in Balgoij. De H. Johannes de Doper-
kerk was open tussen 9.30 – 12.00 uur. Door de 
coronamaatregelen kon er helaas geen viering 
plaatsvinden, maar iedereen was welkom voor 
een kort bezinningsmoment en/of het opsteken 

van een kaarsje en er 
klonk passende muziek.  
 
Zo stonden we stil bij Al-
lerzielen. Een bijzondere 
tijd van het jaar om te 
herinneren in verdriet en 
in dankbaarheid  allen 
die dit leven al hebben 
verlaten. 
 
We stonden stil bij die 

grote gemeenschap van vrienden en fami-
lie, maar ook van zovele onbekenden, die ons 
zijn voorgegaan in de dood. 
Speciale aandacht kregen de overledenen van 
het afgelopen jaar. Voor hen brandde er een 

kaars en we hebben ze een gezicht gegeven.  
Aan de andere kant van de brug blijven zij dicht-
bij. 

 Gerrie Valks en Piet van Erp

AFSCHEID IS MOEILIJK
Zondag 22 november konden 
en mochten wij via livestream 

getuige zijn van de laatste viering als afscheid 
van H. Georgiuskerk in Heumen. Wij, Bert en Riet 
van Boxtel waren dankbaar dat wij hier getuige 
van waren. De viering was uitstekend verzorgd 
en beeld en geluid perfect. Het was natuurlijk 
jammer dat dit met zo’n  klein aantal mensen 
moest plaatsvinden, maar waarschijnlijk zijn er 
velen die thuis hebben gekeken. Het is en blijft 
moeilijk. Zeventig jaar is de kerk geworden en 
hier is het leven al die tijd gevierd, zo verwoord-
de pastoor Martin het in de verkondiging. Het 
was het feest van Christus Koning, afsluiting van 
het kerkelijk jaar. Deze dag was dan ook een 
afsluiting van wat velen hier in dankbaarheid 
mochten ontvangen en  delen in het verdriet om 

elkaar tot steun te zijn. Een moment van grote 
verandering, maar we blijven het leven vieren sa-
men met andere christenen, constructief samen 
verder gaan.
Het gilde uit Heumen was hierbij aanwezig en 
heeft hier zijn laatste groet gebracht. 
Als dan het einde gaat komen zijn er toch nog 
veel mooie woorden gesproken. Rudy de Kruijf 
met een woordje, de kerk in Heumen is vijfhon-
derd jaar geleden begonnen en vijf keer opnieuw 
gebouwd en nu gaan we afscheid nemen van 
een vertrouwd gebouw. Hij vertelde globaal wat 
er met de inventaris en de spullen gaat gebeu-
ren. Zo gaat er ook wat naar Oeganda, naar de 
kerk waar Sander Kesseler priester is. Voor Aloys 
is het ook een afscheid met veel herinneringen. 
Hij deed er onder meer zijn eerste H. Mis. Maar 
hij zal het in dankbaarheid loslaten.
Fien Tax las een gedicht voor, ik denk zelfge-
maakt. Heel mooi en emotioneel, dank je wel.
Vijf personen mochten een bloemetje ontvan-
gen. Het getal vijf verwees naar de vijf wonden 
van Christus,  dit voor al het vele werk door vrij-
willigers  gedaan. 
Na afloop is het altaar ontbloot,  de altaarsteen 
verwijderd en Ons Heer in processie naar de 
overkant gebracht.
Wij wensen de mensen in Heumen veel vertrou-
wen en een hoopvolle toekomst toe.

Bert van Boxtel
             

ons hart te vinden in de stal bij Jozef en Maria. 
Geef u nu alvast op bij de scribacriba@pknheu-
men.nl ! Hij laat u dan te zijner tijd weten hoe laat 
precies uw groepje aan de Kerstkuier mag begin-
nen. Opgeven kan tot 20 december. Geef uzelf op 
tijd op! We rekenen erop dat het door kan gaan, 
maar houdt u ook de berichtgeving op de website 
www.pknheumen.nlin de gaten.
Laten we er samen een mooie kerst van maken en 
doe mee met de Kerstkuier!

PKN Heumen



Parochie de twaalf aPostelenPagina 12 nummer 10 december 2020 | januari 2021

ALTERNATIEVE ALLERZIELENVIERING 
2 NOVEMBER 2020

In tegenstelling tot de drukbezochte Allerzielen-
vieringen van voorgaande jaren, heerste er dit 
jaar een serene rust in onze Antonius Abtkerk. 
Om zoveel mogelijk nabestaanden van een over-
ledene de gelegenheid te geven de viering bij te 
wonen waren er twee korte diensten georgani-
seerd.
Om half zeven ’s avonds zaten er dertig personen, 
die een uitnodiging hadden ontvangen voor het 
ophalen van het kruisje, in de banken. Keurig 
met neus- en mondbedekking. Steeds kwam één 
persoon van een familie op afroep naar voren 
om een kaarsje te ontsteken in een ‘cirkel van le-

ven’ en direct 
het kruisje 
van hun dier-
bare mee te 
nemen.
Om half acht 
waren ne-

genentwintig mensen aanwezig. Ook nu was 
het weer één afgevaardigde van het gezin die 

naar voren 
kwam om in 
de tweede 
‘cirkel van 
leven’ een 
waxinelichtje 
te laten bran-
den.
Deze cirkels 

verwezen naar het avondwakekleed, waarop de 
levensfasen van een mens staan afgebeeld om 
daarna op te gaan naar het licht van onze Schep-
per.
Met gebed, liefdevolle woorden, kerkmuziek 
en rituelen waren het korte, maar ontroeren-
de diensten. Namens het koor en alle overige 
parochianen, die bij deze besloten vieringen 
helaas niet aanwezig mochten zijn, hebben wij 
als avondwakegroep voor hun dierbaren die zij 
hadden willen herdenken een lichtje ontstoken. 
Bedankt voor uw begrip. 
Als laatste werden alle overledenen waar ook ter 
wereld herdacht.
Een dag later verspreidden nog vele grafkaarsen 
hun licht op het kerkhof naast de kerk.

Nelly, Riet en Trudy

 
h. antonius abt - overasselt

TWEE VRIJWILLIGERS GESTOPT
In de afgelopen maand hebben wij afscheid ge-
nomen van twee van onze vrijwilligers, die te 
kennen hadden gegeven vanwege hun gevor-
derde leeftijd te stoppen met hun werk voor de 
kerk. Een van hen is Gerrit Janssen, vanaf medio 
2006 lid van de werkgroep hoveniers, die er-
voor zorgt dat onze begraafplaats altijd keurig 
verzorgd is. In het verleden was Gerrit ook graf-
delver, vanaf 2000 als invaller, later – tot 2010 
- vast, en van 1999 tot de opheffing eind 2017 
was hij lid van het kerkcomité.
De ander is Jan Arts. Jan heeft er jarenlang voor 
gezorgd dat de containers van het kerkhof elke 
week op tijd aan de weg werden gezet om op-
gehaald te worden door de vuilophaaldienst. 
Daarnaast was hij sinds 2001 lid van de kortgele-
den opgeheven werkgroep Knipselkrant.
Omdat de vrijwilligerslunch dit jaar niet door-
ging, hebben beide vrijwilligers bezoek gehad 
van een lid van de contactraad, waarbij hun een 
afscheidskaars en een bloemetje is aangeboden.
Wij danken Gerrit en Jan hierbij nogmaals voor 
hun jarenlange inzet.

Contactraad H. Antonius Abt

HERDENKING OVERLEDENEN 
AAN CORONA

Op 31 oktober hebben we een her-
denkingsviering voor de overledenen 

aan corona gehouden in de H. Antonius Abt in 
Overasselt. Het was een bijzondere warme vie-
ring, waar we met drie families hun geliefden in 
het licht hebben gezet met kaarsen, hun levens-
verhaal en een witte roos. Pastor Yves ging in 
deze viering voor. 

Nelly Vink-Theunissen

VERLICHTING GROTE WIJZER KERKKLOK

Sinds een tijd werkt de nieu-
we ledverlichting van het 
uurwerk op de westzijde 
van de kerktoren niet goed. 
Af en toe is de grote wijzer 
enige tijd niet verlicht. Op bij-
gaande foto is dit te zien. Het 
heeft onze aandacht.

Contactraad H. Antonius Abt

Met Kerstmis zal onze kerk op beide kerstdagen 
van 12.00 tot 14.00 uur geopend zijn voor ieder-
een die de kerststal wil bewonderen.
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BIJZONDERE VIERINGEN

Uitzending vieringen vanuit H. Antonius Abtkerk Wijchen via 
U kunt deze vieringen live volgen op                 via het kanaal: Antonius Abt Wijchen. 

Wijchen | H. Antonius Abt
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord en Communieviering. Andreas Inderwisch.
maandag 21 december 19.00 uur Boeteviering. Martin Claes.

Wijchen | Emmanuel
vrijdag 11 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 08 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon
vrijdag 04 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 08 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Alverna | H. Jozef
vrijdag 18 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.
vrijdag 15 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Andreas Inderwisch.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 25 december  Géén viering.
vrijdag 22 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Overasselt | H. Antonius Abt
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed in de pastorie van de H. Antonius Abtkerk Overasselt.
maandag 21 december 19.00 uur Boeteviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 29 december 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 26 januari 10.00 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Contactpersonen voor aanmelding voor alle vieringen op zon- en feestdagen:

H. Antonius Abtkerk Wijchen:  Contactraad, (06) 82242153, abtwijchen@detwaalfapostelen.nl

Emmanuelkerk Wijchen:   Tiny Poos, (06) 50265160, tinipoos@upcmail.nl

H. Paschaliskerk Woezik:   Marijke de Groot, (06) 30653053, paschalis@detwaalfapostelen.nl

H. Jozefkerk Alverna:    Anny Rosmalen, (06) 29277272, annyrosmalen80@gmail.com

H. Joh. de Doperkerk Balgoij:  Marianne v/d Boogaard, (024) 6453933, nw.vanden.boogaard@kpnmail.nl

H. Antonius Abtkerk Nederasselt:  Liza Matijssen, (024) 6221596, matyssen.geerts@kabelfoon.nl

H. Antonius Abtkerk Overasselt:  Tien Theunissen, (06) 13039363, tien-nelly.theunissen@planet.nl

Sint-Joriskerk Heumen:   Hetty Martens-Poelen (06) 23523965, hettypoelen@hotmail.com

Oude Sint-Victorkerk Batenburg:  Bert van Boxtel, (0487) 540806, bertenrietvanboxtel@gmail.com

H. Annakerk Bergharen:   Thé Pekel, (0487) 531651, thepekel@planet.nl

H. Judocuskerk Hernen:   Marijke Reijnen, (0487) 531470, h.judocus@detwaalfapostelen.nl

H. Damianuskerk Niftrik:   Jan Derks, (06) 53164226, jderksniftrik@hotmail.com

BIJZONDERE VIERINGEN
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Emmanuel
Wijchen

  

Het Kompas

Vieringenschema donderdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Titus 2,11-14
☼ Evangelie: Lc. 2,1-14

18.00 Gezinskerstviering
Ensemble Familiekoor
Lara va der Zee

20.00 Kerstavondviering
Harmonie D.O.V.
Ad Blommerde

22.00 Kerstavondviering
Ensemble Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

20.00 Kerstavondviering
Ton van Balveren

Géén viering

18.00 Kerstavondviering
Ad Blommerde

20.00 Kerstavondviering
Andreas Inderwisch

20.00 Gezinskerstviering
Lara va der Zee

22.00 Kerstavondviering
Martin Claes

16.00 Kerstavondviering
Hennie Witsiers

vrijdag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

09.30 Woord en Communie
Andreas Inderwisch 

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Ad Blommerde

12.00 Kindje wiegen
    - 
18.00

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Ad Blommerde

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch 

zaterdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

12.00 Kindje wiegen
    - 
18.00

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

Aanmelden voor alle vieringen op zon- en feestdagen.
Op dit ogenblik mogen maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Geadviseerd wordt om mondkapjes te gebruiken bij het lopen in de kerk, dus bij het binnenkomen 

en verlaten van de kerk en bij het ter communie gaan. Meldt u aan bij de contactpersoon van uw kerk. Kijk voor een overzicht op de pagina ‘Overige vieringen‘. 
Voor Kerstavond en Eerste Kerstdag dient U na aanmelding toegangskaarten af te halen. Zonder kaart GEEN toegang, 

ook niet als u zich wel telefonisch hebt aangemeld, maar geen kaart hebt afgehaald. U kunt de vieringen in de H. Antonius Abtkerk Wijchen ook meevieren via YouTube. 
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Overasselt

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema donderdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Titus 2,11-14
☼ Evangelie: Lc. 2,1-14

18.00 Kinderen kunnen het
    -     Kerstkindje bezoeken
19.00 

20.00 Kerstavondviering
Muzikaal ensemble
Jack Steeghs

20.00 Kerstavondviering
Yves Mambueni

22.00 Kerstavondviering
Andreas Inderwisch

18.00  Kerstavondviering
Yves Mambueni

20.00 Kerstavondviering
Hennie Witsiers

18.00 Gezinskerstviering
Hennie Witsiers

22.00 Kerstavondviering
Jack Leo

18.00 Gezinskerstviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

20.00 Kerstavondviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

20.00 Kerstavondviering
Jack Leo

vrijdag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

11.00 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

11.00 Gezinskerstviering
Hennie Witsiers

zaterdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

11.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

Oude
Sint-Victor
Batenburg

Prot. Kerk
Sint-Joris
Heumen

Aanmelden voor alle vieringen op zon- en feestdagen.
Op dit ogenblik mogen maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Geadviseerd wordt om mondkapjes te gebruiken bij het lopen in de kerk, dus bij het binnenkomen 

en verlaten van de kerk en bij het ter communie gaan. Meldt u aan bij de contactpersoon van uw kerk. Kijk voor een overzicht op de pagina ‘Overige vieringen‘. 
Voor Kerstavond en Eerste Kerstdag dient U na aanmelding toegangskaarten af te halen. Zonder kaart GEEN toegang, 

ook niet als u zich wel telefonisch hebt aangemeld, maar geen kaart hebt afgehaald. U kunt de vieringen in de H. Antonius Abtkerk Wijchen ook meevieren via YouTube. 
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Het Kompas

Vieringenschema donderdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Titus 2,11-14
☼ Evangelie: Lc. 2,1-14

18.00 Gezinskerstviering
Ensemble Familiekoor
Lara va der Zee

20.00 Kerstavondviering
Harmonie D.O.V.
Ad Blommerde

22.00 Kerstavondviering
Ensemble Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

20.00 Kerstavondviering
Ton van Balveren

Géén viering

18.00 Kerstavondviering
Ad Blommerde

20.00 Kerstavondviering
Andreas Inderwisch

20.00 Gezinskerstviering
Lara va der Zee

22.00 Kerstavondviering
Martin Claes

16.00 Kerstavondviering
Hennie Witsiers

vrijdag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Hebr. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

09.30 Woord en Communie
Andreas Inderwisch 

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Ad Blommerde

12.00 Kindje wiegen
    - 
18.00

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Ad Blommerde

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch 

zaterdag 26 december
• Tweede Kerstdag
• Heilige Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

12.00 Kindje wiegen
    - 
18.00

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

Aanmelden voor alle vieringen op zon- en feestdagen.
Op dit ogenblik mogen maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Geadviseerd wordt om mondkapjes te gebruiken bij het lopen in de kerk, dus bij het binnenkomen 

en verlaten van de kerk en bij het ter communie gaan. Meldt u aan bij de contactpersoon van uw kerk. Kijk voor een overzicht op de pagina ‘Overige vieringen‘. 
Voor Kerstavond en Eerste Kerstdag dient U na aanmelding toegangskaarten af te halen. Zonder kaart GEEN toegang, 

ook niet als u zich wel telefonisch hebt aangemeld, maar geen kaart hebt afgehaald. U kunt de vieringen in de H. Antonius Abtkerk Wijchen ook meevieren via YouTube. 
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 09 januari / 10 januari
• Doop van de Heer

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jes. 55,1-11
☼ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-9
☼ Evangelie: Mc. 1,7-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

16 januari / 17 januari
• 2e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 1 Sam. 3,3b-10.19
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 6,13c-15a.17-20
☼ Evangelie: Joh. 1,35-42
zondag

11.00 Familieviering
Ensemble Familiekoor
Martin Claes/Lara van der Zee

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

23 januari / 24 januari
• 3e zondag door het jaar
• bidweek voor de eenheid

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jona 3,1-5.10
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31
☼ Evangelie: Mc. 1,14-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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Heumen
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Abt

Nederasselt

Vieringenschema 27 december
• Feest van de Heilige Familie

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 15,1-6;21,1-3
☼ Tweede lezing: Hebr. 11,8.11-12.17-19
☼ Evangelie: Lc. 2,22-40
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Yves Mambueni
12.00-16.00 Kindje wiegen

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

31 december / 01 januari
• Oudjaar / Nieuwjaar
• Moederschap van Maria

lezingen           

☼ Eerste lezing: Num. 6,22-27
☼ Tweede lezing: Gal. 4,4-7
☼ Evangelie: Lc. 2,16-21
donderdag/vrijdag

19.00 Oudejaarsviering
Martin Claes
11.00 Nieuwjaarsviering
SDG (Gemengd) | Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag/vrijdag

17.30 Dankviering
Yves Mambueni
11.00 Nieuwjaarsviering
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

vrijdag

11.00 Nieuwjaarsviering
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

02 januari / 03 januari
• Openbaring des Heren

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 60,1-6
☼ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
☼ Evangelie: Mt. 2,1-12
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Ton van Balveren

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Lara van der Zee

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

  

Het Kompas

Oude
Sint-Victor
Batenburg

Prot. Kerk
Sint-Joris
Heumen



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 17nummer 10 december 2020 | januari 2021
Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas
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Abt
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Vieringenschema 09 januari / 10 januari
• Doop van de Heer

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jes. 55,1-11
☼ Tweede lezing: 1 Joh. 5,1-9
☼ Evangelie: Mc. 1,7-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

16 januari / 17 januari
• 2e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 1 Sam. 3,3b-10.19
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 6,13c-15a.17-20
☼ Evangelie: Joh. 1,35-42
zondag

11.00 Familieviering
Ensemble Familiekoor
Martin Claes/Lara van der Zee

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

23 januari / 24 januari
• 3e zondag door het jaar
• bidweek voor de eenheid

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jona 3,1-5.10
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 7,29-31
☼ Evangelie: Mc. 1,14-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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Vieringenschema 27 december
• Feest van de Heilige Familie

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 15,1-6;21,1-3
☼ Tweede lezing: Hebr. 11,8.11-12.17-19
☼ Evangelie: Lc. 2,22-40
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parnassuskoor
Yves Mambueni
12.00-16.00 Kindje wiegen

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

31 december / 01 januari
• Oudjaar / Nieuwjaar
• Moederschap van Maria

lezingen           

☼ Eerste lezing: Num. 6,22-27
☼ Tweede lezing: Gal. 4,4-7
☼ Evangelie: Lc. 2,16-21
donderdag/vrijdag

19.00 Oudejaarsviering
Martin Claes
11.00 Nieuwjaarsviering
SDG (Gemengd) | Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag/vrijdag

17.30 Dankviering
Yves Mambueni
11.00 Nieuwjaarsviering
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

vrijdag

11.00 Nieuwjaarsviering
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

02 januari / 03 januari
• Openbaring des Heren

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 60,1-6
☼ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
☼ Evangelie: Mt. 2,1-12
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Ton van Balveren

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Andreas Inderwisch

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Lara van der Zee

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

  

Het Kompas

Oude
Sint-Victor
Batenburg

Prot. Kerk
Sint-Joris
Heumen
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VANUIT DE CONTACTRAAD
•  De tweede film van dit seizoen draaiden we op 
vrijdag 20 november. Dat was ‘The Two Popes’. 
Deze keer kostte de organisatie iets meer ener-
gie. Maar dat kwam door corona; het lag niet 
aan de pausen. Uiteindelijk konden we in twee 
zittingen bijna zestig mensen verwelkomen en 
dat deed ons en de kijkers goed.
•  Op vrijdag 29 januari vertonen we de film 
Victoria & Abdul. Elders in deze editie vindt u 
hierover alle informatie. We hopen uiteraard dat 
corona geen roet in het eten gooit.
•  Met Kerstmis hebben we twee vieringen in 
onze kerk en wel op 24 december om 20.00 uur 
en 25 december om 09.30 uur.
•  De jaarwisseling vieren we op zondag 3 januari 
met een viering op de gebruikelijke tijd van 9.30 
uur. Of we na de viering koffie kunnen drinken 
weten we pas kort van tevoren.

•  Bij alle vieringen is aanmelding vooraf nood-
zakelijk, omdat we maar dertig mensen kunnen 
toelaten, tenzij het in de coronatijd weer anders 
wordt.
•  De gebruikelijke viering voor ouderen in de 
week voor Kerstmis gaat dit jaar vanwege co-
rona niet door.
•  De eerste vergadering van de contactraad in 
2021 staat gepland op woensdag 13 januari om 
19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
Elke eerste en derde woensdag van de 
maand drinken we thee en koffie in 
onze herberg van de Emmanuelkerk. 

We hopen uiteraard dat corona geen roet in de 
koffie gooit. De komende periode ontmoeten 
we elkaar op 6 en 20 januari en 3 februari tussen 
10.00 en 11.30 uur. Van harte welkom.

Tini Poos

emmanuelkerk - WijChen

h. anna - bergharen

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
BART VAN DE POL

Voorafgaande aan de oecumenische oogstdank-
dienst in de protestantse kerk in Bergharen werd 
op 4 november jl. Bart van de Pol verrast met 

een koninklijk onder-
scheiden. Burgemeester 
Marijke van Beek van 
de gemeente Wijchen 
kwam vertellen dat het 
Zijne Majesteit de ko-
ning had behaagd om 
Bart te benoemen tot 
Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau wegens zijn 
jarenlange activiteiten 
voor zowel de katho-
lieke als de protestantse 
kerk. Voor beide kerken 

is Van de Pol vrijwilliger. Bij de H. Annakerk sinds 
1994 en vanaf 2005 bij de protestantse kerk waar 
hij onder meer zorgde voor het nodige onder-
houd op de kerkhoven. Hij dolf zelfs een aantal 
jaren de graven, zorgde voor de groenvoorzie-
ning en stuurde hierbij de andere vrijwilligers 
aan. Met hen zorgde Bart dat rond Allerzielen en 

op 4 mei de begraafplaatsen er extra netjes bij 
lagen. Zo krijgt voor de jaarlijkse dodenherden-
king het graf van de Britse piloot op het kerkhof 
bij de hervormde kerk extra aandacht.
Vele jaren liep Bart als individueel voorop in de 
carnavalsoptocht van Bergharen-Hernen en be-
paalde daardoor ook het tempo van de stoet. 
Vaak ging hij dan ook met de eerste prijs naar 
huis. Nog steeds wordt die eerste prijs van de in-
dividuelen naar hem vernoemd. 
Tijdens de dienst in de protestantse kerk werd 
Bart van de Pol in het dankgebed in het bijzonder 
vernoemd omdat hij in ons midden zorgdroeg 
voor het onderhoud van onze begraafplaatsen 
waar onze gestorvenen wachten op de jongste 
dag.

De contactraad

 De kerststal in Bergharen H. Annakerk is te
 bezichtigen tot een uur na iedere kerstviering.
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Het was me het najaar wel, 
Allerheiligen en Allerzielen kwamen in de knel.

Ondanks het voorbereidend werken,
slechts weinig plaatsen in onze kerken.

Het coronavirus komt soms snel.

Nu komt het feest van groot gewicht.
We zetten de geboorte van Jezus in het volle licht.
Maar ook dan zullen we ons moeten beperken.                            

We gaan het zeker merken.
Weer veel lege plaatsen; 
het is geen mooi gezicht.

We moeten ons ervan vergewissen;
Kerstmis kan onze geest verfrissen.

Met goede voornemens en vol vertrouwen
gaan we aan het nieuwe jaar bouwen;

dan kan het geluk ons niet missen.
Toon van Duifhuizen

h. judoCus - hernen

MISINTENTIES
12 december:  overleden ouders Weeren-Jansen/
Peperkamp-Jansen, Wim en Gon Hebing, Trees 
Reuvers-Arts
20 december:  Gerda van Heumen-Loeffen,  Mien 
van Nuland-Verploegen, Jan en Betsy Hendriks-
Huberts en zoon Jan, Trees Reuvers-Arts

Kerst 24/25 december:  Cor en Annie van der 
Aa-van Casteren, Paul Jansen, Gerda van Heu-
men-Lukassen, Cor van Kerkhof en Mien van 
Kerkhof-Gradussen, Herman Schreven, Jan 
Thoonsen, Jan de Kleijn en overleden familie, 
overleden ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-
Jansen, Ben Weeren,  Peter van Est,  Jan van 
Heumen, overleden familie van der Aa-Broek-
man, Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks,  Koosje 
van Heumen-Cobussen, Wim Vergeest, Marco 
van Mullekom, overleden familie Hendriks van 
Boxtel en Marie-José,  overleden familie Welten 
van Deursen,  Adriaan en Stien Hoeks-van der 
Wielen, David Strik, Ben Hendriks en overleden 
familie Hendriks-Tax,  Jan Schreven, Britt Geurts, 
overleden familie Hendriks-van Zwambagt en 
Ton, Bert van Duifhuizen, ouders Reijnen-Pruijs  
en ouders Zondag-van der Sluijs, Wim en Gon 
Hebing
26 december: Marco van Mullekom
27 december:  Toon Hendriks, Mien van Nuland-
Verploegen

1 januari:  Gerda van Heumen-Lukassen, Bert van 
Duifhuizen, Marco van Mullekom
3 januari:  Jan Thoonsen , Peter van Est,  Mien 
van Nuland-Verploegen
17 januari: Mien van Nuland-Verploegen

Gelieve de misintenties voor de maand febr. voor 
5 januari in te leveren bij Annemarie Schreven, 
Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of  per mail: 
misintentiesjudocus@gmail.com

KERSTMIS MET EEN BEPERKING?
Er was ooit eens geen plaats in de herberg voor 
de pasgeboren mensenzoon Gods. Dit jaar lijkt er 
op het eerste gezicht voor velen die graag naar 
een kerstviering willen geen plaats… Dat valt 
wel mee: in Hernen zijn er dit jaar maar liefst vier 
vieringen tijdens de kerstdagen (zie het rooster 
elders in dit blad). 
Met de beperkingen die op het moment van 
dit schrijven bekend zijn (dertig bezoekers per 
viering) kunnen er dan nog altijd honderdtwin-
tig mensen naar de kerk – uiteraard met vooraf 
even aanmelden bij Marijke Reijnen. 

En dan zijn we er nóg niet… Voor de gezinskerst-
viering wordt momenteel namelijk een kerstspel 
voorbereid dat verfilmd wordt: getoond in de 
gezinskerstvieringen in de hele parochie maar 
ook thuis 
te bekij-
ken vanaf 
kerstavond 
18.00 uur 
via YouTu-
be.
En dan is er 
nog de openstelling van de H. Judocuskerk op 
eerste kerstdag van 14.00 – 16.00 uur om even te 
kunnen genieten van dit prachtige gebouw en 
de beide kerststallen.
Wij wensen u alvast zalige feestdagen!

Contactraad H. Judocus en 
pastoraal werker Jack Steeghs

KERSTSTALLEN BEWONDEREN
Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerst-
stallen voor veel kijkplezier. 
De oude  kerststal met de knikengel en een twee-
de kerststal, met vele figuurtjes uit het landelijke 
boerendorpsleven worden ieder jaar weer met 
de grootste zorg neergezet.
Je komt toch zeker wel even kijken met je kin-
deren of je kleinkinderen op eerste kerstdag van 
14.00 tot 16.00 uur.  Kom, kijk en geniet …
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ALLERZIELENVIERING
Dit jaar hebben wij op een waardige wijze onze 
overledenen van het afgelopen jaar herdacht. 
Het was wel anders dan vorige jaren, Er was geen 
koor, dus moest de zang opgevuld worden met 
cd. Achteraf bleek dat het mooie en passende 
liederen voor deze viering waren. Wij hadden  
zes overledenen in onze geloofsgemeenschap en 
de nabestaanden waren voor deze viering uitge-
nodigd.
Met passende teksten en een goede overweging 
hebben wij een mooie en goede viering gehad. 
Voor de overledenen is een kaars ontstoken die 
na afloop met de nabestaanden mee naar huis 
ging. 

h. viCtor - batenburg

HET KERKHOF
Begin van het jaar is besloten de heg aan de 
slootkant op het kerkhof in de lente te vervan-
gen. Door omstandigheden is dit uitgesteld tot 
het einde van het jaar. Binnenkort zal er met de 
vervanging worden begonnen. Hierdoor zal het 
kerkhof opknappen.

OECUMENISCHE VIERING OP KERSTAVOND
Vorig jaar is in Batenburg een gezamenlijke 
kerstavondviering voor de protestanten en de 
katholieken gehouden. In deze viering zijn ds. D. 
Sonneveld en diaken H. Witsiers voorgegaan. Bij 
de evaluatie hebben wij afgesproken om daar-
mee door te gaan.
Deze tijd is ten gevolge van het coronavirus al-
les anders geworden. We moeten op afstand 
leven en mogen niet met teveel personen sa-
menkomen. Voor de kerken geldt nu maximaal 
dertig personen. Het is moeilijk om een keuze 
te maken. Daarom is besloten de oecumenische 
viering geen doorgang te doen vinden en de af-
zonderlijke gemeenschappen op eigen wijze te 
laten vieren.
Voor de katholieken betekent dat er op kerst-
avond om 20.00 uur en op eerste kerstdag om 
half tien een viering zal zijn.

De contactraad

UIT HET ARCHIEF
‘de blauWe kei’ - sChuldeisers konden een begrafe-
nis beletten.
Eigenaardig is het dat de blauwe kei van Baten-
burg niet eens blauw is, maar wel altijd wordt 
aangeduid als ‘de blauwe steen’. Het is een rode 
steen (roodachtig graniet), tot aan de bovenkant 
in de grond verzonken (zie foto). Hij heeft een 
oppervlak van ruim een vierkante meter en bij 
verplaatsing bleek dat zijn dikte ruim 75 cm be-
droeg. In een der zijden van het oppervlak is (was) 
een ijzeren pen met vierkante kop geplaatst. Die 
bovenkant ligt gelijk met de straatklinkers en da-
gelijks drukken profane voetzolen en opgelapte 
fietsbanden op de blauwe kei op de hoek van 
de Grootestraat en de Kruisstraat met haar pitto-
reske huisjes rondom het pomppleintje. Vroeger 
zat er een ketting aan de steen en als er iemand 
in Batenburg begraven werd dan passeerde de 
stoet de steen. Had de overledene schulden, 
dan bezat de schuldeiser het recht de doodkist 
aan de ketting te leggen totdat betaling volgde 
door de nabestaanden of er borgen waren ge-
steld. De schuldeiser moest echter zorgen op tijd 
te zijn, want was de stoet eenmaal de blauwe 
kei gepasseerd, dan had hij geen verhaal meer. 
Ons Burgerlijk Wetboek regelt de zaken thans 
wel iets anders, óók in Batenburg, en als enige 
nalatenschap is de ongeschreven gewoonte ge-
bleven dat elke begrafenisstoet nog altijd langs 
de blauwe kei gaat. Ds. B. te Gempt die van 1815 
tot 1861 in Batenburg predikant was, trachtte de 
legende van de blauwe steen in een gedicht als 
volgt vast te leggen:

“Waartoe, vraagt menig vreemdeling, 
die gindse blauwe steen?

Waarom trekt elke lijkstoet daar zo statig achtereen?
Waartoe? Waarom? Zoo vroeg ik zelf aan 

deez’en dien weleer.
Toen ik die trouw aan ’t oud gebruik 

aanschouwde d’ eerste keer.
En wie ik vroeg, ’t zij jong of oud, het antwoord 

was gereed:
Die blauwe steen is daar, gelijk een ieder weet, 
gelegd in overouden tijd, ten openbaren blijkt,

dat daar de grenspaal was van ’t recht op 
elk voorbijgaand lijk . . .

Wie niet, aleer hij sterven ging, zijn schulden 
had betaald.

Diens lijk kan vóór dien blauwen steen nog 
worden achterhaald.”

Hans Vermeulen
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VANUIT DE CONTACTRAAD
Op 3 november maakte de contactraad kennis 
met Rudy de Kruijf in zijn rol als adviseur van 
het parochiebestuur en kwamen verschillende 
onderwerpen aan de orde. Communicatie bij-
voorbeeld, hoe staat het met de nieuwe website 
en kunnen de contactraden inbreng leveren? 
Komt er nog een parochiegids (bijvoorbeeld voor 
nieuwe parochianen)? Hoe denkt de parochie de 
betrokkenheid van de parochianen te kunnen 
stimuleren zodra de coronacrisis voorbij is? Het 
was een openhartig en goed gesprek, Rudy is 
nog even charismatisch als vroeger.
• De beperking tot maximaal dertig bezoekers 
voor de vieringen is ronduit vervelend. Op Aller-
heiligen hoefden we net niemand te weigeren. 
Op de avond van Allerzielen wel en blijkbaar 
was het degenen die gewoonlijk op maandag-
avond de mis bijwonen niet duidelijk dat ze zich 
vooraf hadden moeten aanmelden. De extra 
Allerzielenviering op zondagmiddag met de gra-
venzegening na afloop is goed verlopen. Doordat 
in eerste instantie van elke overledene maar één 
nabestaande de viering mocht bijwonen, lukte 
het zelfs niet om aan de dertig te komen.
• Ter vergadering was het vieringenschema voor 
de feestdagen nog niet bekend. We zijn be-
nieuwd of het maximum van dertig bezoekers 
dan nog steeds geldt. Het idee werd geopperd 
om de 'kerststal' over meerdere plaatsen in de 
kerk te verdelen, zodat de mensen die naar de 
kerststal komen kijken voldoende afstand kun-
nen bewaren. Het coördinerend overleg tussen 

de diverse werkgroepen zal 
dit jaar noodgedwongen digi-
taal plaatsvinden. Om zo veel 
mogelijk mensen met Kerstmis de gelegenheid 
te geven om de kerk te bezoeken zullen we de 
kerk op eerste en tweede kerstdag en op 27 de-
cember ’s middags openstellen.
• Op 19 december staat het Levend Kerstverhaal 
weer gepland. De oecumenische voorbereidings-
groep werkt aan een nieuwe vorm die werkbaar 
is onder de coronabeperkingen, gebruikmaakt 
van moderne hulpmiddelen en ook in de weken 
daarná gedaan kan worden. We zijn benieuwd.

Theo van der Weegen

antonius abtkerk - WijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD
misintenties

Al 25 jaar is Gerrit Tax degene geweest waar-
bij je moest zijn voor het laten aflezen van een 
misintentie tijdens vieringen. Zelfs tot op één 
dag voor de viering werd een aanvraag nog ge-
regeld. Wij zijn hem hiervoor erg dankbaar en 
hebben begrip dat hij deze taak wil overdragen 
aan iemand anders.
Iemand anders vinden is tegenwoordig echter 
geen gemakkelijke opgave. Het komt er vaak op 
neer dat taken door een andere vrijwilliger erbij 
worden gedaan. Zo ook nu.
Vanaf januari 2021 kunnen misintenties worden 
ingeleverd bij Edwin van Duijnhoven, 
De Boomgaard 4, tel.: 06 - 1451 9714 
(b.g.g. gelieve het antwoordapparaat in te spre-

ken), of per mail: eajvand@gmail.com.
Wel wordt u verzocht de misintenties minimaal 
twee weken van tevoren op te geven. Volgens het 
vaste rooster worden de vieringen op de zaterdag 
van het eerste en derde weekend van de maand 
om 19.00 uur gehouden in de Sint-Joriskerk.

h. georgius - heumen

BIJWONEN VIERINGEN
Voor de vieringen op zon- en feestdagen (zoals 
met Kerstmis en oud en nieuw!) in onze kerk kunt 
u zich aanmelden via telefoon (06-82242153) of 
via e-mail (abtwijchen@detwaalfapostelen.nl). 
Hebt u zich niet aangemeld en is er nog plaats in 
de kerk dan dient u zich bij binnenkomst te regi-
streren (uw naam, uw adres of telefoonnummer 
en het aantal personen).
Per viering mogen tot nader order maximaal der-
tig bezoekers aanwezig zijn. Geadviseerd wordt 
om mondkapjes bij het lopen in de kerk te ge-
bruiken, dus bij het in- en uitgaan van de kerk 
en bij het te communie gaan. Als u (of uw huis-
genoten) corona-achtige klachten hebt wordt u 
verzocht de viering via internet te volgen (www.
detwaalfapostelen.nl en de knop Kerktv).

Contactraad

AANMELDEN VOOR VIERINGEN 
MET KERSTMIS

De vieringen met Kerstmis in de Sint-Joriskerk zijn 
op kerstavond om 18.00 uur en tweede  kerstdag 
om 9.30 uur. In beide vieringen kunnen vanwege 
de coronamaatregelen maar dertig personen aan-
wezig zijn. Vanaf maandag, 20 december kunt u 
zich voor één van de vieringen aanmelden bij de 
koster Hetty Martens-Poelen, tel. 06 – 23 52 39 65.

Contactraad Heumen
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pasChalis baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD
Het openingswoord is een gedicht van Ina Sip-
kes-Smit, ‘Sporen van verdriet’, dat door Marijke 
voorgelezen wordt. Dit gedicht is ook gelezen 
bij de Allerzielenviering op 1 november jongst-
leden.

De Allerzielenviering was een eerbiedige en goe-
de viering met muzikale ondersteuning  van het 
ensemble Paschalis. Na de viering werd er aan 
de nabestaanden een zakje met bloembollen en 
een gedachtenisprentje uitgereikt.

bloembollen een teken van nieuW leven

Op alle graven/ urnen en kindergraven zijn er 
ook bekertjes met een bloembol erin geplaatst.

de arbozaken zijn aan de orde geWeest

De werkgroep arbo gaat al het elektrisch en 
handgereedschap nakijken en  merken.

de vrijWilligersoChtend 
op zondag 15 november 2020 kon de vrijwilligers-
ochtend helaas, door de beperkingen vanwege 
het coronavirus niet doorgaan. Maar toch willen 
we alle vrijwilligers danken voor het  vele, mooie 
werk dat ze voor de Paschalisgemeenschap doen. 
DANK.
Volgend jaar hopen we weer op een mooie vrij-
willigersochtend.

advent/kerstmis

De adventskrans wordt weer door de bloemen-
groep gemaakt. Voor de Mariakapel komt ook 
een adventskrans.

Hoe we dit jaar Kerstmis gaan vieren is nog niet 
helemaal duidelijk.De richtlijnen in verband met 
het coronavirus geven aan dat er niet meer dan 
dertig personen in de kerk mogen zijn. Dit is voor 
de kerst erg moeilijk.

info Werkgroepen

De werkgroep gezinsviering heeft aangegeven 
ermee op te houden. Het wordt steeds moeilijker 
en er is weinig motivatie om een goede viering 

te verzorgen. Ook is 
er weinig belangstel-
ling vanuit  de jonge 
gezinnen. De huidige 
werkgroep voelt geen 
verbondenheid meer.

Na afloop van de vergadering hebben we de 
paaskaars van 2019 aan Truus en Antoon Lau-
rant overhandigd. Truus en Antoon ontvingen 
de paaskaars, omdat ze  op 4 september jl. vijftig 
jaar getrouwd waren en voor hun vele vrijwilli-
gerswerk voor de Paschalisgemeenschap.

RESPECTVOL HERDENKEN: 
ALLERZIELEN ANNO 2020

Afgelopen periode was alles nog niet zoals we 
gewend zijn in voorgaande jaren en zeker niet 
zoals we zouden willen. Wat blijft is onze be-
hoefte om samen te komen en liefst om te vieren 
maar zeker ook om te gedenken. Dus toen Aller-
zielen ter sprake kwam binnen onze stuurgroep 
en in de contactraad werd overlegd hoe dit vorm 
te geven in deze tijd en zonder waarschijnlijk 
een voorganger vanuit het pastoresteam, heb-
ben enkele actieve vrijwilligers de handschoen 
opgepakt. Dat resulteerde in een voorstel dat 
paste binnen de normen. Een heel goede basis 
was gemaakt. 
Op de zondagmorgen was er voor eenieder die 
genodigd en aangemeld was een plek beschik-
baar. Gecontroleerd en aangemeld bij de deur 
zoals in deze tijd gebruikelijk mochten de geno-
digden hun plek opzoeken en begon de viering 
door leken op de afwijkende tijd van 10.00 uur. 
In de viering was er veel respect en eerbied voor 
met name hen die ons het afgelopen jaar ont-
vielen, door voor allen een kaars te ontsteken 
en hen met naam te noemen. De mannen van 
het gemengd koor onder begeleiding van hun 
dirigent en organist Frans Vodegel verzorgden 
een mooie ondersteuning van deze viering.  In 
de viering kregen alle nabestaanden een cadeau 
vol symboliek in de vorm van bloembollen om te 
poten op het kerkhof zodat na een ingetogen 
winter er een uitbundige bloemenfleur zal zijn. 
Dit in de hoop dat de nabestaanden kracht en 
energie vinden om hun levensweg te hernemen. 
De verschillende lezingen sloten werkelijk heel 
mooi aan bij het thema en brachten naar voren 
dat eenieder het verlies op zijn of haar manier 
verwerkt. Na deze door de aanwezigen zeer 
gewaardeerde viering gingen zowel de kerkgan-
gers als de vrijwilligers met een goed gevoel naar 
huis in afwachting van het tot bloei komen van 
de bloembollen en de mensen. 
In het achterhoofd rijst de vraag of een derge-
lijke manier van vieren met beperkte toegang en 
de vele maatregelen ook voor de kerstperiode 
uitvoerbaar zullen zijn. We zullen dit bespreken 
in de contactraad en met de pastores. Hoe moet 
je bepalen wie wel welkom zal zijn in de Kerst-
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nacht en wie niet? Het lijkt de herhaling van 
meer dan 2000 jaar geleden. Alleen willen wij 
liever niemand de deur wijzen, zeker als de kerk 
als herberg niet vol lijkt te zijn met een beperkt 
aantal mensen zoals op dit moment.

Door een aandachtige aanwezige

ALLERZIELENVIERINGEN
Vanwege het coronavirus waren er op zaterdag 
31 oktober jl. twee besloten vieringen, om 14.00 
en 16.00 uur.  Per viering dertig nabestaanden 
van de overleden parochianen op Alverna van 
het voorbije jaar. Een mooie en ingetogen vie-
ring, met als thema 'schelpen in het zand'. Beide 
vieringen werden geleid door Andreas Inder-
wisch met muzikale begeleiding onder leiding 
van Ilja van Luijk. Anders dan in voorgaande ja-
ren was er dit jaar geen zegening van de graven.

Nico Jansen

ALLERZIELENVIERING
Op zondag 1 november hebben wij op een af-
wijkende tijd, zondagmiddag om 14.00 uur, 
onze Allerzielenviering gehouden. In het afge-
lopen jaar hadden wij twee overledenen en het 
vorig jaar drie, van wie het kruisje opgehaald 
kon worden. Hiervoor waren alleen de directe 
nabestaanden tot maximaal dertig personen uit-
genodigd. Voor hen is een kaarsje ontstoken. Bij 
afwezigheid van koorleden ten gevolge van het 
coronavirus hebben we gewerkt met een cd. De 
afgespeelde liederen werden mooi gevonden. 
Ondanks de soberheid was het toch een mooie 
viering. De graven zijn niet gezegend.

De contactraad

h. damianus - niftrik

EEN MOEILIJKE KEUZE 
Kiezen wie je wel en wie je niet welkom heet op 
het hoogfeest van Kerstmis was voor de contact-
raad van de Paschalisgemeenschap in de voorbije 
maanden regelmatig een punt van overleg, zo-
wel onderling als met de pastores en 
het bestuur. We merkten dat we met de 
huidige richtlijnen maar weinig mensen 
in onze vieringen kunnen verwelkomen. 
Natuurlijk zouden we dit als betrokken 
vrijwilligers heel graag anders hebben 
gezien. Bij de gedachte mensen aan de telefoon 
of aan de kerkdeur te moeten afwijzen, voelden 
we dat er iets begon te wringen. Slechts een heel 
klein deel van onze trouwe bezoekers met Kerst-
mis zou een plaatsje kunnen vinden in de ‘stal’. 
En waar een herbergier normaal gesproken blij 
is met een grote opkomst, zouden er nu mensen 
zijn die buiten moeten blijven. We stonden dan 
ook voor een moeilijke afweging. 
Met pijn in ons hart kwamen we tot de conclu-
sie dat het verstandiger is om op kerstavond de 
deuren van de Paschaliskerk niet te openen en 
in plaats daarvan mensen te verwijzen naar de 
vieringen op televisie of naar de livestream van 
onze parochie. Zo hoeven we uiteindelijk nie-
mand weg te sturen en voorkomen we hopelijk 
ook ingewikkelde gesprekken aan de deur. Dat 
laatste zou ons als Paschalisgemeenschap immers 

ook geen goed doen. Bij de reguliere vieringen 
speelt dit minder omdat we daarin vooral de 
regelmatige kerkgangers mogen begroeten én 
enkelen daarvan sowieso al minder vaak naar de 
kerk komen vanwege het coronavirus. 
We begrijpen heel goed dat sommige mensen 
teleurgesteld zullen zijn, maar vragen toch om 
begrip. We willen elkaar in deze moeilijke tijd 
vast blijven houden en samen uitzien naar be-
tere tijden. Laten we bidden en om een goede 
gezondheid vragen zodat we misschien het feest 
van Pasen weer samen kunnen vieren.
Op eerste kerstdag zal er vooralsnog één viering 

zijn voor maximaal dertig kerkgangers 
die zich vooraf moeten aanmelden. In-
formatie over de aanmeldingsprocedure 
en de toegangskaarten vind je elders in 
deze Apostelbode. Moest er toch nog 
iets veranderen, dan maakt de parochie 

dit bekend via haar website, de Wegwijs en de 
MijnRKK-app. 
Onze Mariakapel zal in de kersttijd gedurende 
de gebruikelijke openingstijden van 10.00-17.00 
uur geopend zijn. Aansluitend aan de viering op 
eerste kerstdag is er tot 11.30 uur ook gelegen-
heid om de kerststal te komen bezoeken. 
We willen u vragen om de vrijwilligers aan de 
deur bij bezoek aan de viering of de kerststal te 
ontzien. Ze proberen ons aller gezondheid te be-
schermen door afstand te bewaren. Help ze daar 
alstublieft bij!
In deze adventstijd wensen we iedereen een 
goede voorbereiding op het komende kerst-
feest, geduld om te verdragen wat er op onze 
weg komt en vooral de hoop dat er licht zal 
doorbreken in de duisternis van deze tijd. Blijf 
gezond en zorg goed voor elkaar!

Contactraad Paschalis

h. jozefkerk - alverna
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WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel gemaakt door 
de voorgangers van de uitvaarten. Indien er geen pastor 
bij de uitvaart is betrokken, is er een mogelijkheid om 
tekst aan te leveren die maximaal 500 tekens incl. spaties 
beslaat.

Jan Kocken werd geboren op 13 februari 1940 
in Horssen en overleed op 4 september 2020 in 
Overasselt. Hij trouwde op 22 mei 1963 met Riet 
Lepoutre. Samen kregen ze drie kinderen waar 
ze verschrikkelijk trots op waren, en toen er ook 
nog vier kleinkinderen werden geboren waren ze 
de koning te rijk. Jan was een echte familieman, 
stond altijd voor iedereen en alleman klaar en 
genoot met volle teugen van het leven. De paar-
den waren zijn passie en zo heeft hij verschillende 
bruidsparen en de pasgewijde priester Aloys van 
Velthoven gereden. Toen Riet na een lang ziekbed 
overleed vond hij het leven niet meer zo leuk, maar 
hij maakte er het beste van. Op 10 augustus 2020 
kreeg Jan te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. 
Hij gaf aan dat hij geen lijdensweg wilde, hij was 
blij dat hij naar Riet ging. Op 10 september 2020, 
hebben we hem, in aanwezigheid van 
zijn geliefde paarden, prachtig weer 
en vele familieleden, vrienden en 
kennissen thuis op de Garstkamp een 
geweldig afscheid gegeven.

Op 17 oktober 2020 is Gerda Groenen-
Hubers in het verpleeghuis de Horizon 
te Nijmegen overleden. Zij is 78 jaar geworden. 
Gerda is in Nijmegen geboren en getrouwd met 
Martin Groenen uit Balgoij. Zij hebben twee kinde-
ren gekregen en vijf kleinkinderen. Gerda  was een 
zorgzame echtgenote, moeder en oma en had een 
groot hart voor dieren. De deur stond altijd voor 
iedereen open. Na een periode van afnemende ge-
zondheid kon ze niet meer thuis blijven wonen en 
was er meer verzorging nodig. In de kerk van Ne-
derasselt hebben we afscheid van haar genomen 
en haar te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Op 24 oktober overleed onverwacht René Tax, 56 
jaar oud, geboren en opgegroeid aan de Woezikse-
straat. Een week later namen we afscheid in kleine 
kring van hem in het crematorium te Beuningen, 
samen met zijn vrouw, Marie-José Peters, zijn twee 
dochters, moeder en schoonouders, naaste fami-
lie en vrienden. René werkte vijfentwintig jaar als 
postbode in Wijchen en de laatste jaren bij het 
gerechtshof in Nijmegen en in Den Bosch. In zijn 
vrije tijd zat hij vaak en graag op de fiets, alleen of 
samen met een paar van zijn trouwe vrienden. Dat 
was zijn lust en zijn leven. Een lege plek, een groot 
gemis, voor hen die achterblijven.

Dankbaar zijn wij voor het leven van Jan van Dreu-
mel, een dierbare en zorgzame man, die 51 jaar 
samen was met Willie. Een man die goed was met 
iedereen. Een liefhebbende vader een hardwer-
kende man, met veel hobby’s en humor. Geboren 
op 19 juni 1944, overleden op 24 oktober 2020 in 
zijn geboorteplaats Overasselt. Voor zijn kinderen 
en kleinkinderen die hem nu zullen herinneren als 
een familie- en gezelligheidsmens, een liefheb-
bende en behulpzame vader, een trotse opa die 
altijd klaar stond voor iedereen. Een bescheiden 
man die zichzelf op de tweede plaats zette. Zijn 
uitvaart werd gevierd in de H. Antonius Abtkerk 
te Overasselt, daarna is hij overgebracht naar het 
crematorium.

Op 89-jarige leeftijd overleed op 30 oktober in de 
Meander Door Rossen-Brink, echtgenote van Piet 
Rossen, die eind 1998 overleed. Zij werd geboren in 
Nijmegen, maar het gezin Brink met vijf dochters, 
woonde jarenlang vlakbij de Paschalis Baylonkerk. 

Door werkte in haar leven onder an-
dere als vrijwilligster op Sint-Jozef en 
de Muts. Piet en Door woonden met 
hun drie kinderen lange tijd aan de 
Kruisbergseweg. Dankbaar voor haar 
leven en dankbaar dat zij haar zo lang 
in hun midden mochten hebben, na-
men haar kinderen en kleinkinderen  

op 6 november afscheid in het crematorium van 
Beuningen. 

Op 4 november overleed in het Radboudzieken-
huis Henny Theunissen, op de Palkerdijk geboren, 
echtgenoot van Ria Gerrits. Henny zou op 1 decem-
ber van dit jaar 77 zijn geworden. Helaas moest 
het afscheid, dat plaatsvond in het crematorium 
van Beuningen, in kleine kring plaatsvinden. Maar 
in Wijchen kenden ongetwijfeld zeer velen hem 
als grondlegger van ‘timmerfabriek Theunissen‘.  
Zeker in de Woezik, waar hij ook woonde en vaak 
in de kerk was. In zijn leven is er heel wat hout 
door zijn handen gegaan, hout waar hij altijd iets 
moois van wist te maken. “Hout leeft”, was een 
gevleugelde uitspraak van hem. 

‘’Het is goed om weer samen te zijn’’ stond op het 
gedachtenisprentje van Riet Beelen-van Duijnho-
ven. Riet werd geboren in Malden op 14 juli 1930 
en overleed te Groesbeek op 6 november 2020. 
Riet was een lieve moeder en oma, nauw betrok-
ken bij haar kinderen en kleinkinderen. Jaren heeft 
zij samen met haar man een champignonkwekerij 
gerund. Na het overlijden van haar man verhuisde 
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ze naar het dorp. Riet was gastvrij, iedereen was 
welkom. Ze heeft een hoge leeftijd bereiktbereikt 
en samen met haar gezin nog haar 90e verjaardag 
mogen vieren.Haar uitvaart was in de H. Antonius 
Abtkerk te Overasselt, daarna  is zij te ruste gelegd 
bij haar man op de begraafplaats naast de kerk.

Annie van Dijk-Manders is op 20 augustus 1927 
geboren in Schaijk en groeide op binnen een boe-
rengezin van zeven kinderen. Zij was de weduwe 
van Cor van Dijk, moeder van vijf 
kinderen, oma van acht kleinkinde-
ren en overgrootmoeder van twee 
achterkleinkinderen. Dit maakte 
haar levensgeluk compleet. Sla-
gersvrouw werd geleidelijk aan 
haar nieuwe leven. In de voorbije 
jaren kwamen er steeds meer licha-
melijke klachten. Ze werd moeilijk 
ter been en steeds meer afhan-
kelijk van de rollator. Op 6 november 2020 is zij 
in haar vertrouwde omgeving overleden. De uit-
vaartdienst in de H. Annakerk is gehouden op 12 
november 2020. Daarna vond de crematie plaats.

Greetje Stevens-van Eck overleed op zondag 8 no-
vember in Grave, maar veruit het grootste deel van 
haar leven woonde ze in Wijchen. Geboren in het 
centrum in een gezin van drie, haar ouders hadden 
een zaak. Ze trouwde in 1954 met Bep Stevens en 
samen kreeg het echtpaar een dochter. Veel later 
werd Greetje oma van drie kleinkinderen en zelfs 
overgrootmoeder. Greetje liet zich kenmerken als 
een lieve, warme en bescheiden persoonlijkheid 
die altijd voor anderen klaar wilde staan. Vooral 
het laatste jaar is niet makkelijk geweest omdat de 
rollen omkeerden en ze zelf verzorgd moest wor-
den. We hebben op vrijdag 13 november afscheid 
van haar genomen in de H. Antonius Abtkerk te 
Wijchen, om haar daarna te vergezellen naar haar 
laatste rustplaats, bij haar eerder overleden man 
Bep.

Zuster Irenea geboren op 7 juni 1921 en overleden 
in Nijmegen op 8 november 2020. Haar naam heeft 
zij met ere gedragen, eenvoud was haar levensstijl, 
ontwapenend, nuchter, trouw in dienstbaarheid. 
Een kundige zuster in de keuken, trouwe kaart-
vriendin, familiebanden over grenzen heen, bijna 
onverwoestbaar... Lieve Irenea dank voor alles, 
vrede en alle goeds.

Dina Klaassen-van Hulst overleed op maandag 9 
november in Residentie Mariëndaal te Velp. Haar 
hele leven bleef ze in haar hart verbonden met 
haar geboortegrond: Puiflijk. Daar groeide ze op 
als oudste meisje in een gezin van acht kinderen. 
Vader overleed relatief jong en door je nauwe 

band met ‘Moeke’ werd zij al vroeg als ‘tweede 
huishoudster’ ingezet. Dina kwam in Wijchen te 
wonen toen zij trouwde met Harrie Klaassen. Op 
de boerderij bleef ze eigen familie trekken. Voor 
velen werd ze daarom ‘het geheugen van de fami-
lie’. Nadat zelfstandig in Wijchen wonen niet meer 
mogelijk was bracht ze haar laatste levensjaren 
door in Velp. Eerst met haar echtgenoot Harrie, 
later alleen. We hebben op maandag 16 novem-
ber in dankbaarheid afscheid van haar genomen 

in crematorium Waalstede te Nij-
megen.

In het verzorgingshuis in Nistel-
rode overleed Riet Hofman-van 
Duijnhoven. Ze werd 79 jaar oud 
en woonde jarenlang in Wijchen. 
Samen met haar echtgenoot Jan  
kreeg ze twee zonen. Riet was een 
zorgzame en positieve vrouw. Na 

het  overlijden van Jan was het een hele taak om 
het leven weer op te pakken. We hebben Riet uit-
geleide gedaan op maandag 9 november vanuit 
de Antonius Abtkerk te Wijchen. Riet is begraven 
op het kerkhof aldaar.

In de leeftijd van 67 jaar is op 11 november 2020  
Riny van Haaren overleden. Riny is als helft van 
een  tweeling geboren op een boerderij in Nede-
rasselt en is opgegroeid in een gezin van twaalf 
kinderen. Op jonge leeftijd had hij interesse in 
tractoren en hij had graag boer willen worden. 
Heel veel mensen kenden hem van de winkelwa-
gen waarin hij dertig jaar met veel plezier heeft 
gewerkt. In 1975 trouwde hij met Maria Heiming 
en zijn zij in Grave gaan wonen. In 1985 verhuis-
den ze naar Nederasselt. Zij kregen twee kinderen 
en Riny was de trotse opa van vier kleinkinderen. 
Riny was ook ruim 26 jaar een trouw lid van het 
dames- en herenkoor. In 2016 werd kanker vastge-
steld en in juni van dit jaar nog een andere ziekte 
er bovenop. Riny is vredig van ons heengegaan en 
in het crematorium heeft men in besloten kring 
afscheid van hem genomen.

Jan Willemsen werd geboren op 10 september 
1930 in Bergh (de Achterhoek). Op 9-jarige leef-
tijd is hij naar Wijchen verhuisd. Jan was getrouwd 
met Jo van Dijk. Samen kregen zij drie kinderen. 
Hun oudste dochtertje is als peuter overleden. 
Dit overlijden heeft een zware wissel getrokken 
op hun leven. Jan was buschauffeur en reisleider 
tijdens meerdaagse reizen en hij heeft met dit 
werk zowat heel Europa gezien. Daarnaast was hij 
klusjesman. Bijna drie jaren geleden heeft hij een 
hartstilstand gehad. De tijd daarna werd zijn ziek-
bed steeds intensiever en leidde uiteindelijk naar 
zijn overlijden op 12 november 2020. De uitvaart-
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OPLOSSINGEN
De twee zinnen luiden:
-Een heel gezond en gelukkig 2021
-Vrij van corona en andere virussen.

dienst is gehouden op 18 november 2020 in de 
H. Jozefkerk op Alverna, waar hij jaren collectant 
was. Hierna heeft de crematie plaatsgevonden.

Op 14 november overleed op 85-jarige leeftijd 
Trees Reuvers-Arts. Zij is geboren in Ewijk in een 
groot boerengezin waar altijd wel wat te doen 
was. De oorlogs- en crisisjaren waren moeilijk voor 
het gezin, zij vond het jammer dat daardoor geen 
ruimte was om te studeren. Zij trouwde in 1956 
met Thé Reuvers, samen kregen zij vier kinderen. 
Na een aantal jaren in Bergharen te hebben ge-
woond verhuisde het gezin naar Hernen, waar 
Trees naast de zorg voor het eigen gezin ook de 
zorg voor ome Wim op zich nam. Haar grote hob-
by en passie waren de honden, haar trots de  vijf 
kleinkinderen. De verwerking van het verlies van 
Thé in 2007 viel zwaar. In 2016 verhuisde zij naar 
een appartement in Wijchen, waar zij maar kort 
heeft gewoond en na een ziekenhuisopname niet 
meer zelfstandig kon blijven. De laatste jaren is zij 
liefdevol verzorgd op De Hagert. Op 21 november 
hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit de H. 
Judocus in Hernen, waarna crematie. 

Frank Toonen overleed op 18 november 2020 te 
Wijchen. Hij groeide op in een gezin van elf kin-
deren. In 1974 is hij getrouwd met Jolanda van 
Gerven. Het gezin werd verblijd met twee zonen.  
Zijn zonen hebben een onbezorgde en fijne jeugd 
gehad. Gezelligheid, genieten van het leven, men-
sen om hem heen, een bezoekje aan de kroeg, 
lachen om moppen, keiharde werker, een luide 
stem en een aanstekelijke lach typeerden hem. Hij 
was de meest trotse opa van zijn kleinkinderen. 
Wij hebben op dinsdag 24 november 2020 tijdens 
een afscheidsviering in de Abtkerk te Wijchen af-
scheid van Frank genomen. Na deze viering vond 
de crematie plaats in het crematorium Waalstede 
te Nijmegen.

EEN DONATIEACTIE 
Eigenlijk hadden we het 40-jarige bestaan van 
de Wijchense Wereldwinkel willen vieren, maar 
COVID-19 strooide roet in het eten. Toch hebben 
we wel een mooie tentoonstelling in de biblio-

theek gehad. We hadden drie goede 
doelen uitgekozen waaronder we 
bedragen wilden verdelen. De klan-
ten mochten aangeven welk bedrag 
ze aan welk goed doel wilden geven. 

Swazicandles verzorgt voedselpakketten voor 
mensen die door het wegvallen van toerisme 
door COVID-19 inkomsten mislopen. Dit doel 
krijgt € 200,00.
Amandla uit Zimbabwe wil het geld besteden aan 
een eigen steengroeve zodat de kunstenaars van 
serpentijnen beelden geheel zelfvoorzienend wor-
den. Dit doel krijgt € 300,00.
Pabita geeft voorlichtingen op scholen aan jonge 
meiden over de menstruatiecyclus en het gebruik 
van herbruikbaar maandverband. Op het plat-
teland en in de bergen heerst een enorm taboe 
hierop en worden jonge meisjes verbannen naar 
menstruatiehutten (Goths). 
Maandverband is niet verkrijgbaar of te duur. 
Mannen zien de cyclus als onrein en behandelen 
meisjes als oud vuil. Aan een voorlichting nemen 
ongeveer honderdtwintig jonge meisjes deel. Dit 
doel krijgt € 500,00.

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen
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 H. Antonius Abt | Oosterweg 4 
 6602 HD Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Johannes de Doper | Boomsestraat 2 
 6613 AH Balgoij | Tel: 024-6412462

 H. Judocus | Dorpsstraat 35
 6616 AE Hernen | Tel: 024-6412627

 Emmanuel | Homberg 25-37
 6601 XW Wijchen | Tel: 024-6412627

 H. Paschalis Baylon | Woeziksestraat 324
 6604 CC Wijchen | Tel: 024-6413232

 H. Jozef | Heumenseweg 32
 6603 CZ Alverna | Tel: 024-6411171

 H. Anna | Dorpsstraat 48 
 6617 AE Bergharen | Tel: 024-6412627

 H. Georgius | Dorpstraat 32 
 6582 AN Heumen | Tel: 06-13659042

 H. Antonius Abt | Kerklaantje 8 
 6612 BB Nederasselt | Tel: 024-6221215

 H. Antonius Abt | Hoogstraat 5 
 6611 BT Overasselt | Tel: 024-6221276

 Oude H. Victor | Kruisstraat 7
 6634 AG Batenburg | Tel: 06-20541732

 H. Damianus | Kerkstraat 11 
 6606 AJ Niftrik | Tel: 06-20541732

  Martin Claes           pastoor  024-6412627
  Yves Mambueni Makiadi priester  024-6221276
  Hennie Witsiers          diaken  06-20541732
  Andreas Inderwisch         diaken  024-6412627
  Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.00 - 12.00 en ma t/m 
do 19.00 - 20.00 | www.detwaalfapostelen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

OVERVOL
De toetsen kijken me aan, maar waar zal ik begin-
nen? Het is 11 november, even na zes uur in de 
avond. In mijn overvolle hoofd buitelen veel te veel 
gedachten over en door elkaar heen terwijl ik maar 
één gedachte zoek, een kerstgedachte. Half okto-
ber struikelde ik al bijna 
over allerlei kerstartikelen 
in winkels en tuincentra. 
Door alle beperkingen van 
het afgelopen jaar zijn we 
rusteloos op zoek naar 
wat? Ik moet bekennen 
dat mijn gemoedsrust soms 
ook ver te zoeken was de afgelopen maanden, 
maar in oktober denk ik nog niet aan kerstbomen. 
Nu begin ik langzamerhand te wennen aan een 
ander levensritme zonder de vrijwilligersbezighe-
den van de voorafgaande jaren. Mijn leeftijd vind 
ik een groot voordeel, ik hoef niet bang te zijn dat 
ik mijn baan verlies of dat ik gedwongen word 
te verhuizen. Ik kan afwachten en te zijner tijd 
op zoek gaan naar nieuwe bezigheden. Ik heb te 
doen met de mensen die nog midden in hun werk-
zame leven staan en soms geen kant uit kunnen. 
Wij, mijn partner en ik, spraken een docent van 
de universiteit die bijna moest huilen toen hij over 
een verlaten terrein met lege collegezalen liep. Hij 
miste zijn studenten, vooral de eerstejaars die zich 
verheugd hadden op een heel nieuw leven maar 

nu alleen online colleges konden volgen. Zo zijn 
er overal heel veel mensen van slag en verdrietig.
Maar ik blijf zoeken naar een kerstgedachte, 
waar houdt zij zich schuil? Afgelopen zondag 
was het schitterend weer. Met de ogen dicht zou 
je denken dat het lente was, zo mild was de tem-
peratuur. Maar met de ogen open zag je de zon 
spelen met de herfstbladeren van de oude bo-
men in het park waar wij liepen te genieten. Het 
was er niet druk, waar was iedereen? Wij kon-
den ongestoord zonder mondkapjes rondlopen 
en alle zorgen weg laten waaien over de bomen 
heen naar de blauwe lucht.
Hoe zal dit gedenkwaardige jaar eindigen? Wat 
gaan zeventien miljoen Nederlanders doen tij-
dens de feestdagen? Hoe zal ik mijzelf voelen 
nu ik nergens kerstliedjes hoef te spelen op de 
orgeltoetsen? Ik vind het in november te vroeg 
om de kerstboom op te tuigen, maar over enkele 
weken zal hij in de kamer staan. Ik wil heel, heel 
graag iedereen mooie dagen toewensen en veel 

lichtpuntjes in het nieuwe jaar, het liefst 
met een stevige omhelzing. 
Ik voel dat er eindelijk een kerstge-
dachte aan zit te komen. Binnenkort 
begint de winter, met vrieskou en hel-
dere nachten. Dan kijk ik graag naar de 
sterren, licht van heel lang geleden. In 
zo’n donkere nacht is het buiten vaak 

heel stil, zo stil dat je bijna niet durft te ademen. 
De stille nacht uit het oude kerstlied, vrede in 
ons hart.
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geef het geloof door

kun jij je kort voorstellen: Wie ben 
je en hoe ben je betrokken bij paroChie 
de tWaalf apostelen

Wie ben ik? Jan Derks, in Wijchen 
achteraf geboren. Kerkelijk be-
hoorde dit stuk van Wijchen tot 
de parochie van de H. Judocus uit 
Hernen. Geboren in de tijd dat de 

catechismus nog geleerd moest geworden. Dat de-
den wij tot en met klas vijf van de lagere school. 
Het katholieke geloof was nog vanzelfsprekend. Ik 
ben getrouwd met Riekie van Dongen uit Niftrik. 
Vanaf de huwelijksdatum woonachtig in Niftrik. 
Vader van drie dochters en één zoon. Ook ben ik 
opa van tien kleinkinderen, waar ik erg trots op 
ben. Het geloof heb ik geprobeerd door te geven 
aan de kinderen en ik zie dat zij dit ook nu doen 
aan hun kinderen, want dit is tegenwoordig niet 
vanzelfsprekend.
Indertijd bestond het kerkbestuur uit vier personen, 
die hun termijn vele malen overschreden hadden. 
De toenmalige pastoor, pater Nieberding o.f.m., 
moest van de bisschop het kerkbestuur vernieuwen. 
Ik werd hiervoor gevraagd en heb mijn verant-
woordelijkheid genomen en ben lid geworden van 
het kerkbestuur tot de fusie van de parochie in sep-
tember 2010. Nu ben ik nog lid van de contactraad. 
Verder al vele jaren koster en grafdelver.
Er kwam een samenwerking met Nederasselt, en 
vervolgens met Balgoij. Daarna Niftrik, Hernen en 
Balgoij. Begin jaren 2000 ontstond het Kruispunt, 
bestaande uit Batenburg, Bergharen, Hernen/Leur, 
en Niftrik.
Jan heeft de functies van penningmeester en 
waarnemend voorzitter, contactpersoon c.q. aan-
spreekpunt, bekleed. Bij parochiefeesten was er 
altijd wel iets voor hem te doen. Hij heeft dit alles 
met plezier gedaan. Hij was dienstbaar aan zijn ge-
loof. Op dekenaal gebied heeft hij zich ook actief 
ingezet. Hier kon hij belangrijke informatie verkrij-
gen en daar iets van leren.
  
op Welke manier vind je hier inspiratie

Het geloof is niet alle zondagen in de kerk zitten. 
Goed leven en aandacht voor de ander zijn de bron-
nen van het geloof en geven voldoening.

Zijn levenswijze wordt geïnspireerd door de kerk. 
De kerk heeft rustpunten en helpt je goed te zijn. 
Dit is de boodschap van het Evangelie die door Je-
zus zelf is voorgeleefd.
Het ontmoeten van diverse gelovigen helpt hem 
en geeft hem inspiratie. Deze ontmoetingen geven 
hem meer voldoening als er een mooie viering aan 
voorafgaat. Dit werkt ook in parochieverband, bij-
voorbeeld bij de Apostelviering. 
Een fijne bijkomstigheid is de aanwezigheid van het 
gilde in Niftrik, dat een nauwe band  met de kerk 
heeft. Het jaarlijkse gildefeest wordt geopend met 
een uitbundige viering. Het gilde is ook betrokken 
bij de uitvaarten van parochianen, bij huwelijks-
feesten en jubilea. Aandacht voor zieken, ouderen 
en eenzamen wordt zeer gewaardeerd.

hoe krijgt geloof een plaats in je leven? Wat zou je van 
je geloof Willen doorgeven?
Met geloof kom je er achter dat niet alles vanzelf-
sprekend is. Je mag dankbaar zijn dat je gezond 
bent, dat het goed met je gaat. Verbondenheid 
met elkaar kan je een fijn gevoel geven. Op blijde 
momenten feesten, bij verdriet en rouwen elkaar 
ondersteunen. Geloof is voor mens en natuur zui-
nig zijn. Het is de moeite waard om daarbij stil te 
staan en te zien hoe alles zich ontwikkelt en verder 
gaat.

estafettevraag uit de vorige apostelbode: hoe betrek-
ken We de jongere generaties meer bij het geloof?
Wij zullen de jongere generaties meer moeten be-
trekken bij de sacramenten. Zij geven kracht en 
houvast. De kinderkaravaan is een mooi initiatief 
dat door moet gaan. Ouderen hebben de taak om 
het geloof door te geven aan de jongeren. Wij 
mogen hen wijzen op het goede van onze tijd en 
hen verwijzen naar andere landen die lijden onder 
oorlog en armoede. Het is moeilijk de jongeren te 
bereiken, maar wij mogen niet opgeven, omdat het 
de moeite waard is en het geloof geeft voldoening.

Dit is de laatste editie van de rubriek 'Geef het Ge-
loof door'. Er is dus geen estafettevraag.

Diaken Hennie Witsiers


