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De ApostelboDe

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, 

H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, 

H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, 

H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, 

Emmanuel-Wijchen-Achterlo,H. Paschalis-Baylon-Woezik

    De ApostelboDe
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OM TE NOTEREN

doet u al mee? Rekening: 
nl65 RaBo 0135 4634 59

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

Als u al hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 
in 2021, hartelijk dank.

Kind van heinde en verre
reik mij nu je hand
reis mee van land naar land.
Naar streken zonder grens
waar vrijheid woont,
door God bekroond
voor elk welwillend mens.

Kind van licht en schaduw
kijk in verwondering omhoog,
voorbij de dans van zonnestralen.
langs druppels.
Regenval.
Wil Hem, jouw God
met dank betalen
voor de schone hemelboog.

Kind dezer aarde
verheven boven tal van sterren,
zon en zachte schijn,
zal daar iemand voor je zijn
waarin je vurig mag geloven?

Een vonkje van leven
om voort te gaan,
berust in jou en mij.
Kind van heinde en verre
Eén van de talloze sterren ben jij.
wiens kern niet zal doven
in dit menselijk bestaan

Joke Plamont-Mees

Op het moment dat deze Apos-
telbode gedrukt gaat worden 
is helaas nog niet bekend wan-
neer de inloopmorgens weer 
door kunnen gaan.

Annie, Nel, Toos en Waldi

Coronavirus bepaalt agenda

Volg a.u.b. de media en kijk op de MijnRKK-app 
of onze website www.detwaalfapostelen.nl voor 
actueel nieuws.

3 juli 19.00 uur Kapelberg bergharen

Kinderkaravaan
7 juli 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
21 juli 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen

4 augustus 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
12 augustus inleverdatum Kopij

Apostelbode: Nr. 7 met thema Rebekka (2021)
15 augustus Kapelberg bergharen

Grote Maas en Waalse Mariabedevaart
18 augustus 10.00 –11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK 
'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
29 augustus 11.00 uur antonius abt WijChen

Laatste Kinderkaravaan en introductie van Apos-
telen 2.0 

3 oKtober vanaf 12.00 uur antonius abt WijChen

Parochiedag met Apostelen 2.0 en aanmelden 
vormsel

2020 opgeteld 2021 opgeteld verschil

Januari

Februari 35.431 106.412 103.781 -2.631

Maart 10.210 116.622 16.098 119.879 +3.257

April 7.343 123.965 6.463 126.342 +2.377

Mei 2.999 126.964 1.906 128.248 +1.284

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
4 september t/m 3 oktober. 
Daarin komt Rebekka uit het 

Oude Testament aan de orde. Schrijft u mee? 
Kopij kan tot en met 12 augustus per e-mail 
worden gezonden naar apostelbode@detwaal-
fapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wij-
chen.
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MARIA-TENHEMELOPNEMING

niet zomaar een gespreKsKring!

Kort samengevat: Wat is grond van leven? 
Grond Van Leven 
is een gespreks-
kring voor vijf  
tot acht volwas-
senen, jongeren 
en ouderen, man-
nen en vrouwen, 
waarbij deelne-
mers gedurende 

vier avonden het eigen levensverhaal aan elkaar 
vertellen. Te beginnen bij ieders geboortegrond 
(waar kom je vandaan, wat deden je ouders, waar 
spreek je het liefste over als het gaat over je eer-
ste jaren…) en eindigend met een terugblik op 
ieders leven, met toekomstperspectief: als je zo 
terugkijkt op je leven tot en met nu, wie of wat is 
God dan voor jou? (de God waarvan we in onze 
geloofstraditie zeggen dat Hij dag aan dag met 
ons meetrekt)
Hiermee is deze kring een activiteit die deelne-
mers inzichten voor het eigen leven biedt, met 
een bodem aangereikt vanuit de geloofstraditie. 
Gun uzelf deze kans, zou ik zeggen.

het afgelopen seizoen en een nieuWe Kring na de zomer

Corona gooide dusdanig roet in deze activiteit 
dat de laatste kring een lange adempauze kende 
voordat ze onlangs kon worden afgerond: van 
september 2020 tot juni 2021. 
Ook al heeft de wereldwijd strekkende pandemie 
geleerd dat best veel activiteiten online kunnen 
plaatsvinden, deze gesprekskring leent zich door 
het vertrouwelijke en persoonlijke karakter niet 
zo voor een digitale variant. Nodig is een ver-
trouwde huiskamerambiance. Ik vermoed nu dat 
er na de zomer weer een nieuwe kring kan star-
ten. Daarom deze kennisgeving met oproep.

Wil je meedoen: meld je nu alvast aan voor de nieuWe 
Kring die 27 september start! 
Voor aanmelden of vragen, mail: jack.steeghs@
detwaalfapostelen.nl 
Belangrijk is verder dat u kunt op de eerste avond: 
maandag 27 september (de overige drie avon-
den plannen we met de deelnemers op de eerste 
avond).

Weet ook dat er momenteel meerdere geïnte-
resseerden op een wachtlijst staan, zij krijgen 
voorrang. Wil je meedoen, wacht dan niet te lang. 
Met maximaal acht deelnemers is de groep snel 
gevuld.

Pastoraal werker Jack Steeghs 

GROND VAN LEVEN...

Het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming 
wordt dit jaar de dag waarop de Grote Maas en 
Waalse Mariabedevaart naar de Kapelberg in 
Bergharen wordt gehouden. Op zondag 15 augus-
tus wordt daar om 16.00 uur eucharistie gevierd. 
Pastor Ruud Roefs van de parochie H. Johannes 
XXIII van Beuningen, Winssen, Ewijk en Weurt zal 
daarin voorgaan en de preek verzorgen. Hopelijk 
staan de verruimingen van de coronamaatrege-
len dan weer toe dat er een koor mag zingen en 
kan er ook weer genoten worden van de klanken 
van blaasorkest MuzAnna van de plaatselijke mu-
ziekvereniging Sint-Anna. Bij het opstellen van dit 
artikel is dat nog niet helemaal zeker.

Voor velen is het een 
traditie om in augus-
tus de bedevaartgang 
naar de Kapelberg te 
maken, waar al sinds 
de veertiende eeuw 
een bijzondere ver-
ering plaatsvindt tot 
Onze Lieve Vrouw 

ter Nood Gods. Een bedevaart, ook wel een pel-
grimage of pelgrimsreis genoemd, wordt door 
mensen gemaakt met ieders eigen bedoelingen 
en intenties.

Eigenlijk hebben wij niks om te vragen, we heb-
ben alles. Waarom zouden wij op bedevaart 
gaan? Het is een vaker gehoorde vraag. Maar is 
het niet goed om daarvoor, net als na een verkre-
gen gunst, dankbaarheid te tonen?
Een belangrijke reden voor een bedevaart is te-
genwoordig bezinning, zelfreflectie, nadenken 
over het leven. Maar men gaat vaak in de hoop 
een bijzondere gunst of zegen te ontvangen, 
waardoor een verwachting zal uitkomen. Het wel-
slagen van een examen, genezing van een zieke, 
kracht bij ziekte of te nemen moeilijke beslissing 
en noem maar op. Daarvoor wordt dan gebeden 
en een kaarsje gebrand om dat gebed kracht bij 
te zetten. 
Een inspirerende preek, de ontroering die een 
lied of een mooi muziekstuk teweegbrengt, een 
toevallige ontmoeting met andere mensen die be-
reid zijn hun lief en leed 
met je te delen of even 
dat stukje aandacht we-
ten op te brengen en 
troostende woorden te 
zeggen die op dat mo-
ment net even nodig 
zijn, kunnen wonderen 
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doen. Het gevolg is dat 
men met een goed ge-
voel naar huis gaat en 
lange tijd kan teren op 
dat wat er is gebeurd.

Al van oudsher heeft de 
verering van O.L.V. ter 
Nood Gods een grote 
betekenis gehad, niet 
alleen voor Bergharen 
maar zeker ook voor 
de omtrek (Land van 
Maas en Waal, Rijk van 
Nijmegen en Land van 
Ravenstein, en de steden Tiel en Zaltbommel, 
Oijen en Oss en omstreken) als bekende en veel 
bezochte bedevaartplaats. Dat valt op te maken 
uit een boekje van Leonardus van den Heuvel 
(1885-1947), een voormalige gemeentesecretaris 
van Bergharen. Hij schrijft daarin: “Dit is bekend 
uit een testament, op 20 maart 1561 gepasseerd 
voor de Schepenen van Oss, bij welke uiterste 
wilsbeschikking aan een zekere Simon Mathijs-
sen onder meer de verplichting werd opgelegd 
om “te doene eene bewairt tot Borchare tot Ons 
Lieff Vrouwe”.

Sjaak Arntz

medisChe zorg voor de meest KWetsbaren in Kenia.  
Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collec-
te plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt 
stichting MIVA aandacht voor de medische zorg 
van de meest kwetsbaren in Kenia.

de bestemming van pionier dunCan

Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een ge-
zondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 
1979 om kinderen met een handicap te helpen. 
Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een 
kliniek en een school.

hulp geriCht op de toeKomst

Duncan: “Er is een volledige 
kliniek voor basiszorg, kraam-
zorg en oogzorg. Daarnaast 
geven we fysiotherapie en 
maken we protheses en hulp-
middelen op de orthopedische 
afdeling.” Buiten de kliniek 
loopt een sociaal programma. 
Specialisten gaan langs bij ou-
ders, op zoek naar kinderen 
die er baat bij hebben als ze 
worden opgenomen in het 
centrum. “Wij willen niet al-
leen het kind helpen, maar 

MIVA KERKCOLLECTE 2021

ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen heb-
ben. Dan heeft het kind een goede plek om naar 
terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”

auto onmisbaar

Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 
vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn 
slecht. Maar het is belangrijk om mensen te blij-
ven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. 
Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. 
Duncan: Het liefst wil ik nog veel meer mensen 
helpen. En tijdens de coronapandemie kunnen 
we met de auto ook eten en beschermingsmid-
delen brengen.”
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen.

uW giften

In de kerken die dit weekend open zijn wordt 
een deurcollecte (2e collecte) gehouden voor het 
werk van MIVA. Misschien staan er hiervoor col-
lecteblokken, collectemandjes of collectebussen.
Ook kunt u uw donatie storten op de bankreke-
ning nummer: NL42 INGB 0000 0029 50
Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

 Parochiële werkgroep MOV
Diaken Hennie Witsiers
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deel 3: het boeK 'het hooglied'

Het verhaal gaat dat het aan rabbi Akiva te danken 
is dat het Hooglied in de Schrift een plaats heeft 
gekregen. In het jaar 95 van onze jaartelling is er 
vergaderd over de vraag welke boeken in de ca-
non (de definitieve lijst van goedgekeurde boeken) 
van de H. Schrift opgenomen konden worden. Het 
Hooglied leek niet zoveel kans te maken, omdat 
de naam van God er maar terloops in wordt ge-
noemd. Men beschouwde het boek toen als een 
bundeltje liederen voor bruiloften en partijen.
In de Joodse traditie werd het Hooglied gelezen 
als een boek dat de liefde bezingt tussen God en 
zijn volk. In de christelijke traditie gaat het Hoog-
lied over de liefde tussen Christus en zijn Kerk. Het 
zijn beelden, die voor ons een rijke betekenis heb-
ben. De boeken van de Schrift laten zich niet lezen 
als een geschiedenisboek, maar als een geloofs-
getuigenis. Gelovigen hebben door de eeuwen 
voortdurend erkend, dat het Hooglied 
een hoog spiritueel gehalte heeft.
Het christendom heeft vanaf de eer-
ste eeuwen veel teksten uit het Oude 
Testament gekenschetst als profetisch. 
Ze zouden de komst van Jezus Messias voorspeld 
hebben. Zo zijn vele psalmen en passages uit de 
profeten uitgelegd. Iets dergelijks is ook met het 
Hooglied gebeurd. Dat het Hooglied op zoveel 
manieren kan worden uitgelegd, zegt vooral iets 
over de enorme rijkdom van het boek. Ze beschrijft 
de liefde tussen een vrouw en een man. 
De liefde tussen een vrouw en een man is uitge-
legd als een lied over de liefde tussen de Levende 
en de mensen. Dat verbond tussen God en mensen 
heeft het karakter van een huwelijksbelofte. Daar-
bij speelt trouw een grote rol. Trouw aan elkaar 
zijn, zoals de Levende trouw is; met liefde zoals de 
Levende liefde is. Over die trouw en over die liefde 
gaat het Hooglied. Daarin wordt gezongen dat de 
liefde net zo ongrijpbaar is als God. De beide ge-
liefden worstelen daar voortdurend mee. Ze zijn 
elkaar zeer nabij, maar even vaak ongrijpbaar, on-
vindbaar voor elkaar. 
Voor mystici is het Hooglied een feest van herken-
ning. In de dertiende eeuw schrijft Hadewych hoe 
zij verlangt en uitziet naar wat zij noemt ‘de Min-
ne’, de liefde in hoogsteigen persoon. Ooit in haar 
leven heeft zij die intens ervaren en sindsdien is ze 
hartstochtelijk op zoek naar minne. Daarin klinkt 
mee het zoeken van de vrouw in het Hooglied 
naar haar geliefde. In de zestiende eeuw schrijft 
Johannes van het Kruis, de Spaanse karmeliet, zijn 
mystieke dichtwerk: Geestelijk Hooglied. Hij noemt 
het een beurtzang tussen de ziel en haar beminde 
en de beelden van het Hooglied keren erin terug.

UIT HET LEVEN GEGREPEN
Vanaf de negentiende eeuw ziet men het Hoog-
lied meer als een boek over de liefde tussen een 
man en een vrouw en niet over de liefde van God 
voor zijn mensen. Volgens deze theologen staat 
seksualiteit centraal in het Hooglied. Alle beschrij-
vingen van de natuur, de wijn, de wijngaard, de 
kruiden en de bloemen zouden verwijzen naar 
een seksuele verhouding tussen een vrouw en een 
man. Dat erotiek en seksualiteit in dit boek een rol 
spelen is zeker waar. Liefde is niet alleen geeste-
lijk, maar zeker ook lichamelijk. Toch is dit niet het 
enige thema. De spirituele interpretaties spelen al 
eeuwen een belangrijke rol. Zo verwijst het beeld 
van de wijngaard in de Schrift maar al te vaak naar 
het land van het volk van God.
Liefde is een kracht die leeft in mensen. Het gaat 
dus niet alleen over de liefde tussen een man en 
een vrouw, maar over liefde die huist in ieder mens. 
Want liefde speelt een wezenlijke rol in  het leven 
van ieder mens. Zowel van iemand die, op welke 
wijze dan ook, een relatie heeft met een ander als 
iemand die alleenstaand is.

De kernvraag is of ik me durf te 
laten leiden door liefde. En ga ik 
daarnaar op zoek in mezelf of bui-
ten mezelf? En ben ik me ervan 
bewust dat liefde een geschenk is? 

Niet maakbaar, zoals ook ons leven een geschenk 
is en niet maakbaar. Niet voor niets zijn wij uit 
aarde geschapen naar het beeld van God. Als God 
liefde is, dan zijn mensen op hun best als ze lief-
hebben. Hieronder enkele kenmerkende verzen 
en een toelichting.
1:1  het hoogste lied, dat van salomo

Het Hooglied opent met de titel van het boek en 
met de naam van Salomo, aan wie het boek wordt 
toegeschreven. Over de liefde wordt het hoogste 
lied gezongen: de overtreffende trap.
2:1  iK ben de KroKus van de saron,
De Saron is een vruchtbare vlakte bij het huidige 
Tel Aviv. Er wordt in het Hooglied opvallend vaak 
verwezen naar plaatsen in en rond Israël. Alsof ie-
dere streek en iedere berg het beeld oproept van 
schoonheid en liefde.
7:1-7  Keer om, Keer om, soelamitsChe………
Heel dit hoofdstuk is een lied op de schoonheid 
van de vrouw. Haar hele lichaam wordt bezongen, 
maar niet van top tot teen, maar van teen tot top.
7:2  Wat zijn je voeten mooi in je sandalen,
7:6  je voorhoofd is als de Karmel,
        de vleChten in je haar zijn als purper,
Nog een kernvers uit het laatste hoofdstuk:
8:6  zet me als een zegel op je hart,
        als een zegel op je arm,
        want sterk als de dood is de liefde,
        hard als het dodenrijk de hartstocht,
        haar flitsen zijn  flitsen van vuur,
        een vlam die komt van de Levende.
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Liefde als een waagstuk op leven en dood, een niet 
te blussen vuur, dat alleen afkomstig kan zijn van 
de Levende.
Alleen op deze plaats in het boek komt de naam 
van de Levende voor. Liefde is een gave van de Le-
vende, van God. Zo geeft de Levende zichzelf. Op 
het eind van het Hooglied hebben man en vrouw 
de liefde gevonden en gaan ze hand in hand het 
leven in.

Koos Leemker

Als perspectief voor de komende tijd wordt ons 
gegeven dat we na een lange tijd met vele maat-
regelen ter voorkoming van het coronavirus weer 
op vakantie kunnen. We krijgen weer vrijheid, 
waar wij lang naar uitgezien hebben. Wij zullen 
wel moeten opletten naar welke vakantiebestem-
ming wij kunnen gaan. De kleuren geel, oranje 
en rood hebben een eigen betekenis. Houdt ze 
in de gaten.
De komende weken mogen we ons gewone rit-
me van alledag onderbreken.
De vakantie is een periode van ontspanning,  vrij 
zijn van werkzaamheden, vrij zijn van stress, vrij 
zijn van de coronamaatregelen voor zover dit 
mogelijk is. 
We hebben ook extra tijd voor elkaar en voor het 
gezin. Meestal zoeken we een andere omgeving 
op. Velen zoeken de warmte van de zon en het 
verfrissende van de zee. Anderen zoeken de stilte 
en de rust van de natuur. Weer anderen vinden 
steden, architectuur en kunst fascinerend. Nog 
anderen maken grote reizen naar andere we-
relddelen en andere culturen. Jongeren zoeken 
soms de kick van het vreemde en het uitdagende. 
Jongeren zoeken soms leeftijdsgenoten om zich 
bij elkaar thuis te voelen en hun eigen dromen 
te volgen.
Vakantie is geen luxe. Het is een mooie tijd die 
iedereen gegund is. Juist eens even ‘afstand’ kun-
nen nemen en ‘los’ kunnen laten, getuigt van een 
nuchtere en reële kijk op het leven en meer nog, 
het relativeert je eigen doen en laten. Jawel, ook 
jij kunt gemist worden … al is het dan maar even 
… en het gaat allemaal toch wel door.
Daarnaast doorbreekt een vakantie de sleur van 
alledag en je hebt eens oog voor andere zaken 
dan voor wat je meestal dagelijks bezighoudt. 
Daarbij kan een andere omgeving helpen en een 
ander dagritme en andere mensen om je heen.
Een vakantie slaagt op de eerste plaats niet van-
wege de afgelegde kilometers maar door de 
mentaliteit waarmee we in zo’n vakantie staan 
en ermee omgaan. Eenieder wensen wij van har-
te een fijne vakantie.
Sta open voor nieuwe ervaringen en verrassingen 
en bovenal voor mensen die je dan juist ontmoet.

VAKANTIE OM OP VERHAAL TE KOMEN

Kijk eens met andere ogen en loop die kerk of 
dat kapelletje eens binnen en laat het eens op 
je ‘afkomen’ en ‘inwerken’. Hoogstwaarschijnlijk 
beleef je en ervaar je het kerk-zijn thuis dan ook 
eens anders en weer als nieuw …. laat het maar 
eens gebeuren.
Want het is goed en mooi om ook eens even te 
denken aan God, die ons dit allemaal gegeven 
heeft, die ons doet kennen in zijn Schepping als 
een open boek … de natuur die zich in overvloed 
wegschenkt, zonder onderscheid des persoons.

Vakantie: een periode om op verhaal te komen 
voor jou en voor ons/mij!

Namens het pastoresteam,
Diaken Hennie Witsiers

Voor het vastenproject in het jaar 2020 was geko-
zen voor het project 'preventiemaatregelen tegen 
de ziekte malaria' in de gezondheidsregio van Ikili-
windi en Bomono Ba Jedu in Kameroen. De meest 
effectieve preventiemaatregelen zijn het gebruik 
van muggennetten (klamboes) behandeld met 
langdurige insecticiden – om muggenbeten te 
voorkomen en om de muggen te doden – en het 
sproeien van de binnenmuren van huizen met 
vergelijkbare insecticiden om malariamuggen te 
doden.  Het probleem speelt in heideregio’s. 
Het totale verzorgingsgebied heeft ruim 75.000 
inwoners.
In beide gezondheidsregio’s willen de gezond-
heidswerkers van de Casey Association Cameroon 
in samenwerking met de plaatselijke gezond-
heidscentra bereiken:
•  Uitdelen van muskietennetten aan alle zwan-
gere vrouwen en aan de kinderen van nul tot vier 
jaar.
•  Het geven van voorlichting over malaria.
•  Het behandelen van vrouwen die malaria heb-
ben opgelopen.
•  Zwangere vrouwen suppletie geven (ijzer en 
foliumzuur) om ook andere gezondheidsrisico’s 
voor hen en hun baby’s te verminderen (zoals 
bloedingen bij de bevallingen en spina bifida bij 
de baby’s).

In principe was de doelstelling om tot 2022 alle 
zwangere vrouwen en kinderen van nul tot vier 
jaar te bereiken in de beide gezondheidsregio’s. 
Voor de regio Bomono is de schatting dat voor 
zwange-re vrouwen en kinderen jonger dan vijf 
jaar 4859 muskietennetten nodig zijn. De bevol-
king van de dorpen groeit op dit moment snel 
door het grote aantal vluchtelingen uit de South 

EINDRAPPORT VASTENPROJECT 2020/2021
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KINDERKARAVAAN
Op zaterdag 3 juli om 19:00 uur is op de Ka-
pelberg in Bergharen de laatste viering van de 
Kinderkaravaan van dit seizoen. 
We hebben dit jaar het verhaal van Jona gevolgd. 
In de Bijbel is het verhaal van Jona verdeeld in 
vier hoofdstukken. Met de Kinderkaravaan zijn 
we begonnen met hoofdstuk 1 en zijn elke vie-
ring een hoofdstuk verder gegaan. Een deel van 
de vieringen hebben we digitaal gedaan. Was 
het toeval dat het stukje over Jona die opgeslo-
ten zat in de buik van de vis net op dat moment 
kwam, toen wij weer met zijn allen in lockdown 

moesten?
Het was voor 
ons allemaal 
een jaar met 
hindernissen. 
Dat geldt ook 
voor de Kin-
derkaravaan 
en de gezin-
nen die onder 

normale omstandigheden met de Kinderkara-
vaan mee zouden zijn getrokken, maar dat nu 
niet konden. Daarom hopen we op een mooie 
afsluiting van het seizoen, buiten op de Kapel-
berg. Komen jullie ook?

VORMSEL
Op zaterdag 19 juni zullen acht jonge mensen uit 
onze parochie het H. Vormsel ontvangen. Vanwe-
ge corona is deze viering alleen voor genodigden. 
Aniek, Antonio, Elena, Eline, Jorn, Lisa, Ruben en 
Thomas, wij wensen jullie een heel mooie viering 
en veel Geestkracht voor jullie toekomst!

West Region, zodat het er wel veel meer kun-
nen worden. Wat betreft de regio Ikiliwindi is de 
schatting dat er na terugkeer van de rust en vei-
ligheid en dus de terugkeer van de vluchtelingen 
7500 muskietennetten nodig zijn, en in de dorpen 
moet daar ook de malariavoorlichting nog van 
start gaan.
Vanwege de ons overvallende coronacrisis heeft 
de collecte in het jaar 2020 geen doorgang kun-
nen vinden. In overleg met de Bisschoppelijke 

    
   FINANCIEEL OVERZICHT: 
   Contant collecteopbrengst              4.399,36
   Via bankrekening van de parochie              9.210,00
   Via de Bisschoppelijke Vastenactie              4.291,00
   Eettafels Bergharen / Hernen / Leur en de Maaskant                 589,00
   Machtigingen                 305,00
   Subtotaal            18.794,36
   Kosten              -/-107,17
   Netto opbrengst parochie             18.687,19

   Toegezegde en ontvangen bijdrage Bisschoppelijke Vastenactie               8.000,00
   Totaal beschikbaar voor het project             26.687,19
   Begrote kosten                      25.000,00
   Overschot                          1.687,19

Vastenactie is vorig jaar besloten het project door 
te schuiven naar het jaar 2021.
De collecte heeft dit jaar plaatsgevonden en nu 
kan de opbrengst bekend gemaakt worden.
Namens de Stichting Casey Troy Foundation te 
Wijchen danken wij u allen hartelijk voor dit 
mooie resultaat.

Parochiële werkgroep Vastenactie
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BIECHTEN IN DE VIJFTIGER JAREN

Op de lagere school kregen wij godsdienstles van 
pastoor Van Hout, in mijn beleving een nukkige 
man met hele grote handen. Als je de catechis-
mus niet kende of je zat volgens hem niet stil 
genoeg, dan kreeg je een klap tegen je hoofd. 
Door zijn grote handen had je op beide wangen 
de striemen staan, wat thuis weer problemen op-
leverde. Deze les vond ik een verschrikking en 
ik herinner mij vandaag de dag de eerste vraag 
nog steeds: “Waartoe zijn wij op aarde?” Het 
antwoord was: “Om God te dienen en daardoor 
hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.” Nou, 
ik voelde me echt niet gelukkig tijdens deze les-
sen. Ook kwamen de tien geboden aan bod en 
wat later kregen we les hoe we moesten biech-
ten. Een paar geboden snapte ik toen wel, zoals: 
“Gij zult niet doden” of: “Gij zult niet stelen”. 
Maar “Gij zult geen onkuisheid doen” was abra-
cadabra voor mij. En toch moest je dat biechten. 
Bij de vraag van een van mijn klasgenootjes wat 
onkuisheid was, kreeg hij het antwoord: “Daar 
kom je wel achter als `t gebeurt.” U zult begrij-
pen dat dit mijn nieuwsgierigheid alleen maar 
aanwakkerde.
Bij de eerste biecht gingen we met de hele klas 
naar de kerk en een voor een moest je die donke-
re kast in. Hierdoor waren we allen gespannen. 
De pastoor in het midden en aan iedere kant een 
biechteling. Je moest op je knieën gaan zitten en 
als je aan de beurt was ging er een schuifje open 
achter een rooster of gordijn. Dan moest je al je 
zonden vertellen aan de pastoor of kapelaan. 
Bij terugkomst uit de biechtstoel zat mijn vriend-
je sip te kijken en toen ik hem vroeg wat er was, 
fluisterde hij: “Ik moet drie weesgegroetjes bid-
den, maar ik ken er maar een. Ook hoorde ik later 
van een klasgenootje dat hij gebiecht had dat 
hij zijn zusje aan haar paardenstaart had getrok-
ken. De pastoor had opgemerkt: “Hoe kan dat? 
Je hebt helemaal geen zusjes.” Het klasgenootje 
had geantwoord: “Dat weet ik ook wel, maar ge 
hebt dit zelf aan ons geleerd om te biechten.”
Na een paar weken kwam ik erachter dat ik tel-
kens hetzelfde rijtje opdreunde en om niet op 
te vallen begon ik steeds iets nieuws te verzin-
nen. Dus zei ik op een keer in mijn enthousiasme 
woordelijk: “Ik heb onkuisheid gedaan.” Nou, 
dat heb ik geweten. Eerst was de pastoor een 
tijdje stil en toen vroeg hij: “Met een jongen of 
meisje?” Oei, daar schrok ik van, want ik dacht: 
Wat heeft dat er nou mee te maken? En ik bleef 
stil. Weer kwam de vraag en nu klonk het wat 
harder en bozer: “Was het een jongen of meis-
je?” Ik besefte dat ik mij in een penibele situatie 
had gebracht, want ik wist nergens van. Maar ik 
dacht: laat ik maar voor een jongen kiezen, dat 

zal wel minder erg zijn. Weer was het een tijdje 
stil en toen kwam de vraag: “Heb je aan zijn blo-
te lichaam gezeten?” Ik schrok me te pletter en 
dacht: wat is dat nou weer? Ik riep: “Nee, nee, al-
leen gekeken.” Wat was ik kwaad op mezelf dat 
ik weer de wijsneus moest uithangen en ik wist 
me geen raad om weg te komen, alleen ik durfde 
niet. “Oh”, zei de pastoor, “alleen gekeken?” “Ja 
ja, meneer pastoor” en ik werd met de minuut 
kleiner. “Nou, dan bid jij maar drie onzevaders 
en drie weesgegroetjes en de oefening van be-
rouw.” Gelukkig ging het schuifje toen dicht en 
mocht ik gaan. Toen ik de kerkbank instapte zag 
ik nog net het gordijntje van de pastoor dichtval-
len. Zou hij even hebben gekeken wie ik was? Dit 
was een wijze les en ik heb het in de biechtstoel 
nooit meer gehad over onkuisheid.

Theo Dinnissen

gediCht over bieChten

Als katholiek moest ik vroeger
biechten bij meneer pastoor
al je zonden van die maand

vertelde je dan door.
Maar wat wist ik als kind

van al die zonden af
ik werd door dat biechten

al genoeg gestraft.
Ik vond het al een kunst

om steeds iets nieuws te verzinnen
want je kon toch niet

elke maand met hetzelfde beginnen.
Mijn broertje had ik vaak geplaagd
en uit de suikerpot had ik gegeten
dat ik helemaal geen broertje had

dat kon de pastoor vast niet weten.
Als laatste zonde 

biechtte ik telkens weer
ik heb ook gelogen, 

net als de vorige keer. 
N.N.
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een nieuW initiatief in paroChie 
de tWaalf apostelen!

Wat is apostelen 2.0?
• Wil je je kinderen iets meegeven, maar komen 
zij soms met vragen waar je geen antwoord op 
hebt?
• Denk je graag zelf na, maar verlang je af en toe 
naar informele contacten of ondersteuning van 
de geloofsgemeenschap?
• Ontmoet je graag leeftijdsgenoten die rondlo-
pen met dezelfde levensvragen?
• Wil je meer begrijpen van de geloofstraditie 
waarin we samen parochie zijn?
• Wil je graag meer regelmatig bezig zijn met de 
Bijbel en je alledaagse leven?

Dan is Apostelen 2.0 misschien iets voor jou (voor 
jullie)!

Apostelen 2.0 is een eigentijdse manier van samen 
bezig zijn met geloof, voor ouders, kinderen en 
jongeren die meer vorm en inhoud willen geven 
aan hun geloof. En dat op een laagdrempelige, 
toegankelijke manier: na de herfstvakantie ko-
men er twaalf keer per jaar bijeenkomsten in 
de weekenden, afwisselend op de zaterdagna-
middag en zondagmorgen. We beginnen die 
bijeenkomsten met een programma voor elke 
leeftijdsgroep en sluiten af met een gezamen-
lijke viering. 
Zo reiken we een doorlopend aanbod aan waarin 
alle belangrijke thema’s en kerkelijke feestdagen 
aan bod komen. De communie- en vormselvoor-
bereiding zijn opgenomen in dit programma. 
Maar ook als je daar nog niet aan toe bent, of 
dat juist al hebt gedaan ben je van harte wel-
kom.

informatieWeeKenden apostelen 2.0
Ook de Kinderkaravaan zal opgaan in Aposte-
len 2.0. Daarom is er op 29 augustus om 11.00 
uur een laatste viering van de Kinderkaravaan in 
de oude vorm en meteen ook de introductie van 
Apostelen 2.0. 

Voor nu wensen we u allen een gezonde en 
mooie zomer toe!

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen 

APOSTELEN 2.0 VIJFDE ZONDAG IN PAROCHIE

zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021
In het laatste weekend van augustus, een vijfde 
weekend, vieren we niet volgens het reguliere 
vieringenrooster. 
Dit vijfde weekend is er een viering op zaterdag 
28 augustus om 19.00 uur op de Kapelberg in 
Bergharen: de laatste van dit openluchtseizoen! 
(bij minder goed weer in de H. Annakerk)
Op zondag 29 augustus is er om 11.00 uur een 
eucharistieviering in de Antonius Abtkerk van 
Overasselt.

zondag 29 augustus: afsCheid KinderKaravaan, in-
troduCtie apostelen 2.0
In de Antonius Abtkerk van Wijchen is er op zon-
dag 29 augustus om 11.00 uur een bijzondere 
Kinderkaravaan. Want we gaan afscheid nemen 
van de Kinderkaravaan  in de vorm zoals we die 
kenden en lichten een tipje van de sluier van een 
nieuw initiatief voor gezinnen: Apostelen 2.0. 

Na de herfstvakantie gaan we de sacramentenca-
techese in onze parochie (communie en vormsel) 
op een andere manier aanreiken. In drie blokken 
in de weekenden voorafgaand aan Kerst, Pasen 
en Pinksteren gaan we met elkaar op reis door 
de wereld van ons leven, geloven en de Bijbel. 
En met meerdere leeftijdsgroepen. Ook voor de 
jongsten, voor kinderen die de communie of het 
vormsel al hebben gedaan en zelfs voor ouders 
die de uitdaging aandurven. Gaan jullie met ons 
mee?
Voor wie alvast meer wil weten is er na afloop 
van de viering op 29 augustus een informeel sa-
menzijn met informatie over Apostelen 2.0.

om nu alvast te noteren: zondag 3 oKtober

Op zondag 3 oktober komt er een parochiedag 
waarop we de schijnwerpers richten op Aposte-
len 2.0 – deze zondag is tevens de dag dat ouders 
hun kind kunnen aanmelden voor een nieuw sei-
zoen eerste communie en vormsel. 

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen
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AANVRAAG EIGEN DOEL-VASTENACTIE '21-'22

Vanwege de vijfde zondag in de maand werd er 
een activiteit georganiseerd in onze parochie. 
Een fietstocht naar de Kapelberg in Bergharen 
langs de kapellen in de parochie, met een pauze 
tussen 14.00 en 15.00 uur op het kerkplein bij 
de H. Judocuskerk in Hernen. Iedereen was vrij 
om zelf de dag in te delen. De fietstocht langs 
de kapellen hebben we samen met vier dames 
uit Heumen afgelegd. Prachtig weer was het en 
een mooie omgeving. We zijn langs vijf à zes ka-
pellen gegaan, waar overal al flink wat kaarsjes 
stonden te branden. Helaas konden we niet alle 
kapellen bezoeken, omdat we om 16.00 uur het 
Marialof op de Kapelberg wilden bijwonen.  Deze 
viering werd voorgegaan door Hennie Witsiers. 
Met tientjes van de rozenkrans en bekende Ma-
rialiederen die wij mee konden zingen. Tot slot 
de litanie van de Heilige Maagd Maria. Daarna 
nog één  kapel in Alverna bezocht. We hebben 
genoten van deze dag en gingen voldaan naar 
huis. Het is zeker voor herhaling vatbaar! 

Coby Kesseler

KAPELLENTOCHT 30 MEI 2021 MET DE FIETS

vrijdag 3 september 2021 
14:30 uur in de emmanuelKerK

Deze film gaat 
over de ongewone 
vriendschap tussen 
Harry en George. 
Harry is een drukke 
zakenman die pro-
blemen heeft met 
zijn vrouw en kin-
deren. George is 
een jongeman die 
lijdt aan het syn-
droom van Down. 
Hij ontsnapt uit 
zijn tehuis en gaat 
op zoek naar zijn 

moeder. Toevallig loopt hij Harry  tegen het lijf. 
In eerste instantie wil Harry niets van hem we-
ten maar helpt George uiteindelijk toch om zijn 
moeder te zoeken. Harry ontdekt dat hij nog 
veel kan leren van zijn nieuwe kameraad.

Afhankelijk van de dan geldende coronaregels 
wordt het aantal toeschouwers bepaald. U moet 
zich weer 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: LE HUITIEME JOUR

De Bisschoppelijke Vastenactie ondersteunt in 
het jaar 2022 wederom projecten eigen doel. 
Goedgekeurde projecten ontvangen vanuit de 
Vastenactie een bijdrage van maximaal 50% van 
de ontvangen collecteopbrengst in de eigen pa-
rochie.
Eigen doelen worden alleen in behandeling ge-
nomen als ze via het aanvraagformulier van de 
Bisschoppelijke Vastenactie zijn ingediend. Van-
uit het projectland moet een aanvraag ingediend 
worden bij de plaatselijke stichting/organisatie. 
De projectorganisatie in het projectland heeft 
contact gehad met de plaatselijke bisschop en 
zendt een aanbevelingsbrief of 'nihil obstat'  van 
de bisschop mee.
Voor meer informatie en voor het aanvraagfor-
mulier dient u contact op te nemen met diaken 
Hennie Witsiers, middels zijn e-mailadres hennie.
witsiers@detwaalfapostelen.nl.
De uiterste inzenddatum bij de Bisschoppelijke 
Vastenactie is 1 oktober 2021. Het voordragen 
van het project moet door de parochiële werk-
groep geschieden.  De parochiële werkgroep en 
de projectorganisatie moeten op zaterdag 11 sep-
tember van 10.00 uur tot 15.00 uur de verplichte 
Eigen Doelen Workshop bijwonen.
Vanwege de bijwoning van deze dag en het ma-
ken van de keuze door de parochiële werkgroep 
(het beoordelen van de aanvragen) moeten de in 

te dienen aanvragen uiterlijk op 15 augustus 2021  
bij de werkgroep ingediend zijn. De indiening van 
de projecten kan middels het eerdergenoemde 
e-mailadres. In de periode van 16 tot en met 31 
augustus 2021 worden de aanvragers in de gele-
genheid gesteld om de aanvraag bij de parochiële 
werkgroep nader toe te lichten. In de  project-
aanvraag wordt aangegeven hoeveel geld u 
nodig heeft. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan 
de hand van de criteria die u bij mij kunt opvra-
gen via het genoemde  e-mailadres.
Begin tijdig met het opstellen van uw aanvraag 
en dien de aanvraag op tijd in. Projecten inge-
diend na 15 augustus 2021 worden niet meer in 
behandeling genomen.

Namen de parochiële werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 17 juli / 18 juli
• 16e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jer. 23,1-6
☼ Tweede lezing: Ef. 2,13-18
☼ Evangelie: Mc. 6,30-34
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

24 juli / 25 juli
• 17e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: 2 Kon. 4,42-44
☼ Tweede lezing: Ef. 4,1-6
☼ Evangelie: Joh. 6,1-15
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

10 juli / 11 juli
• 15e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Amos 7,12-15
☼ Tweede lezing: Ef. 1,3-14
☼ Evangelie: Mc. 6,7-13
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 07 augustus / 08 augustus
• 19e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8
☼ Tweede lezing: Ef. 4,30 - 5,2
☼ Evangelie: Joh. 6,41-51
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

14 augustus / 15 augustus
• 20e zondag door het jaar
• Maria Tenhemelopneming

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26
☼ Evangelie: Lc. 1,39-56
zondag

11.00 Eucharistieviering
           buiten bij de Mariagrot
Ensemble Herenkoor
Martin Claes
zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

16.00 Eucharistieviering
Ruud Roefs

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

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

31 juli / 01 augustus
• 18e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
☼ Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24
☼ Evangelie: Joh. 6,24-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 07 augustus / 08 augustus
• 19e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: 1 Kon. 19,4-8
☼ Tweede lezing: Ef. 4,30 - 5,2
☼ Evangelie: Joh. 6,41-51
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

14 augustus / 15 augustus
• 20e zondag door het jaar
• Maria Tenhemelopneming

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Apok. 11,19a; 12,1-6a.10b
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 15,20-26
☼ Evangelie: Lc. 1,39-56
zondag

11.00 Eucharistieviering
           buiten bij de Mariagrot
Ensemble Herenkoor
Martin Claes
zondag

09.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

16.00 Eucharistieviering
Ruud Roefs

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

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

31 juli / 01 augustus
• 18e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Ex. 16,2-4.12-15
☼ Tweede lezing: Ef. 4,17.20-24
☼ Evangelie: Joh. 6,24-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen

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

Sint-Joris
Heumen

Kapelberg
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 28 augustus / 29 augustus
• 22e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Deut. 4,1-2.6-8
☼ Tweede lezing: Jak. 1,17-18.21b-22.27
☼ Evangelie: Mc. 7,1-8.14-15.21-23
zondag

11.00 Kinderkaravaan
Kinderkaravaankoor
Martin Claes/Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

04 september / 05 september
• 23e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 35,4-7
☼ Tweede lezing: Jak. 2,1-5
☼ Evangelie: Mc. 7,31-37
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Elckerlyckoor
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

21 augustus / 22 augustus
• 21e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Joz. 24,1-2a.15-17.18b
☼ Tweede lezing: Ef. 5,21-32
☼ Evangelie: Joh. 6,60-69
zondag

11.00 Eucharistieviering
Ensemble Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ensemble Mazing Joy
Martin Claes

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni
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Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

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. Hennie Witsiers.

Wijchen | Emmanuel
vrijdag 09 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 13 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 10 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylon
vrijdag 02 juli 10.00 uur Eucharistieviering. Ad Blommerde.
vrijdag 06 augustus 10.00 uur Eucharistieviering. Ad Blommerde.
vrijdag 03 september 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozef
vrijdag 16 juli 09.30 uur Eucharistieviering. Ad Blommerde.
vrijdag 20 augustus 09.30 uur Eucharistieviering. Ad Blommerde.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 23 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 27 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abt
vrijdag 02 juli 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 06 augustus 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 03 september 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abt
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 27 juli   Géén ontmoeting.
dinsdag 31 augustus   Géén ontmoeting.

J U D I T H A I R A M L U A S

E O O M A H A R B A M E V A U

Z F D A V I D R E L E R C S I

U N I E T S A E R U E U O L N

S I M O N H N F N C L R U N O

C A A A A D N O A A R U B A H

H N R M R B O R D S J T S A T

R N T A O S D M E S O H E I N

I A H C H U A A T E H E M T A

S F A T S L M T T K A I A S T

T J R A T U P I E N N L T A H

U D D S E A IJ E N B N I H B A

S U R T E P L A S U E G E E N

J O Z E F R A N C I S C U S S

H E M E L V A A R T N I S T ©

EVEN PUZZELEN

©LB

judith en andere (bij-
belse) namen

Streep alle namen en 
woorden, die je ziet in 
deze woordzoeker door.
Heb je dat goed gedaan, 
dan blijft er geen hokje 
over.
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h. judoCus - hernen

Hernen kleurt oranje,                                                                                                                                        
van lindeboom tot kastanje.                                                                                                                                       

Voor tv gaan we ons uitkuren                                                                                                                                        
of krijgen we het zwaar te verduren                                                                                                                                         

 en rest van de versieringen slechts de franje?
Misschien moeten we wel opnieuw beginnen                                                                                                                            

en moet Oranje een nieuw strijdplan verzinnen.                                                                                                                                       
                                                               

Intussen hoort corona tot het verleden.                                                                                                                          
Veel contacten hebben we vermeden.                                                                                                                                        

Pluspunt was het dat we minder gingen pinnen.
Er is door corona veel pijn geleden,                                                                                                                                         

      en dat hoort nog niet tot het verleden.                                                                                                                            
Steunen we degenen die nog 'nabestaan',                                                                                                                                     

          dat het hun in de toekomst goed mag gaan.                                                                                                                             
Aandacht, meeleven en onze gebeden.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES
18 juli:  Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gra-
dussen, overleden familie van der Aa-Broekman,
Bert van Duifhuizen, Wim en Gon Hebing

1 augustus:  Jan Thoonsen, Jan de Kleijn en over-
leden familie

15 augustus: Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, 
Marco van Mullekom, Pieta Verwaaijen – Jacobs,
Riet van Duifhuizen-Rutten, Wim en Gon Hebing, 
Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen

5 september: Wim en Gon Hebing, Gerda van 
Heumen- Lukassen, Jan Thoonsen, overleden fa-
milie de Kleijn-Hendriks
 
Gelieve de misintenties voor de maand septem-
ber voor 10 augustus in te leveren bij Annemarie 
Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of  
per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

HERNEN KLEURT ORANJE

Ik wist niet wat ik zag op zondagmiddag 30 mei: 
een hele ploeg dorpelingen bezig om oranje 
vlaggetjes te ‘weven’ tussen het gebladerte van 
de in deze tijd zo mooi frisgroene bomenlaan…

Zo mooi feestelijk, of je nu van voetbal houdt 
of niet. Feestelijk. Dat gevoel heeft, door allerlei 
coronabeperkingen, lang op zich laten wach-
ten. En we zijn er nog steeds niet vanaf. Maar 
nu wordt het gewone leven langzamerhand toch 
echt weer meer leefbaar. Ook in de Judocuskerk 
kunnen langzamerhand meer mensen veilig toe-
gelaten worden (houd voor de laatste stand van 
zaken altijd de parochiekanalen in de gaten).

Ik richt mijn blik inmiddels ook al tot over de 
zomer. Weet dat er op maandagavond 27 sep-
tember een nieuwe gesprekskring Grond van 

VRIJWILLIGERS IN CORONATIJD
Ondanks de beperkingen door de coronamaatre-
gelen zijn onze vrijwilligersgroepen toch steeds 
actief.
Andere jaren begint de contactraad nu met de 
organisatie van het jaarlijkse vrijwilligersfeest als 
dank voor ieders inzet.
Gezien de huidige maatregelen is het helaas nog 
niet mogelijk om bij elkaar te komen voor een 
vrijwilligersfeest en moet dit nog worden uitge-
steld tot er meer mogelijkheden zijn.
Ook zijn er enige extra klussen verricht.  Zo is 
er onderhoud gepleegd aan het houtwerk van 
enige dakkappellen en zijn er loopbruggen ge-

Leven van start gaat: er zijn al aanmeldingen. 
Wie interesse heeft laat dat bij voorkeur z.s.m. 
aan me weten (jack.steeghs@detwaalfapostelen.
nl). Grond van Leven is een uitstekende manier 
om je leven te bekijken op een vertrouwde en 
eerlijke  manier, samen met streekgenoten, jon-
gere en oudere mensen. Gun jezelf die kans!

We gaan in Hernen oranje de zomer in. Met 
mooie frisse kleuren. Voor wie in de zomer ver-
der op weg trekt: heb het goed samen en kom 
behouden weer thuis. 

Pastoraal werker Jack Steeghs
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antonius abt - overasselt

plaatst op de gewelven om veilig te kunnen 
lopen. Een pittige, vakkundig uitgevoerde klus.
In de sacristie was de bestaande lamp kapot. 
Hiervoor is na goed speurwerk  een mooie ge-
bruikte kroonluchter op de kop getikt. Deze is 
aangepast voor onze situatie. 
Twee dames van de poetsgroep hebben er menig 
uurtje aan besteed om het doffe koper weer in 
glanzende staat te krijgen.

 De contactraad
  

VANUIT DE CONTACTRAAD

verslag vergadering (via zoom) van 8 juni 2021
zendmast

Op 19 mei is onderzocht of onze kerk geschikt is 
voor de plaatsing van een zendmast van KPN. Bij 
de contactraad is niet bekend wat het onderzoek 
heeft opgeleverd. Het parochiebestuur heeft ons 
eerder laten weten dat er, alvorens een besluit 
wordt genomen over een eventuele plaatsing, 
met ons zal worden overlegd. Wij hopen dan ook 
snel iets te horen. 

begraafplaats

• Voor de uitbreiding van het strooiveldje is nog 
geen offerte ontvangen.
• Graven die aan het middenpad grenzen blij-
ken na hevige regenval nogal eens aangevuld te 
moeten worden met aarde. Hiervoor is op de be-
graafplaats aarde aanwezig.
• Een werkgroep van het Erfgoedplatform van de 
gemeente Heumen heeft een aantal graven op 
ons kerkhof aangewezen waarvan men vindt dat 
deze behouden moeten blijven. We moeten nog 
bekijken of het mogelijk is hieraan gehoor te ge-
ven. Dit zal mede afhangen van de bekostiging 
van het onderhoud van deze graven.
• De grafstenen van acht graven die zijn verlopen 
en niet verlengd, zullen op korte termijn worden 
verwijderd. Van de graven wordt mogelijk wel 
eerst nagegaan of de steen misschien voor herge-
bruik in aanmerking kan komen.
• Omdat er de laatste jaren minder wordt begra-
ven, komen er steeds meer lege plekken op onze 
begraafplaats. We bekijken de mogelijkheid om 
op deze plekken groen aan te planten. 

motor Kleine KloK

De motor van de kleine luidklok moet worden 
vervangen. Hiervoor is een offerte ontvangen, 
waarop ook de vervanging van de motor van de 
grote klok wordt vermeld. De vervanging van 

EERSTE COMMUNIE
Zondag 16 mei was het voor de communicanten 
van Overasselt zover. Apphia, Lukas, Twan en 
Jochem mochten die ochtend hun eerste heilige 
communie doen. 
De kerk was prachtig versierd en de communi-
canten hadden hun mooiste kleding aan. 
Gelukkig mochten door recente versoepelingen 
ook opa’s, oma’s, peetooms en peettantes aan-
wezig zijn. 
Het was een mooie viering, geleid door pastor 
Yves en met mooie zang van Mazing Joy. 

de motor van de kleine klok heeft het bestuur 
inmiddels goedgekeurd. Hopelijk luidt de klok 
binnenkort dus weer als vanouds.

voortgang WerKzaamheden pastorietuin

De werkzaamheden in de pastorietuin zijn nog 
steeds niet helemaal afgerond. Er zal navraag 
worden gedaan bij het hoveniersbedrijf.

enKele andere zaKen die aan de orde zijn geWeest

Terugblik eerste communie 16 mei
Alternatieve Apostelvergadering 7 juli
Vakantie pastor Yves (14 juli tot 3 augustus)
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h. viCtor - batenburg

DE TORENKLOKKEN VAN DE ST.-VICTORKERK

de KloKKen

In 1852 schonken Theodorus Hoes en zijn echt-
genote Antonia van de Oever aan de kerk van 
Batenburg een klok van 60 pond (deze heeft eerst 
gehangen in het schuurkerkje), en die de naam 
Sint-Victor kreeg. Dit kleine klokje heeft waar-
schijnlijk vele jaren in de toren van de nieuwe 
kerk gehangen, want pas in 1908 is er in de archi-
valia sprake van de aanschaf van de luidklokken. 
Er worden dan drie grote klokken geleverd, te 
weten de Sint-Jan Baptist van 660 kilo, de Beata 
Maria van 396 kilo en de Sancti Josephi van 250 
kilo. In datzelfde jaar is er in de toren ook een 
uurwerk met cijferplaten aangebracht. Deze 
klokken hebben in de toren gehangen totdat ze 
er op 10 december 1942 op last van de bezetter 
zijn uitgehaald.
Pastoor Van de Heuvel maakte van dat gebeuren 
een ‘protocol’ op dat hij aldus laat beginnen.

protoCol

“Cessavit gaudium tympanorum, quievit sonitus 
laetantium, conticuit dulcedo citarea 24.8.
Donderdagmiddag tien minuten over drie kwam 
een Nederlandsch sprekende meneer mij de 
‘minder aangename’ boodschap brengen, dat 
drie van de vier klokken uit de toren gehaald 
moesten worden. Toen ik opmerkte dat we 
maar drie klokken hadden en dat wij graag de 
grootste klok bewaren wilden, omdat het uur-
werk daarop ingesteld was, antwoordde de man, 
dat die kwestie van drie of vier klokken wel een 
vergissing zou zijn, gelijk er zoveel vergissingen 
heden ten dage gemaakt werden…. Maar dat de 
grootste klok ook mee moest, hoe graag de pas-
toor die wilden behouden.
Een vrachtwagen van de firma Meulenberg uit 
Heerlen met tien man personeel stond klaar voor 

de kerk. Men had de middelste klok al vastgebon-
den, toen ik met drie luiders (Jonkers, Reijnen en 
Van den Hoek) bovenkwam om nog even het ge-
luid van onze klokken te doen weerklinken. Op 
mijn verzoek bond men de Sint-Jan los, het was 
15.35 uur en enkele minuten werd er geluid… 
tot de arbeiders het touw omhoogtrokken uit de 
handen der luiders. Het hele dorp stroomde naar 
buiten en naar de kerk, want brand was er niet. 
Men begreep dat de klok haar eigen uitvaart 
aankondigde. Het sloopwerk ging nog verder: 
lieren, kabel, touwen werden aangesjouwd; eni-
ge keren hoorde wij de gescheurde Mariaklok 
nog tingelen (…)” De pastoor vertelt dan verder 
dat men de andere dag terug moest komen om 
de twee grootste klokken mee te nemen en dat 
toen om 14.00 uur ook de grootste klokken van 
de protestantse kerk (De oude St.-Victor) voor 
het laatst luidden: een van 1000 kilo en een uit 
het jaar 1600.

nieuWe KloKKen

Na de oorlog heeft pastoor Van de Heuvel veel 
vergeefse moeite gedaan om de klokken terug 
te krijgen. Op zondag 17 juli 1949 konden er 
twee nieuwe klokken in gebruik genomen wor-
den. Dit was de Maria Redux van 250 kilo en de 
Hendrikus Victor van 400 kilo. Deze laatste klok 
dankte het eerste deel van zijn naam aan Hen-
drik Linders, die de kosten ervan grotendeels 
voor zijn rekening heeft genomen.

Hans Vermeulen
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pasChalis baylon - WoeziK

VANUIT DE CONTACTRAAD
• De plannen voor een permanente Mariakapel 
met een directe ingang zijn in wording. 

• Op 25 april en 23 mei waren er twee mooie 
eerstecommunievieringen in onze kerk.
Via de link https://dashboard.dienstmeekijken.
nl/detwaalfapostelen/609 en de tweede viering 
aangegeven met nummer 701 zijn deze via de 
livestream terug te kijken. 

• Marijke stelt voor om een aangepast getijden-
doek voor over ons altaar te gaan gebruiken. 

• We bespreken de reacties op het vieringen-
schema in mei. Helaas had de combinatie corona 
en communievieringen gevolgen voor onze twee 
reguliere vieringen die daardoor een besloten 
karakter kregen. Deze vieringen hadden beter 
niet op de tweede en vierde zondag ingepland 
kunnen worden.

• Door aanpassingen van enkele coronamaatre-
gelen mogen wij weer vijftig personen in plaats 
van dertig toegang verlenen tot onze kerk-
diensten. Om toegangszekerheid te hebben is 
reserveren nog wel gewenst. 

• Wij dienen kritisch te blijven op de inrichting 
van onze kerk want na de verbouwing van het 
priesterkoor (enkele jaren geleden) zijn er zorg-
vuldig keuzes gemaakt, passend in de stijl van 
onze kerk met respect voor de open historische 
bogen die door de architect als poorten zijn be-
doeld. 

De magie van een kerkgebouw behoort te zijn 
dat het in alle tijden mensen aantrekt en uitno-
digt elkaar te ontmoeten. Een kerkgebouw is 
geen multifunctionele ruimte. Een kerk binnen-
komen doet als het goed is iets met mensen. Je 
wordt stil, je komt tot rust, je luistert naar de 
stilte, je kijkt, je bewondert en je raakt verwon-
derd. De sfeer in een kerk moet er voor zorgen 
dat je als vanzelf wordt uitgenodigd om jezelf 
en God te ontmoeten. In de loop der tijden is dat 
nooit veranderd. Horeca in een kerk in functie 
houdt geen stand, evenals een kerkdienst in een 
horecapand geen stand houdt. In veel opzichten 
zijn het elkaars tegenpolen. Zij kunnen hooguit 
‘complementair’ aan elkaar zijn.

Henk van der Wielen

DE EERSTE COMMUNIE 

Op 25 april 2021 hebben negen kinderen hun 
eerste communie ontvangen in de Paschaliskerk. 
Het was een kleine intieme, maar bijzondere vie-
ring.
Deze kinderen hebben een jaar moeten wachten 
in verband met de coronamaatregelen.  
De groep bestond uit: Lars, Fabion, Teun, Björn, 
Sophie, Wietske, Daan, Aron en Diede. 

Op 23 mei 2021 hebben eveneens negen kinde-
ren hun eerste communie ontvangen. Het was 
een mooie viering waarbij net iets meer mensen 
aanwezig mochten zijn. De grootouders waren 
erbij. 
De kinderen waren: Anika, Rik, Sam, Janina, Cis, 
Evie, Jaimy en Sanideah. 

In deze viering heb ik afscheid genomen als lid 
van de werkgroep eerstecommunie. Jarenlang 
heb ik de kinderen met veel plezier begeleid 
naar hun eerste communie. Maar zoals het 
spreekwoord luidt: ‘er is een tijd van komen en 
een tijd van gaan’. 

Er waren al ouders die zeiden: "Dat heb je ja-
ren geleden ook al gezegd". Dat klopt, maar nu 
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is het zover.  De kaars die ik heb gekregen van 
het bestuur heeft een mooi plaatsje gekregen in 
de kamer. Ik bedank hierbij iedereen voor de sa-
menwerking en de ouders voor het vertrouwen 
dat ze hebben gehad in mij. 

Ans van der Wielen

emmanuelKerK - WijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Door corona kon de film ‘The green book’ op 2 
juli niet doorgaan. In het nieuwe seizoen willen 
we weer aan de slag. Op 3 september vertonen 

we ‘Le Huitieme  Jour’. Meer 
informatie hierover vindt u 
elders in deze editie. De con-
tactraad is op 25 mei weer 
fysiek bijeen geweest. Dit is 
door het kleine aantal vaste 
leden van de contactraad 
niet zo’n probleem. Jammer 
is wel dat een aantal vaste 
gasten niet kon worden uit-
genodigd.

En dan komt de vakantieperiode eraan. Het blijft 
door corona allemaal anders dan eerder. Toch wil 
ik ieder van u thuis en/of elders een mooie tijd 
wensen.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
Nu de maatregelen rond corona enigszins zijn 
versoepeld, willen we de herbergkoffie weer op-
starten. Uiteraard gelden er nog beperkingen.
De eerste gelegenheid is op woensdag 7 juli. Om 
10.00 uur gaan de deuren open en om 11.30 slui-
ten we af. Zo lang dat gewenst is, noteren we 
naam en telefoonnummer van degenen die bin-

nenlopen. Handen ontsmetten 
en een mondkapje dragen bij 
binnenkomst gelden voorlopig 
ook nog wel even. Mocht er een 
kink in de kabel komen, dan la-
ten we dat via de mededelingen 
bij de vieringen in het weekend 

weten.
De dagen na 7 juli waarop we koffie en thee 
schenken zijn 21 juli, 4 en 18 augustus en 1 sep-
tember.
Graag tot 7 juli en van harte welkom.

Tini Poos

antonius abtKerK - WijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Nu de coronaproblematiek meer op de achter-
grond lijkt te geraken is het tijd om terug te 
kijken. Wat is er allemaal gebeurd en wat heeft 
dat ons geleerd, maar vooral hoe schatten we 
in dat de 'nacoronatijd' zal zijn? De contactraad 
heeft een aparte vergadering belegd over dit on-
derwerp. Veel zaken zijn de revue gepasseerd. 
Uit de discussie is het duidelijk geworden dat we 
eerst zullen wachten op de visie en kernpunten 
van het parochiebestuur.
•  De contactraad beseft van welke grote waarde 
de vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap 
zijn. Het zijn de vrijwilligers die tijdens de corona-
pandemie heel actief zijn geweest en gebleven. 
Onze vrijwilligers hebben veel activiteiten van 

onze geloofsgemeenschap, soms in aangepaste 
vorm, voortgezet. Chapeau voor de inzet van de 
vrijwilligers in de afgelopen maanden.
•  De details van een nieuwe geluidsinstallatie, 
inclusief de camera’s om de vieringen online te 
kunnen volgen, zijn bekend en worden bespro-
ken met de leverancier. We hopen dat de nieuwe 
installatie nog deze zomer gerealiseerd kan wor-
den.
•   We zijn blij dat er, ondanks de corona-
beperkingen, toch hartverwarmende eerstecom-
munievieringen hebben plaatsgevonden.
Complimenten  voor Lara van der Zee en het team 
begeleiders.
•  De contactraad heeft de verantwoordelijk-
heid voor de dagelijkse gang van zaken in de 
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WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de re-
gel 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.

aan Jo Gerrits.   Ruim 52 jaar hebben zij lief en 
leed met elkaar gedeeld en uit hun liefde wer-
den twee kinderen geboren. Willy was de trotse 
oma van twee kleinkinderen. Vanwege de co-
ronamaatregelen heeft de crematie in besloten 
kring plaatsgevonden. 
Op zaterdag 5 juni 2021 heeft haar gezin haar 
as uitgestrooid op het strooiveld van de begraaf-
plaats nabij de Paschalis Baylonkerk te Woezik.

Annie van Ravenstein-Linders, geboren te Scha-
ijk op 8 mei 1932 en overleden te Wijchen op 
24 april 2021. Annie was een echt ‘mensenmens’, 
die voor iedereen tijd had en een luisterend oor. 
Annie groeide op met haar broer. Ze leerde haar 
man in 1948 kennen, ze trouwde en ging met 
hem wonen aan de Oosterweg in Wijchen. Ze 
kregen vier kinderen. Toen de kinderen wat ou-
der werden ging Annie bij de gezinszorg werken. 
Ook was ze actief bij de Zonnebloem, waarvoor 
ze een lintje heeft gekregen. Dat was een hoog-

MEER LICHT BIJ DE MARIAGROT 
In de coronatijd zien wij steeds meer mensen naar 
onze Mariagrot komen om een kaarsje te bran-
den. De mooie pastorietuin nodigt ook mensen 
uit om even bij Maria op een bankje te komen 
zitten. Ook moeders met kinderen die een lichtje 
aan komen steken met hun eigen intenties. Her-
haaldelijk komen er ouders met kinderen even 
vertoeven, soms met een lekker ijsje. Er worden 
door parochianen spontaan bloemen bij Maria 
neergezet.
Sinds kort kunnen er in de grot kleine en grote 
noveenkaarsen worden gebrand voor  bijzonde-
re intenties. Dit is een mooi gezicht bij de grot. 
Door een brandend kaarsje kun je aan iemand 
denken en ben je dichtbij Maria.  

geloofsgemeenschap. Om die verantwoordelijk-
heid goed te kunnen dragen is het belangrijk dat 
de geloofsgemeenschap een goede afspiegeling 
heeft in de contactraad. Wij hopen dat velen, 
maar vooral vrouwen en jongeren, zich geroe-
pen voelen om lid te worden van de contactraad. 
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met 
ondergetekende of Theo van der Weegen.
•  De viering van Maria-Tenhemelopneming op 
15 augustus zal ook dit jaar plaatsvinden bij 
de grot bij de Antonius Abtkerk. Omdat 15 au-
gustus op een zondag valt zal de gebruikelijke 
zondagse viering hierbij betrokken worden. Na-
dere mededelingen volgen nog.
•  De contactraad heeft aangegeven ook dit jaar 
weer deel te willen nemen aan de Open Mo-
numentendagen (12 en 13 september), mits de 
coronaregels dat toelaten. Het centrale thema 
dit jaar is 'mijn monument is jouw monument'.
•  De vakantietijd breekt aan en het coronavirus 
is hopelijk bijna vertrokken. De coronamaatre-
gelen worden in sneltreinvaart afgebouwd en 
ik hoop dat corona daardoor geen invloed heeft 
op uw plannen. We hopen dat iedereen dit jaar 
weer ouderwets kan genieten van zijn of haar  
vakantie. 

De contactraad wenst ieder een prettige, onge-
stoorde, vakantie toe.

Namens contactraad Antonius Abt Wijchen
Hein Kroft

Willy Gerrits-van den Broek is op 16 juli 1950 ge-
boren te Bergharen en is overleden op 5 april 
2021, tweede paasdag. Zij was de dochter van 
Hent van den Broek en Riet Coenders. Op 7 no-
vember 1968 heeft zij haar ja-woord gegeven 
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tepunt in haar leven. Toen haar man ziek was, 
heeft ze hem met veel liefde verzorgd. Na zijn 
overlijden pakte ze de draad weer op, maakte 
vriendschappen, wandelde, keek naar sport, enz. 
Haar kinderen, acht klein- en vijf achterkleinkin-
deren waren het belangrijkste. De uitvaartdienst 
was op 29 april 2021 in Alverna, daarna is zij te 
ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Tien Peters is geboren op 22 januari 1931 op 
de Sleeburg in Overasselt in een gezin met vier 
kinderen. Hij was rietdekker, net zoals zijn va-
der Piet. Tien heeft het bedrijf overgenomen en 
altijd met veel plezier en passie dit beroep uit-
geoefend. Naast het rietdekkersbedrijf had Tien 
een boerderijtje met enkele dieren waar hij met 
veel liefde voor zorgde. Hij was een harde wer-
ker die de hele week op het dak te vinden was. 
Hij heeft tot zijn 75e jaar op het dak gezeten, 
maar helaas werkte zijn lichaam niet helemaal 
meer mee, zoals hij had gehoopt. Maar hij bleef 
positief, hij heeft zijn kleinzoon deze passie mee-
gegeven. In 1958 leerde hij Annie kennen, ze 
trouwden in 1965 en kregen drie kinderen. Zijn 
twee kleinkinderen waren zijn trots. Tot op zijn 
laatste dag had hij vechtlust. De crematieviering 
was in het crematorium Waalstede in Nijmegen 
op 18 mei 2021.

Enkele dagen voor haar 73e verjaardag is Jacque-
line Thelosen-Verbruggen uit Nederasselt op 27 
mei 2021 overleden. Jacqueline is geboren als 
tweede dochter in een gezin van acht kinderen 
in Nederasselt. Als jong meisje moest ze al vroeg 
meehelpen op de boerderij. Na haar schooltijd is 
ze in de zorg gaan werken. In 1971 trouwde Jac-
queline met Toon Thelosen uit Overasselt en zij 
gingen in Grave wonen. Na enkele jaren kwamen 
ze weer naar Nederasselt. Zij kregen twee doch-
ters en zijn grootouders van drie kleinkinderen. 
Jacqueline was een hartelijke, vriendelijke en 
behulpzame vrouw. Vele jaren heeft zij als vrij-
williger van de interieurgroep geholpen bij het 
schoonhouden van de kerk. Op 2 juni hebben 
we in de kerk van Nederasselt afscheid van haar 

genomen en haar te ruste gelegd op de begraaf-
plaats aldaar. 

Jo van Haren werd geboren te Velp (NB) op 4 
februari 1937. Hij heeft zijn jeugdjaren door-
gebracht op boerderij ‘De Vogelenzang’. Na 
de lagere school ging hij naar de land- en tuin-
bouwschool, daarna volgde de dienstplicht. Hij 
kreeg verkering met Dora, ze trouwden in 1962 
en kregen vier kinderen. Jammer dat er geen 
opvolger was voor zijn boerderij op `t Roth in 
Overasselt. Jo en Dora zijn een aantal keren ver-
huisd tot ze uiteindelijk bij de Maasdijk en de 
molen gingen wonen. Daar genoten ze van de 
rust en de ruimte. Toen Dora naar het verpleeg-
huis in Mill verhuisde, werd er een appartement 
voor Jo gevonden. Daar heeft hij erg genoten, 
tot het niet meer ging. Na een val kwam al snel 
verval. Samen is er op 6 juni afscheid genomen in 
een avondwake in Overasselt. De afscheidsdienst 
en crematie is in besloten kring gehouden op 7 
juni in Cuijk.

Op 22 januari 1961 is Syane Suzana Thio in Balik-
papan (Indonesië) geboren. Zij was de achtste en 
jongste dochter in een gezin van twaalf. Op 2 ok-
tober 2000 is zij naar Wijchen gekomen en op 12 
maart 2001 getrouwd met Theo de Swart. Syane 
hield van reizen en heeft samen met Theo veel 
gezien. Familie was voor haar heel belangrijk en 
ze vergat nooit iemand. Zij was erg gelovig en 
Lourdes werd menige keren bezocht. Op 3 juni 
2021 is zij op 60-jarige leeftijd in haar vertrouw-
de omgeving overleden. Haar afscheidsviering 
heeft plaatsgevonden op  10 juni 2021 in de H. 
Antonius Abt te Wijchen. We hebben haar te 
ruste gelegd op het kerkhof aldaar.



Krijgt u het parochieblad nog niet thuis? Wilt 
u dat wel en woont u in de parochie? Dan kunt u 
deze bon invullen, uitknippen en opsturen naar de 
ledenadministratie, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen, 
afgeven bij uw plaatselijke geloofsgemeenschap of 
een email sturen naar administratie@detwaalfapos-
telen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden 
portokosten in rekening gebracht.

Naam: ...................................................................

Adres: ............................................................................

..................................................................................

Postcode+Woonplaats ................................................

Redactieleden Apostelbode:

Jack van Casteren 
Piet van Erp
Piet van Kerkhof  
Donny Merx 
Theo van der Weegen 
Hennie Witsiers 

Redactie adres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl
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WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

WierooKstoKjes

Wat zijn wierookstokjes?
Wierookstokjes zijn dunne gespleten bamboe-
houtjes met daaromheen een mengsel van 
houtskool en de gemalen bast van een exoti-
sche boom die als kleefstof dienst doet. Voor de 
geur worden nog houtpoeders, etherische- en 
parfumoliën en balsems toegevoegd. Na toe-
voeging van water vormt dit mengsel door de 
kleefstoffen een soort deeg. Dit deeg wordt met 
de hand om het bamboestokje gerold, waarna 
de stokjes in de schaduw gedroogd worden. 

de gesChiedenis, beteKenis en WerKing van WierooK

Wierook betekent gewijde of heilige rook. Het 
is al vele duizenden jaren oud. Waarschijnlijk is 
het gebruik van wierook ontstaan nadat iemand 
een stukje hars van de Boswellia, ofwel de wie-
rookboom, op een smeulend vuurtje gooide en 
ontdekte dat de rook een speciale geur met zich 
meedroeg. De hars (wierook) werd bij reukoffers 
gebruikt. Een reukoffer had tot doel contact te ma-
ken met de goden en hen te bewegen antwoord te 
geven op vragen en gebeden. De geur werd met de 
rook meegedragen naar de wereld van de goden 
(je zag de rook opstijgen naar de hemel en oplos-
sen of overgaan in de godenwereld). Wierook was 
bovendien belangrijk door zijn effect op negatieve 
invloeden van buiten. Wierook zuivert, beschermt 
tegen negatieve vibraties en verbetert de sfeer 
in het algemeen. Hierop is het kalmerende effect 
van wierook gebaseerd. Ons zenuwgestel wordt 
minder belast en onze zenuwen komen tot rust. 

WierooK en de vijf elementen

In oude tradities wordt verteld dat alles in de we-
reld opgebouwd is uit vijf elementen, te weten 
aarde, lucht, water, vuur en ether. Het is interessant 
dat wierook een van de weinige producten is die 
alle vijf elementen in zich combineren. Wierook be-
staat uit aarde, verspreidt zich via de lucht, wordt 
bereid met water, wordt actief door middel van 

vuur en heeft een etherische ofwel fijnstoffelijke 
werking (kalmerend, beschermend, positieve din-
gen aantrekkend). Waarschijnlijk werkt wierook 
daarom zo harmoniserend en helend. Wierook is 
een heel bijzonder en spiritueel product met tien-
tallen toepassingen op het gebied van verstand, 
gevoel en lichaam.

Geuren kunnen een grote verrijking betekenen in 
je persoonlijke leven want geuren dragen ook her-
inneringen mee, net zoals wanneer je muziek van 
vroeger hoort, je de gevoelens van toen opnieuw 
beleeft. Een visuele herinnering is vaak beperkt tot 
wat je zag, maar een geurherinnering is een to-
taalherinnering. Je herinnert door de geur ook wat 
je toen dacht, voelde en hoorde. Geuren zijn ook 
belangrijk bij de mentale en emotionele ontwik-
keling van kinderen. Kinderen die door hun neus 
ademen doen het beter op school en ontwikkelen 
zich emotioneel beter. Bovendien kunnen geuren 
helpen bij vergeetachtigheid. Zo kunnen geuren 
vrienden voor het leven worden en je met gevoel 
steunen en helpen.
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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

 St.- Joris | Dorpstraat 19 
 6582 AL Heumen | Tel: 06-23523965

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

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

 Oude St.- 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
  vacature
  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
In verband met het coronavirus is het parochiecen-
trum gesloten. Informatie via de wegwijs en 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

EINDELIJK
Ik doe de achterdeur open en kijk, het is zomer! 
Plantjes schieten de grond uit en knoppen wor-
den bloemen, fantastisch! Onze oude boom heeft 
zowaar nog nieuwe blaadjes gemaakt rondom de 
barsten in zijn takken. Ik heb naar heel veel uitge-
keken de afgelopen maanden. Op dit moment is de 
natuur bijna overweldigend mooi, en als ik winkel 
voel ik me een stuk vrijer. Nu de mondkapjes nog in 
de prullenbak zodat ik iedereen weer 
kan herkennen en verstaan, maar dat 
zal nog wel even duren. Het afgelopen 
weekend bewaar ik bij mijn verza-
meling belangrijke gebeurtenissen. 
We waren veel te lang niet meer op 
familiebezoek geweest in het schilder-
achtige Valkenburg waar een van mijn 
zussen woont. Nu we de veelbespro-
ken prikken hebben gehad hebben 
we elkaar stevig vastgepakt. Er was veel veranderd 
in de omgeving. Prachtige wandelpaden waren bij 
het riviertje de Geul aangelegd, men had nieuwe 
hotels gebouwd met flinke terrassen, sportvoor-
zieningen, kortom, de toeristen waren meer dan 
welkom. Valkenburg kwam langzaamaan tot leven, 
overal zaten mensen te eten en te drinken, de ho-
reca was er weer. In de verte zag ik de oude ruïne 
vanwaar je een heel fraai uitzicht hebt over het heu-
velland. Buiten het centrum was het een feest van 

weelderige bomen en struiken, weg kale wintertak-
ken, het groen was een ware troost voor de ogen 
na al die kille weken. Wij gingen lunchen bij 'Het 
Koetshuis', tussen stokoude kastanjebomen. Ik heb 
met plezier gekeken naar wat er zich afspeelde op 
het terras. Mijn zus zat er vaak met haar man toen 
hij nog leefde, en ook nu is zij  nog steeds een graag 
geziene gast. De mensen van de horeca kennen haar 
al heel lang, zij voelt zich er thuis. De koffie werd 
gebracht door een meisje met pofmouwtjes, bij het 
tafeltje ernaast lag een slome hond te slapen, het 
gonsde van de gesprekken om ons heen, de sfeer 

was helemaal zomers. We hadden met 
z’n vijven daar willen zijn, maar he-
laas was mijn andere zus verhinderd 
omdat haar man ziek was geworden. 
We hebben elkaar gelukkig de avond 
ervoor gezien, zij kwam alleen vanuit 
Heerlen op bezoek. Enkele uren her-
inneringen ophalen en elkaar moed 
inspreken, maar ook lachen om din-
gen uit het verleden die ons door de 

jaren heen nog steeds de slappe lach bezorgen. Ik 
schrijf vaker over mijn zussen, het zijn dan ook twee 
fantastische vrouwen die ik hoe langer hoe meer 
bewonder om de manier waarop zij zich staande 
houden. Dit mag gezegd en geschreven worden. 
De zon schijnt op mijn toetsenbord, ik ga mooie mo-
menten verzamelen, ik wens ze iedereen toe, vooral 
de mensen die het moeilijk hebben. Ik hoop op een 
lange, milde zomer waaruit we elke dag een beetje 
kracht kunnen halen.
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judith

Het is niet eenvoudig om de vraag te beantwoor-
den of alle details van de listen van Judith in het 
Bijbelboek Judith een goede bijdrage zouden 
kunnen leveren aan een actuele kwes-
tie,  zoals bijvoorbeeld de formatie van 
een nieuw kabinet. Enerzijds worden 
we geïmponeerd door haar moed en 
durf om uit de schulp te kruipen van 
haar weduwendracht. Ze weet haar 
schoonheid en bekoring in te zetten in 
de strijd tegen de overheersing door 
een vreemde mogendheid in de persoon 
van legeraanvoerder Holofernes. Maar 
anderzijds bekruipt ons in deze tijd het 
gevoel dat menige gedragscode – zelfs 
in de politiek zijn er grenzen – door het 
heldhaftige voorbeeld van de Bijbelse 
Judith verfrommeld in de hoek is ge-
raakt. Of is hier sprake van proportioneel 
geweld: zijn de omstandigheden van Judith en 
haar volk zodanig, dat we ons kunnen voorstel-
len dat de infiltratieactie van Judith als redmiddel 
voor haar en de haren gerechtvaardigd zijn?  
Hoewel het Bijbelboek Judith eigenlijk verslui-
erd verwijst naar een andere bezettingssituatie 
(bedreiging van Israël 2e eeuw v. Chr. door de 
Syrische koning Nikanor), vertelt het over een 
fictieve bezetting door de aartsvijand van Israël, 
de Babylonische koning Nebukadnezar. Wanneer 
de vijandelijke macht zelfs de drinkwatervoor-
ziening van de steden bedreigt en de Israëlieten 
vrijwel uitgehongerd zijn,  is het de weduwe Ju-
dith die haar krachten bij elkaar veegt en haar 
schoonheid in dienst stelt van haar missie: een 
einde maken aan de moordende bezetting. 
Wanneer Judith zich aanbiedt bij de vijan-
delijke legeroverste Holofernes om hem 
inlichtingen te verschaffen (landverraad!), rea-
geren de legermannen eenzijdig volgens een 
bekende en noodlottige mannelijke reflex: 
‘Probeer die Hebreeuwse vrouw, die aan uw 
zorg is toevertrouwd, over te halen om met ons 
te komen eten en drinken.  We zouden ons toch 
moeten schamen als we zo’n vrouw lieten lopen 
zonder van haar gezelschap te genieten. Als we 
niet proberen het met haar aan te leggen, lacht 
ze ons uit.’ (Judith 12, 11-12) De drank doet zijn 

werk; Judith blijft helder in haar hoofd en bidt om 
kracht en vindt de moed om haar belager te ont-
hoofden (!). Ze neemt het hoofd mee als triomf 

en laat het bij de stadspoort vastmaken 
als teken om ontzetting en schrik aan te 
jagen bij de vijand. Binnen de gelederen 
van haar eigen volk, worden de nog aan-
wezige krachten gemobiliseerd en wordt 
aan de wrede bezetter een vernietigen-
de slag toegebracht. Judith wordt door 
de hogepriester en oudsten toegejuicht: 
‘U bent de glorie van Jeruzalem, de trots 
van Israël, de roem van ons volk.  U hebt 
dat alles zelf gedaan, u hebt Israëls heil 
bewerkt en God heeft daarin zijn welbe-
hagen gevonden. Wees gezegend door 
de almachtige Heer in eeuwigheid.’ En 
heel het volk riep: ‘Amen.’  (Judith 15:9-
10) Een plundering volgt en het praalbed 

van legerleider Holofernes inclusief het muskieten-
net, worden als buit eigendom van Judith. Judith 
concludeert met een daverend slotakkoord in 
haar danklied waarin ze God dankt en trouw 
doorheen de geschiedenis bezingt.
De kunsten en de overlevering maakten Judith 
tot een heldin die haar talenten en gaven inzet 
voor een goede zaak! Anderzijds: wat maakt ons 
tot sympathisanten van zoveel geweld en door-
trapte leugens? Het doel heiligt de middelen? De 
omstandigheden rechtvaardigen de genomen 
besluiten? In oorlogsomstandigheden gelden 
andere regels? God staat aan ‘onze’ kant? Het 
voorbeeld van Judith verwijst naar retoriek die 
nog altijd klinkt op het wereldtoneel en ook 
dichterbij … 
De persoon en de persoonlijke levenssfeer lijkt 
in hedendaagse politiek centraal te staan. Wel 
bijzonder om te zien hoe de Allerhoogste een 
dodelijke cocktail van talenten, gaven, geweld 
en bedrog in dienst kan stellen van een over-
duidelijke goede zaak!  Hopelijk kan de dialoog 
tussen rivaliserende groepen (wederom o.a. 
Israël en omringende volken) zich richten op in-
houd en argumenten. Er is dus zeker hoop en 
toekomst voor onze tijd!

Martin Claes


