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OM TE NOTERENLICHT VOOR ALLE VOLKEN

Sterrenhemel die de aarde raakt
Licht ons bij
met Uw vlam van hoop en waarheid
waar alles uit voortkomt
wat er eens was
wat er reeds is
en wat er komen zal
in het nieuwe jaar.

Vriendelijk licht
Wijs ons de weg naar de Zoon
van de Allerhoogste 
mens geworden
te midden van mensen
In een noodlijdende wereld.

Laat ons Hem vinden
in de kleinen.
Ontsluimer onze ogen
om Hem te zien
in die ene blik.
Hem te horen in de roep
van een naaste
dichtbij en ver weg.
Openbaar Hem in de diepte van onszelf
waar stilte en chaos de dagen kleuren.
Ontvouw Gods plan voor elk mensenkind
in Zijn Zoon Jezus

Heilig Kind, aan de Vader gewijd
Ga voor ons uit
In een onbestendige tijd.
Moge Uw aanschijn over de mensheid lichten.

Joke Plamont - Mees

Zolang de coronabeperkingen 
duren, kan de inloopmorgen 
niet doorgaan. Zodra het weer 
kan zullen we onze vaste klan-
ten informeren.

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.

2 februari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen (on-
der voorbehoud) 
10 februari inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 2 (2022)
16 februari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen (on-
der voorbehoud)
tot 26 februari (woensdag t/m zaterdag 12.00 - 
17.00 uur)  
Expo over Congo, Galerie Pennings, Eindhoven

2 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie'aansluitend aan de viering van 
Aswoensdag. Koffie-ontmoetingsmorgen (onder 
voorbehoud) 
*3 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
5 maart apostelen 2.0 bijeenkomst

info: Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl
*9 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
*16 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
*23 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
*30 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)

* aanmelden verplicht

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

o.v.v. actie keRkBalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

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

2020 opgeteld 2021 opgeteld verschil

Juli 5.113 135.413 3.3764 138.067 +2.654

Augustus 2.210 137.623 2.070 140.137 +2.514

September 9.681 147.304 2.045 142.184 -5.120

Oktober 6.079 153.383 2.681 144.865 -8.518

November 2.359 155.742 1.779 146.644 -8.518

December 4.528 160.270 6.253 152.897 -7.373
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RAMON ROKSBIJBELDELEN

bijbeldelen in de vastentijd: 
doet u met ons mee?
In Bijbeldelen komen we 
wekelijks (digitaal) samen 
op verhaal, bij één van de 
zondagslezingen van het 

navolgende weekend. Daarover gaan we met el-
kaar in gesprek en delen wat ons raakt in deze 
tekst. Misschien springen er enkele woorden uit 
die in ons hart iets doen weerklinken. Samen 
proberen we zo op het spoor te komen van de 
betekenis van oude woorden voor ons leven nú. 

Voor de gesprekken maken we gebruik van 
Teams. Je kunt eenmalig of meerdere keren 
deelnemen. Afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen maken we een of meerdere groepen.
Voor deelname volstaat het doorgeven van je 
naam, mail en telefoonnummer: 
info@detwaalfapostelen.nl 
 
Alle data op een rij:
Donderdag 3 maart  19.30 – 20.30 uur 
Woensdag 9 maart  19.30 – 20.30 uur
Woensdag 16 maart 19.30 – 20.30 uur
Woensdag 23 maart 19.30 – 20.30 uur
Woensdag 30 maart 19.30 – 20.30 uur
Woensdag 6 april  19.30 – 20.30 uur
Woensdag 13 april  19.30 – 20.30 uur

Pastoraal team parochie De Twaalf Apostelen

Aangekondigd is dat ik per 
1 december in uw parochie 
aan de slag ben gegaan als 
coördinator missionaire pa-
rochie. Een term die niet 
bij iedereen een belletje zal 
doen rinkelen aangezien het 
een nogal nieuwe functie 
betreft. In eerste instantie 
zal ik mij met name richten 

op de beweging van Apostelen 2.0 en meewerken 
aan de opbouw van Dienen 2.0. Echter, mijn aan-
stelling van twintig uur per week biedt hopelijk 
ook wat ruimte om in de parochie wat verder aan 
de slag te gaan met jongeren en te gaan kijken 
op welke vlakken wij ons als geloofsgemeenschap 
open kunnen stellen en aanwezig kunnen zijn in 
kerk en samenleving. 

Ikzelf ben 24 jaar oud en van oorsprong afkom-
stig uit Roosendaal. Op dit moment woon ik sinds 
twee maanden als huisgenoot in een communiteit 
van de minderbroeders franciscanen in Nijmegen. 
De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met mijn 
hbo-studie theologie te Utrecht en heb ik naast 
stages werkervaring opgedaan binnen het kerke-
lijk jeugdwerk en de geestelijke verzorging. 

Mijn persoonlijke drijfveer ligt onder andere bij het 
aanwezig zijn bij mensen die ‘aan de rand’ verke-
ren. Dit kan gaan om mensen die aan de rand van 
de samenleving geraakt zijn, maar ook om mensen 
die zich vandaag de dag langs de randen van de 
kerk bewegen. 
Ik ben er ten diepste van overtuigd dat godsdienst 
gepaard gaat met mensendienst en dat dienstbaar 
zijn aan de mensen om ons heen dan ook een op-
dracht is voor ons als gelovigen. 
Wat betreft de mensen die zich aan de rand van 
de kerk bewegen hoop ik ook hier samen met u in 
deze parochie het een en ander te kunnen ontdek-
ken. Samen aan de slag gaan met Apostelen 2.0 om 
te bouwen aan een mooie basisgemeenschap waar 
mensen zich thuis voelen en vanuit deze gemeen-
schap ook kijken naar wat we als kerk te bieden 
hebben aan hen die zich langs de randen van de 
kerk bewegen. Kijkend op welke manier geloof en 
kerk ook voor hen iets zou kunnen betekenen.

Ik zet graag de kerkdeuren open, maar stap er ook 
graag uit om te gaan waar de mensen zijn. Ik zie 
er in ieder geval naar uit om uw parochie te leren 
kennen en de komende maanden hopelijk met ve-
len van u kennis te maken. 

Ramon Roks

Website parochie De Twaalf 
Apostelen vernieuwd

Donderdag 6 januari, Drie-
koningen, werd de nieuwe 
website van onze parochie 
gelanceerd. De oude web-
site was na meer dan tien 
jaar aan vernieuwing toe. 
Het is een uitgebreide, 
maar toch overzichtelijke 
website geworden. Op de 

homepage hebben aankomende activiteiten en 
nieuws bijvoorbeeld een prominente plek ge-
kregen en vieringen zijn als complete lijst of per 
geloofsgemeenschap gemakkelijk te vinden.
Over het ontwerp van de nieuwe website is goed 
nagedacht. De frisse passende kleuren en het 
sprankelende ontwerp passen bij de actieve en 
vernieuwende parochie die we willen zijn. Op 
www.detwaalfapostelen.nl kan iedereen nu de 
nieuwe website bekijken en gebruiken.

Commissie Communicatie

WEBSITE DE TWAALF APOSTELEN
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apostelen 2.0 goed op weg: 
meerdere aCtiviteiten met kerst-
mis, extra aanbod op 30 januari 
2022

terugblik op de bijeenkomst met de vormelingen

Zondag 31 oktober zijn we van start gegaan 
met Apostelen 2.0 met vijf leeftijdsgroepen. In 
onze groep, Petrus genaamd, zitten kinderen uit 
groep 6, 7, en 8 die de communie hebben ge-
daan. Samen gaan we op weg naar het vormsel. 
Zaterdag 11 december zijn we weer bij elkaar 
gekomen, maar de groep was een stuk kleiner. 
Waren sommige kinderen al van hun geloof 
gevallen? Waren enkele schaapjes verdwaald? 
Gelukkig was dat niet het geval. De bijeen-
komst in de eerdere vorm kon geen doorgang 
vinden door de coronamaatregelen. Een brain-
stormsessie volgde. Wat was wel mogelijk? Een 
bijeenkomst met een kleinere groep kinderen 
moest lukken, zodat we de anderhalve meter 
afstand konden bewaren. Vandaar dat alleen 
de kinderen die komend jaar het vormsel gaan 
doen aanwezig konden zijn. En met de verster-
king van Ramon, die als coördinator missionair 
pastoraat is begonnen bij Apostelen 2.0 moest 
het wel goed komen. 
Om elkaar beter te leren hebben we de beteke-
nis van elkaars namen besproken. Waar komt je 
naam vandaan? Wat is de achterliggende bete-
kenis van je naam? Weet je waarom je ouders je 
deze naam hebben gegeven? Vonden je ouders 
het gewoon een mooie naam? Ben je vernoemd 
naar je peetouders? Zo leerden we dat namen 
meer betekenis hebben. Ook de naam Jezus 
heeft een betekenis. Jezus betekent redder, ver-
losser.  
In het kerstverhaal lazen we met zijn allen over 
de geboorte van Jezus. Jezus, de redder werd 
geboren. Jezus wilde alle mensen helpen door 
ze te leren goed voor elkaar te zorgen. Hij wilde 
een lichtpuntje zijn in de duisternis. En bij zo’n 
blijde boodschap hoort natuurlijk een feestje. 
Dat vieren we met Kerstmis, tijdens de donker-
ste tijd van het jaar. In onze tijd zouden we Jezus 
wellicht geen redder of verlosser noemen, maar 
misschien meer iemand die voor mensenrechten 
opkomt. Denken we bijvoorbeeld aan Martin 
Luther King of Malala Yousafzai. 
Met de geboorte van Jezus begint het Nieuwe Tes-
tament. Dat staat allemaal in de Bijbel beschreven. 
Maar hoe is de Bijbel eigenlijk opgebouwd? Nou, 
eigenlijk is de Bijbel gewoon vergelijkbaar met 
een boekenkastje. Hierin staan verschillende boe-
ken beschreven, zoals bijvoorbeeld het evangelie 

dat in de kerkdienst 
gelezen wordt. We gingen met behulp van de 
plattegrond speuren naar de boeken in de Bijbel 
en de namen van engelen die zijn genoemd. Wat 
fijn dat Ramon juist vandaag aanwezig was, want 
één Bijbelboek was onvindbaar. Wat bleek? We 
maakten gebruik van zowel katholieke als pros-
testante Bijbels en bij de protestante Bijbel was 
dat boek uit de kast gevallen. 
Tot slot een interactieve quiz met Kahoot. De 
mobiele telefoon aan… inloggen… en starten 
maar! Verschillende vragen over namen, de op-
bouw van de Bijbel, rol van Jezus tot kerstman. 
Het was een geslaagde bijeenkomst, veilig, op 
afstand, maar toch samen. Dat maakt ons alle-
maal tot winnaars. 

kerstaCtiviteit met de tieners

Op zaterdag 11 december hebben we voor de 
tieners van Apostelen 2.0 een speciale digitale 
bijeenkomst in het teken van de werken van 
barmhartigheid georganiseerd. Aangezien ik 
(Jan Nillesen) werkzaam ben in de penitentiaire 
Inrichting (gevangenis) van Grave, heb ik met de 
pastor van daar overlegd om onze tieners eens 
een inkijkje in de wereld van gedetineerden te 
geven. Dit om tieners te laten zien dat er meer is 
dan de directe wereld om hen heen. Ook Jezus 
bekommerde zich om de zwakkeren in de sa-
menleving. De pastor en ik hebben hopelijk een 
andere kijk op de wereld achter de muur kunnen 
geven. Niet alleen het harde nieuws dat op tv 
komt, maar ook de mensen die door vervelende 
omstandigheden of foute keuzes binnen komen 
te zitten. Iedereen kan een foute keuze maken 
in zijn leven. Uiteraard zal dit dan consequenties 
hebben, maar we hebben ook van Jezus mogen 

leren dat iedereen vergeving mag ontvangen, 
hoe moeilijk dat ook mag zijn in sommige geval-
len. Het blijven mensen, kinderen van God. 

In het licht van kerst wilden wij hen die anders 
geen bezoek of bericht van familie of vrienden 
krijgen, een kerstkaart met een anonieme per-

APOSTELEN 2.0
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soonlijke boodschap sturen. De gedetineerden 
hebben een bijzondere kerstviering gehad en 
sommigen waren door de kerstkaart tot tra-
nen geroerd omdat er met Kerstmis aan hen 
gedacht werd. Namens de pastor en gedetineer-
den: hartelijk dank aan de tieners. Wanneer de 
coronapandemie afgenomen is, zijn de tieners 
welkom om een viering in de gevangenis mee 
te maken en in gesprek te gaan met een gedeti-
neerde. Een bijzondere en misschien spannende 
mogelijkheid om kennis te maken en een ander 

beeld te krijgen van deze 
bijzondere wereld.

op weg met de johannes-
groep

Ook met de jongste kin-
deren zijn we van start 
gegaan op 31 okto-
ber. Een klein groepje, 

maar wat een enthousiasme! We hebben ge-
luisterd naar het verhaal over de schepping, 
we hebben afbeeldingen bekeken van hoe 
God de wereld heeft gemaakt en we hebben 
naar een lied geluisterd over de schepping.  
Het was bijzonder om de kinderen dit verhaal te 
mogen vertellen. Het was mooi om te zien hoe 
de kinderen genoten van het verhaal en ze ook 
hun eigen verhalen wilden vertellen. We hadden 
van tevoren platen gezocht die bij het verhaal 
pasten, zodat de kinderen ook konden zien wat 
er gebeurde. En natuurlijk bleef het niet bij al-
leen maar luisteren. 
De kleuters begonnen met hun handen voor 
hun ogen, hoe donker was het? Zo donker was 
het ook toen God heel lang geleden de wereld 
maakte. 
Ze hebben bewogen en de cijfers 1 tot en met 7 
neergelegd. Er werden kaarsjes aangestoken en 
er werden dieren uitgebeeld. Er werd limonade 
gedronken en nog een koekje gegeten. En aan 
het einde van de bijeenkomst kregen de kinde-
ren nog een eigen klapper mee naar huis met 
een mooie kleurplaat en het scheppingsverhaal 
erin. 
Met een dankbaar gevoel gingen we uit elkaar. 
Het was fijn en het was leuk. Hopelijk mogen we 
de kinderen over een tijdje weer ontmoeten! 
Want hoewel de afgelopen tijd de bijeenkom-
sten helaas niet door konden gaan, zijn we al wel 
weer de komende keren aan het voorbereiden. 
Vanuit ons team wensen we u alle goeds voor dit 
nieuwe jaar en hopen we u en uw kleuter bin-
nenkort weer te ontmoeten!

apostelen 2.0: een hoopvolle beweging op weg

De start van Apostelen 2.0 vond plaats in de coro-
napandemie. Het is de realiteit waar we nu mee 

leren leven en geloven. Op de laatste reguliere 
bijeenkomst (zaterdag 11 december 2021) heb-
ben we een heel divers aanbod gedaan met een 
fysiek programma voor communicanten (zie on-
derstaande foto), vormelingen (zie bovenstaand 
verslag) en een digitaal aanbod voor de jongsten 
(bovenstaand het verslag van de eerste bijeen-
komst op 31 oktober), tieners (zie bovenstaand 
verslag) en ouders. 
Na afloop kijken we tevreden terug, maar klinkt 
door: ‘Wat jammer dat we de groep kinderen die 
niet onderweg zijn naar communie of vormsel 
geen aanbod hebben gedaan’.

meld je nu aan voor het extra aanbod op zondag 
30 januari!
De eerstvolgende 2.0-bijeenkomst is op zaterdag 
5 maart. Daaraan voorafgaand reiken we extra 
aanbod aan op zondag 30 januari: deels fysiek of 
als pakket voor gezinnen thuis. De betrokkenen 
zijn daarover geïnformeerd. Leest u dit en wilt u 
voortaan ook mee doen? Laat het ons weten en 
doe mee, want de toekomst is nu!

Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl 

Team Apostelen 2.0 

Het eerstvolgende nummer is be-
doeld voor de periode van 5 maart 

t/m 3 april. Daarin wordt de profeet Jesaja be-
handeld. Kopij kan tot en met 10 februari per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@
detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op 
het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wij-
chen.

VANUIT DE REDACTIE
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EVEN PUZZELEN

BEELDRAADSEL
Vervang de afbeeldin-
gen door de woorden 
die zij voorstellen. 
Soms vervalt er een 
letter, komt er iets bij 
of worden letters in-
gewisseld voor andere 
op dezelfde plaats. 
Veel plezier ermee. En 
een heel goed 2022.

AFRIKA IN BEELD

In Eindhoven kan tot en met 26 februari bij galerie 
Pennings een dub-
belexpo over Congo 
worden bezocht, 
waarbij ook onze 
pastor Yves Mambu-
eni Makiadi te zien 
is.
De beroemde Belgi-
sche fotograaf Carl 
de Keijzer heeft  
aan de hand van 
een oude reisgids plaatsen bezocht die vroeger 
veel door Belgische toeristen werden bezocht, om 

te zien hoe het er daar nu 
uitziet.
Daarnaast laat fotografe 
Astrid Huis uit Heeze zien 
hoe de missionarissen daar 
daadwerkelijk de mensen 
hielpen. Zij doet dit aan de 
hand van authentiek foto- 

en filmmateriaal over haar oudtante José die hier 
als missiezuster werkzaam was. Die  kwam daar 
niet om zieltjes te winnen, maar om echt te helpen. 
Dat ze hier  zeer welkom was blijkt wel uit de flyer, 
waarop de aankomst van tante José staat. Wellicht 

een mooie tip voor de lezers van de Apostelbode. 
Kunnen die nog net in februari naar de expo.

Met vriendelijke groet, Leo Bijmans
Galerie Pennings
Geldropseweg 63 Eindhoven

Openingstijden woensdag t/m zaterdag van 12.00 
tot 17.00 uur en op afspraak.

BESTE SPONSOR EN BELANGSTEL-
LENDE VOOR ONZE STICHTING

Op dit moment is er weer een sta-
tiegeldactie voor stichting Zaare bij 
supermarkt Jan Linders.
We zouden het erg op prijs stellen als 
u uw statiegeldbonnetje in de bus van 

Stichting Zaare doet.
Alvast bedankt.

Hartelijke groeten, Marijke van den Bos
Stichting Zaare    www.zaare.nl
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DE TRIDENTIJNSE MIS
De H. Mis of de eucharistie zoals wij die vieren, gaat 
terug naar het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn 
leerlingen gebruikte vlak voor zijn kruisdood. Hij ze-
gende brood en wijn, gaf ze aan zijn leerlingen en 
sprak de veelbetekende woorden: “Doe dit tot mijn 
gedachtenis”. Sinds dat moment heeft de Kerk dit 
mysterie herhaald tot zijn gedachtenis. Met gebe-
den, bijbelteksten en gezangen is het uitgegroeid  
tot de huidige liturgie van de eucharistie.
De katholieke eredienst van vóór het Twee-
de Vaticaans Concilie (1962 – 1965) is de 
misviering die door paus Pius V is gestandaar-
diseerd  naar aanleiding van het Concilie van 
Trente (1545 – 1563), in het Latijn: Concilium 
Tridentinum. Vandaar de naam: Tridentijnse 
mis. De teksten van deze mis stammen vaak 
uit de tijd van de eerste christenen, maar ook 
uit de tijd van het pausschap van Gregorius 
de Grote (590 – 604). Kenmerkend zijn de Latijnse 
gezangen, de rijke gewaden, veel wierook en uiter-
lijk vertoon.
De oude misorde (Ordo Missae) werd in de jaren 
’60 en ’70 aangepast en deels vervangen door de 
nieuwe misorde (Novus Ordo Missae). De belang-
rijkste veranderingen waren de invoering van de 
volkstaal, voor ons het Nederlands, de afschaffing 
van het Latijn, de liturgische taal tot dat moment. 
De priester-voorganger stond voortaan met zijn ge-
zicht naar de gelovigen. De mis werd daarmee een 
gezamenlijke viering en geen afstandelijk, wat ge-
heimzinnig gebeuren, ver weg, nauwelijks te zien. 
De geloofsgemeenschap kreeg een actieve rol. De 
liturgische muziek maakte een geweldige ontwik-
keling door, koren kregen een rol van betekenis, 
ook de dameskoren. De gewoonte dat iedere pries-
ter dagelijks de mis moest opdragen, verdween. Al 
die zijkapellen in de kerken waren niet meer nodig. 
In de kloosters ontstond de conventsmis, de abt 
ging voor in de mis namens heel de communiteit.
De Tridentijnse mis is formeel nooit afgeschaft. Op 
7 juli 2007 is zij door paus Benedictus XVI door een 
motu proprio in ere hersteld. Ze wordt beschouwd 
als de buitengewone vorm van de Latijnse ritus, ter-
wijl het Missale Romanum (het Romeins missaal) 
van paus Paulus VI uit 1970 als de gewone vorm 
wordt beschouwd. Priesters moeten om de Triden-
tijnse mis op te dragen  wel toestemming hebben 
van hun bisschop. Nieuw gewijde priesters moeten 
toestemming hebben van Rome.

Met toestemming van de kerkelijke hiërarchie 
gebruiken bepaalde congregaties deze liturgie per-
manent, zoals de Petrusbroederschap, het Instituut 
van de Goede Herder en de Servi Jesu et Mariae.
De Tridentijnse mis bestaat uit de voormis en de al-
taardienst. De voormis wordt ook wel de mis van de 

catechumenen genoemd. Catechumenen zijn doop-
leerlingen die zich voorbereiden op het ontvangen 
van het doopsel. Dit kwam bij de eerste christenen 
nog veel voor, omdat zij voortkwamen uit joden 
of heidenen. De voormis bestaat uit (op zondag) 
de besprenkeling met wijwater (Asperges me), de 
voetgebeden aan de voet van het altaar (Introibo ad 
altare Dei, inclusief het Confiteor) de intredezang 
(Introïtus), de bewieroking van het altaar en het Ky-
rie en Gloria. Dan volgen de Oratio, het Epistel, het 

Graduale, het Alleluia en het Evangelie (in 
het Latijn, maar wel met vertalingen van de 
lezingen). Hierna komt de homilie, gevolgd 
door het Credo. 
De altaardienst noemt men ook wel de mis 
van de gelovigen. Deze bestaat uit de collec-
te, het gebed over de gaven (Offertorium), 
gevolgd door de prefatie, het Sanctus en de 
Romeinse Canon (eucharistisch gebed), die 
in stilte door de priester wordt gebeden. 

Daarna het Pater Noster, de vredeswens, het Agnus 
Dei, de opheffing van de H. Hostie, de uitreiking van 
de communie (aan de communiebank en uitsluitend 
op de tong), de communiezang en het gebed na de 
communie. Tot slot de zending (Ita missa est), de ze-
gen, met daarna nog het laatste Evangelie (Joh. 1, 
1-14) en een lofzang op de Moeder Gods. 

Sommigen beweren dat de grote liturgiehervor-
ming van het Tweede Vaticaans Concilie vooral een 
praatliturgie is geworden. Dat lijkt me niet juist. 
De huidige liturgie biedt een sterke band met de 
lichamelijkheid door allerlei handelingen en actieve 
deelname. De liturgische beweging heeft de gelo-
vige gemeenschap als het Lichaam van Christus haar 
rechtmatige plaats gegeven. Dat is de Kerk, waar-
van Christus het Hoofd is.
Paus Benedictus XVI zag  het  praktiseren van bei-
de vormen als een verrijking, terwijl onze huidige 
paus Franciscus duidelijk de voorkeur geeft aan de 
nieuwe misorde om de eenheid binnen de kerk te 
behoeden. Wel maakt hij het weer moeilijker om 
de oude mis te celebreren, zoals staat in zijn motu 
proprio 'Traditionis Custodes’. 
Tenslotte nog dit: Door de invoering van de volks-
taal in de liturgie en het grotendeels verdwijnen 
van het Latijn, kwam de gregoriaanse zang onder 
druk te staan. De schoonheid en spirituele diepgang 
van deze eeuwenoude muziek dreigde verloren te 
gaan. Gelukkig zijn er vele koren en schola’s wereld-
wijd, zowel in parochiekerken als in kloosters, die 
dit cultureel erfgoed in stand willen houden. Op ra-
dio en televisie kunnen wij nog regelmatig luisteren 
naar gregoriaanse gezangen, die prachtig aanslui-
ten bij de feesten gedurende het kerkelijk jaar. In 
de Antonius Abtkerk in Wijchen proberen we deze 
mooie traditie ook in ere te houden.

Koos Leemker 
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IN GESPREK MET ....

"Ik bid Jezus niet van 
het kruis, maar ik 
voel verbondenheid. 
Geloof heeft een 
plek in mijn leven", 
aldus Thé Pekel, dra-
gende kracht van de 
geloofsgemeenschap 
Bergharen. Geboren 
in 1945 in Bergharen 
en opgegroeid op 

een boerderij. Een boerenzoon die van aanpak-
ken weet, zegt hij zelf. Hij werd ondernemer in 
Bergharen. Eerst een kruidenierszaak, daarna 
een Boerenbondwinkel. 
Past hij bij één van de zeven hoofddeugden 'de 
prudentia': verstandig zijn en wijsheid? 

waar herken je jezelf het meest in? 
Verstandig zijn spreekt mij zeker aan. Ik heb 
mijn hele leven gewijd aan verenigingen en het 
verenigingsleven in Bergharen. Het heeft mij 
gevormd als boerenzoon. Als ik iets zeg of doe 
denk ik eerst na.  Je moet niet zomaar iets zeg-
gen of doen. 
Ik heb lang geleden een managementtraining 
gevolgd bij de HAN In Arnhem. Vijfendertig jaar 
management is daarop gevolgd. Al die tijd heb 
ik leidinggevende functies gehad. Ik wil er niet 
over opscheppen, maar ook dit heeft mij ge-
vormd. 

Wijsheid weet ik niet of ik dat heb. Daar kunnen 
anderen beter over oordelen. Ik kan wel goed 
relativeren. Dat heb ik geleerd in besturen waar 
ik mee verbonden was. “Eerst effe nadenken”. 
Oplossingsgericht werken en denken. Zoeken 
naar de juiste oplossingen. Dat probeer ik altijd. 

hoe denk je over jouw leven in verbondenheid met 
de kerk.
Ik ben elke dag wel bezig met de kerk. Niet al-
leen praktisch omdat ik het manusje van alles 
ben in de kerk van Bergharen, maar ik krijg er 
ook een goed gevoel bij. Ik ben christen in mijn 
gedachten en in mijn manier van leven. Ik zou 
graag willen dat er op den duur één kerk zou 
zijn.  Protestant en katholiek, zullen we ooit één 
worden?  Ik denk dat het op den duur zo gaat 
worden. We komen langzaamaan samen. Ook 
met moslims. Een volle kerk in het midden van 
de gemeenschap. En niet zoals nu, een lege, dat 
zou mooi zijn.
Wij proberen allemaal te leven zoals een Persoon 
ons dat ooit heeft voorgedaan. Dat we rekening 

met elkaar moeten houden. Maar iedereen leeft 
nu op zijn eigen manier.

Ik heb heel veel op met Maria. Daar heb ik iets 
mee. 'Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods'. Daar-
om ben ik zo gesteld op de Kapelberg. Bij de 
Kapelberg komen de mensen met hun vragen 
en noden. Ik zie het verschil; mensen gaan niet 
meer een uur in de kerk zitten.  Ze doen het op 
hun eigen manier. Vijf minuten in hun eigen tijd 
bij Maria. Misschien wel hun nood delen met 
Maria? Of alleen een kaarsje opsteken? Of mis-
schien een kort gebedje? Een bloem neerleggen? 
Je weet het niet. Er liggen namelijk altijd veel 
bloemen. En ik zie het als mijn taak om daarvoor 
te zorgen. 

een hart van rozen. 
Er ligt nu een bloemstuk van rozen in de vorm 
van een hart. Witte en rode rozen. Het toont ver-
bondenheid tussen mensen. Ik vind dat prachtig. 
Nabestaanden hebben iets met de Kapelberg. En 
dat is al eeuwenlang. En ik denk wel eens; wat 
heeft de Kapel al die tijd wel niet voor de mensen 
betekend? Er wordt hier ook as van overledenen 
uitgestrooid. Mensen willen dan eer bewijzen. 
Behalve bloemen vind ik allerlei dingen. Laatst 
lag er bijvoorbeeld een kunstduif. 
Alle spullen worden na enige tijd opgeruimd. 
Dat is gewoon nodig. 

hoe denk je over ontvangen en geven? 
Ik heb veel ontvangen. Mijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen. En ik heb ook veel waardering ge-
kregen voor mijn werk en inzet voor alles wat ik 
voor Bergharen doe. Maar ik ben niet zo van het 
nemen. Ik ben blij dat ik een hoop heb kunnen 
doen. Mensen helpen geeft voldoening. Ik denk 
dat ik meer geef dan ontvang. Soms slaat de ba-
lans wel door naar het geven. Dat zit in mijn aard 
volgens mijn vrouw. Ik vind het belangrijk om 
aan de anderen te denken. Dat gaat effe voor. 
De ander is altijd belangrijker dan ikzelf. Ik ben 
niet anders. Het zit in het beestje. 

de kapelberg

Ik ga in deze tijd meer naar de Kapelberg. Ja, 
dat moet wel, want in coronatijd komen er meer 
mensen en 
worden er 
meer kaarsjes 
opgestoken. 
Verder ko-
men hier ook 
veel mensen 
die de 'walk 
of wisdom' 
lopen. Die 
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gaat langs de Kapelberg. Dat is ook toevallig. 
'Wisdom' is toch 'wijsheid'? Toevallig, nietwaar? 
Daar hebben we het net over gehad.  Wijsheid!
Maar het zijn niet alleen de mensen van buitenaf 
die verbaasd zijn over de Kapelberg. Ook voor 
Wijchenaren is het dikwijls nog een ontdekking. 
Dus als u het nog niet kent: bezoek de Kapelberg 
in Bergharen en steek een kaarsje op bij Onze 
Lieve Vrouw ter Nood Gods. Iedereen is welkom. 
Aldus Thé Pekel. 

Ik beloof dat ik snel weer een bezoekje zal gaan 
brengen aan de Kapelberg. En ik zal een kaarsje 
opsteken voor Thé. Als dank omdat hij zoveel 
doet. 
      M. L. 
Adres van de Kapelberg: Molenweg 55 Bergha-
ren. Er is ook een mooie website: 
mariakapelbergharen.nl 

pasChalis baylon - woezik

KERSTMIS 2021 IN DE PASCHALIS
Begin november zijn we toch maar begonnen 
met de voorbereidingen van de kindervieringen 
voor Kerstmis. Zouden ze dit jaar doorgaan??
Met enkele mensen uit verschillende geloofsge-
meenschappen zijn we bij elkaar geweest. Samen 
hebben we een kindvriendelijke kerstviering in 
elkaar gezet. Deze viering zou dan in verschillen-
de kerken gebruikt kunnen worden, eventueel 
met wat aanpassingen.
Met ons kinderkoor hebben we ook alvast 
kerstliederen gerepeteerd, wat er gezellig aan 
toeging.
De kerstkleding voor het kerstspel werd van zol-
der gehaald en ook wat kleding uitgewassen, 
zodat alles weer heerlijk fris was. De kleding 
voor de drie koningen was aan vervanging toe, 
dus heeft Nellie drie mooie nieuwe mantels ge-
maakt.
Het kon maar klaar zijn allemaal.

ATTENTIE VOOR VRIJWILLIGERS 
Voor de vrijwilligers van de Paschalis hebben 
enkele vrijwilligers in dit jaar van wederom be-
perkte mogelijkheden getracht in mogelijkheden 
te denken. Met een tekst met bemoedigende 
woorden en een toepasselijke kerstster werden 
allen verrast. Tijdens de persoonlijke bezorging 
en ook daarna werd dit zeer gewaardeerd. De 
extra aandacht op dit moment in het jaar werd 
enorm op prijs gesteld. Bedankt, allen die het 
hebben mogelijk gemaakt en hopelijk volgend 
jaar een periode als vanouds met veel kerkgan-
gers en persoonlijk contact!

Contactraad Paschalis

Maar dan… Op 1 
december krijgen 
we bericht dat alle 
kerstvieringen na 
17.00 uur worden 
geschrapt. 
Helaas voor de 
tweede keer gaan 
de kindvriendelijke 
vieringen in onze 
Paschaliskerk niet 
door. Alles wordt 
afgelast.
Jammer, maar ‘t is 
even niet anders.
Er is weer veel werk 
achter de schermen 
verricht. Daarvoor 
wil ik alle mensen 
hartelijk bedan-
ken.

Zou driemaal  scheepsrecht dit jaar opgaan?
Zodat we in 2022 weer mooie kindvriendelijke 
kerstvieringen mee gaan maken?
Ik hoop het van harte.

Met vriendelijke groet, Els Bergman

KERST IN DE PASCHALIS
Velen van ons hebben een kerststalletje thuis bij 
de kerstboom staan. Maar het is ook een mooi 
gebruik om tijdens de kerstdagen met kinde-
ren of kleinkinderen te gaan kijken bij de grote 
kerststal in de kerk. In de Paschaliskerk was dit 
jaar een mooie manier gevonden om dat moge-
lijk te maken als de kerk gesloten moest blijven. 
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VANUIT DE CONTACTRAAD
•  Corona blijft ons achtervolgen en dat zorgt 
ook voor de nodige onzekerheid. Veel plannin-
gen worden onderuitgehaald en dat betekent 
dat het goed is om het laatste nieuws in de gaten 
te houden. Dit geldt m.n. voor de herbergkoffie 
en de viering op Aswoensdag.

•  De vieringen rond Kerstmis en jaarwisseling 
gingen beperkt door. De viering voor ouderen 
op dinsdag 21 december hebben we af moe-
ten blazen. Vooral de activiteiten na afloop in 
’t Achterom leverden te veel risico op. Ook het 
koffie- of theedrinken na de viering op 2 janu-
ari kon niet doorgaan. We hebben de bezoekers 
van de viering na afloop wel een ministolletje 
voor thuis meegegeven en dat bleek een leuke 
verrassing.
Op eerste kerstdag en 2 januari hadden we heel 
mooie vieringen.

•  Voor Kerstmis was de kerk weer keurig schoon-
gemaakt en prachtig versierd. Hier is heel veel 
dank op zijn plaats voor al die stille werkers.

•  We kregen veel fijne reacties op hetgeen er is 
bezorgd aan kaartjes en attenties rond de feest-
dagen. Van onze kant kunnen we alleen maar 
zeggen: ‘dik verdiend en graag gedaan!’.

•  Op 2 maart is het Aswoensdag. Op die dag is er 
om 09:30 uur een viering waarin het askruisje zal 
worden uitgereikt. Als het goed gaat kunnen we 
daarna genieten van de herbergkoffie, uiteraard 
in een uitvoering passend bij de vastentijd.

•  Van hieruit is een compliment voor de ver-
nieuwde website op zijn plaats; dat mag even 
gezegd worden. 
•  De contactraad heeft nog geen vergadering 
gepland. Zaken die geen uitstel dulden, worden 
in klein overleg geregeld.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De maatregelen rond 
corona hebben ons 
genoodzaakt om de her-
bergkoffie even niet door 
te laten gaan. Uiteraard 
hopen we op betere tij-
den. Mocht het in februari 

weer lukken, dan wordt het 2 en 16 februari en 
daarna 2 maart. Het is steeds van 10.00 tot 11.30 
uur en op 2 maart sluit het aan op de viering van 
Aswoensdag.
Graag tot dan.

Tini Poos

emmanuelkerk - wijChen

De kerststal is dit keer niet opgebouwd voor in 
de kerk, maar achterin, in een van de kapelle-
tjes. Via een groot raam in de Mariakapel, die 
overdag altijd open is, was deze kerststal goed 
te zien. 
Dank aan de bouwers voor deze mooie, creatie-
ve oplossing.

Als Paschalisgemeenschap wilden we graag álle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afge-
lopen jaar. Dat het vrijwilligersfeest in november 
niet door kon gaan, was een flinke teleurstelling. 
Daarom is gezocht naar een andere manier om 
toch te kunnen laten merken dat zij gewaar-
deerd worden. In de week voor kerst hebben de 
leden van de contactraad daarom een plantje 
gebracht naar de vrijwilligers van de Paschalis. 

Ook in de Woezik wijst een grote ster de weg naar de stal.
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h. johannes de doper - balgoij

KERSTDAGEN IN DE H. JOHANNESKERK 
In de eerste week van december zijn de mannen 
van de kerststalwerkgroep erg druk geweest 
om de kerststal in de kerk weer op te bouwen. 
Theo Willems bouwde altijd een kerststal in 
zijn huiskamer en hij heeft hiervan extra pane-
len nagelaten om de kerststal in de kerk mee 
te verfraaien. Hier is nu een  landschap uit het 
Midden-Oosten op geschilderd.
Door de werkgroep ‘bloemen in de kerk’ was de 
kerk mooi versierd met bloemstukken met gou-
den ballen. Het is een feestelijk geheel geworden. 
Balgoij was klaar voor de kerstvieringen.
Vooraf moesten de kerkgangers zich aanmelden 
voor de dienst want meer dan vijftig bezoekers 
is niet toegestaan.
Op 24 december is er een kindvriendelijke viering 
gehouden. Vanwege corona moest de viering  
verplaatst worden naar de middag, maar geluk-
kig kon ze toch doorgang vinden.
Tijdens de viering werd het filmpje vertoond dat 
het verhaal vertelde van de geboorte van Jezus 
Christus. Dit filmpje was gemaakt door kinderen 
uit de diverse kerkdorpen. Tussen de diverse film-
acts werd het muzikale gedeelte verzorgd door 
kinderen van muziekschool Fladderpop.
Na deze film werd kindje Jezus in de stal ge-
legd door Frans Laurant. Dit jaar hebben wij een 
nieuwe achtergrond bij de kerststal mogen ont-
vangen welke is geschilderd door Joni Hammen 
en Karin Josemanders. Ons eigen Mazing Joy en 
het fladderpopkoor zorgden voor de zang onder 
de mis.
Onder leiding van pastor Lara werd de geboorte 
van kindje Jezus gevierd.
Op eerste kerstdag 25 december was er een 
Heilige Mis voorgegaan door pastor Yves en mu-
zikaal verzorgd door Andiamo. Het koor mocht 
helaas niet op volle sterkte zingen, maar het re-
sultaat was uitstekend. De kerk was goed bezet 
met kerkgangers. Met een fijn kerstgevoel ging 
eenieder na de dienst huiswaarts.
1 januari is er een viering geweest om het nieuwe 
jaar in te luiden. Pastor Ton van Balveren preekte 
over de taak van Maria en haar verbondenheid 
met de gewone gelovigen. De nieuwjaarsviering 
stond in het teken van Maria. Ook dit jaar moch-
ten wij geen feestelijk toost uitbrengen met een 
drankje en een oliebol aan het einde van de vie-
ring. Hopelijk kan dat volgend jaar weer wel.
De contactraad wenst u allen  een gezegend en 
voorspoedig 2022! Pas goed op uzelf en op el-
kaar en blijf gezond !!

Contactraad H. Johannes de Doper

OPBOUW KERSTSTAL IN BALGOIJ
De kerststal tevoorschijn halen en opbouwen is 
elk jaar weer een hele klus in de kerk van Balgoij.
Gelukkig krijgt de kerkhofwerkgroep daarbij 
hulp van een grote groep vrijwilligers.
Dit jaar ook van Karin Josemanders, die een 
fraaie, totaal nieuwe achtergrond heeft geschil-
derd.
Door coronamaatregelen wordt men bij deze 
foto wel een beetje op het verkeerde been ge-
zet. Het lijkt wel, of twee inbrekers eropuit zijn, 
om beeldjes te stelen of, wat nog erger is: 
misschien wel het hele schilderij. En dat, terwijl 
hier serieus wordt besproken welke opstelling 
het mooiste uitkomt.

Leo Bijmans
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H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 05 februari / 06 februari
• 5e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 6,1-2a.3-8
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 15,1-11
☼ Evangelie: Luc. 5,1-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie*
Lara v/d Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie*
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

12 februari / 13 februari
• 6e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jer. 17,5-8
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 15,12.16-20
☼ Evangelie: Luc. 6,17.20-26
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

29 januari / 30 januari
• 4e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Jer. 1,4-5.17-19
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 12,31-13,13
☼ Evangelie: Luc. 4,21-30
zondag

11.00 Eucharistieviering
Familiekoor
Martin Claes/Ramon Roks

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

16.00 Eucharistieviering*
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

zaterdag

16.00 Eucharistieviering*
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

Sint-Joris
Heumen

NB. de aanvangtijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website.
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H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 februari / 27 februari
• 8e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Sir. 27,4-7
☼ Tweede lezing: 1. Kor. 15,54-58
☼ Evangelie: Luc. 6,39-45
zondag

11.00 Eucharistieviering
Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
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
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

05 maart / 06 maart
• 1e zondag veertigdagentijd

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Deut. 26,4-10
☼ Tweede lezing: Rom. 10,8-13
☼ Evangelie: Luc. 4,1-13
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie*
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie*
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

19 februari / 20 februari
• 7e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 1 Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 15,45-49
☼ Evangelie: Luc. 6,27-38
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering*
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie*
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering
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NB. de aanvangtijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website.



Parochie de twaalf aPostelenPagina 14 nummer 1, februari 2022Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

BIJZONDERE VIERINGEN

Vieringen met       worden live gestreamd via kanaal De Twaalf Apostelen op 

Kijk via Communicatie - Media - KerkTV op onze website of rechtstreeks op 

Wijchen | H. Antonius Abtkerk
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.
iedere vrijdag 19.00 uur* Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
  met mogelijkheid voor het sacrament van boete & verzoening (biecht). Yves Mambueni.
zondag 06 februari 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
woensdag 02 maart 19.00 uur* Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes.
zondag 06 maart 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 11 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 13 februari 17.00 uur Kroatische viering.
woensdag 02 maart 09.30 uur Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 04 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
woensdag 02 maart 19.00 uur* Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 18 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
woensdag 02 maart 19.00 uur* Aswoensdagviering. Lara van der Zee.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 25 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 04 februari 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
woensdag 02 maart 19.00 uur* Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
vrijdag 04 maart 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk
iedere donderdag 19.00 uur* Avondgebed. Yves Mambueni.
dinsdag 08 februari 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
woensdag 02 maart 16.00 uur Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
dinsdag 08 maart 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.

Heumen | Sint-Joriskerk
woensdag 02 maart 14.00 uur Aswoensdagviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 25 januari 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 22 februari 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
woensdag 02 maart 10.00 uur Aswoensdagviering. Jack Steeghs.
vrijdag 04 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Hernen | H. Judocuskerk
woensdag 02 maart 19.00 uur* Aswoensdagviering. Jack Steeghs.

NB. de aanvangtijd van de avondvieringen zijn onder voorbehoud. Check voor de laatste update de WegWijs of onze website.
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h. judoCus - hernen

Tientallen jaren lang sierde een zilveren kruis het 
tabernakel van het hoofdaltaar.
Een jaar of wat geleden verhuisde het naar het 
priesterkoor - kreeg een functie daar.
Hoe praktisch ook, er werd iets gemist.
Een stukje hoofdaltaar was uitgewist.
Er moet een betere oplossing komen, voorwaar.

In Museum De Kijkzolder is de oplossing gevonden;
we zeggen het graag onomwonden.
Een kruis uit die verzameling staat nu op het pries-
terkoor.
Een vrijwilliger timmerend, gewapend met zaag 
en boor 
gaf het kruis steun. De tijd heelt alle wonden.

Toon van Duifhuizen

CARNAVAL EN ASWOENSDAG?

Op het moment van dit schrijven is het nog niet 
duidelijk of carnavalsvereniging de Wurmensop-
pers in 2022 een carnavalsfeest in Hernen-Leur 
en Bergharen kan organiseren.

Als carnaval doorgaat en er een prins wordt ge-
kozen, dan is de viering op zaterdag 26 februari 
om 19.00 uur (of om 16.00 uur, als de avondklok 
nog geldt) in het dorp van de prins.
Voor Aswoensdag 2 maart betekent dit dat de 
viering van het dorp waar de prins vandaan 
komt om 19.00 uur is (of om 16.00 uur, als de 
avondklok nog geldt), en het andere dorp de-
zelfde viering om 10.00 uur heeft.
Indien carnaval dit jaar, net als vorig jaar, niet 
doorgaat, dan vervalt de carnavalsviering en zijn 
de vieringen op Aswoensdag als volgt: woens-
dag 2 maart om 10.00 uur in Bergharen en om 
19.00 uur (of 16.00 uur) in Hernen.

Pastoraal werker Jack Steeghs

MISINTENTIES

29 januari: Ellis Ebskamp en familie Ebskamp- 
Van het Westeinde

6 februari: Koosje van Heumen-Cobussen, Tien 
en Riek van Duifhuizen-Hoeks, overleden fami-
lie Van der Burgt- de Kleijn, Cor van Kerkhof en 
Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda van Heu-
men-Loeffen

20 februari: Toon Hendriks

6 maart:  Jan en Pieta de Kleijn

Gelieve de misintenties voor de maand maart 
voor 6 februari in te leveren bij Annemarie 
Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of 
per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

EEN ‘NIEUW’ KRUISBEELD

Enige tijd geleden hebben we aan een vrijwil-
liger van De Kijkzolder gevraagd of het museum  
nog een kruisbeeld voor op de credenstafel in 
onze kerk had.
We werden uitgenodigd en konden kiezen uit 
een zeer grote collectie en genieten van alles
wat er tentoongesteld stond.
Er is  een mooi kruis voor onze kerk gevonden 
en met enkele aanpassingen die onze handige 
vrijwilliger heeft gedaan is het weer een prach-
tig geheel.

Beste vrijwilligers van De Kijkzolder: heel harte-
lijk bedankt voor jullie medewerking.
We zijn er erg blij mee!
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antonius abtkerk - wijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD

• De contactraad heeft op 4 januari vergaderd.
Helaas kon dat door de coronamaatregelen niet 
in de vergaderzaal van het parochiecentrum, 
maar hebben we gebruikgemaakt van Teams.
• De contactraad constateert dat door de vele 

nieuwe maatregelen 
in het kader van de 
bestrijding van de coro-
na-epidemie de plannen 
rond de vieringen met 
Kerstmis en de jaarwis-
seling flink veranderd 
moesten worden. Sommi-
ge vieringen zelfs op zeer 
korte termijn. Uiteinde-
lijk is het maximale uit de 

mogelijkheden gehaald en vanaf deze plaats een 
grote pluim voor degenen die bij de vieringen 
betrokken waren. Bij de verschillende wijzigin-
gen toonde onze gemeenschap zich heel flexibel 
en creatief.
• Op dit moment is de richtlijn van onze bis-
schoppen dat maximaal vijftig personen bij de 
vieringen aanwezig mogen zijn. We zijn dus 
genoodzaakt om de 'controle aan de deur' te 
handhaven en parochianen te vragen zich op 
te geven voor het bijwonen van een viering op 
zondag. Hopelijk zal deze beperking snel opge-
heven worden. Tot die tijd rekenen we op uw 
steun en opvolging van de maatregelen.
• Met veel plezier hebben we geconstateerd dat 
onze nieuwe geluids- en beeldinstallatie voor de 
kerstdagen in gebruik genomen kon worden. 
Complimenten voor Alexander de Haas vanwege 
zijn inzet om 
dit te realise-
ren. Natuurlijk 
zullen er af en 
toe nog kin-
derziektes naar 
voren komen, 
maar die wor-
den opgelost. 
Geconstateerd 
mag worden 
dat het geluid 
in de kerk, alsmede de uitzending van de vie-
ringen via YouTube aanzienlijk verbeterd is. We 
hebben tijdens de kerstdagen gezien dat vaak is 
meegekeken en teruggekeken.
• De coronasituatie maakt het helaas niet moge-
lijk om al concerten te organiseren in onze kerk. 
Zowel Soli Deo Gloria als Parnassus hebben hun 

plannen in de ijskast moeten zetten. We hopen 
nog steeds dat de uitvoering van de Com-Passion 
op 10 april kan doorgaan. Het zou een mooie 
afsluiting van een voor allen moeilijke periode 
kunnen zijn maar ook de start van een mooie 
toekomst. We zijn nog met de andere geloofs-
gemeenschappen in Wijchen in overleg over de 
mogelijkheid om deze 'nieuwe start' gezamen-
lijk te doen (wellicht onder de paraplu van de 
Wijchense Raad van Kerken).
• De plannen om in de viering op 30 januari stil 
te staan bij de vrijwilligers en jubilarissen wor-
den ook even uitgesteld. In overleg met het 
pastoresteam zal naar een andere datum wor-
den gekeken.
• Uitgebreid hebben we gesproken over het 
programma Apostelen 2.0. De coronacrisis heeft 
verschillende veranderingen in het programma 
noodzakelijk gemaakt. Hoewel dat soms moei-
lijk voor de deelnemers was, is geconstateerd dat 
de saamhorigheid hierdoor zeker is gegroeid. 
Hopelijk zal de komende tijd het programma als 
voorgesteld kunnen worden uitgerold. We wen-
sen Ramon Roks en het begeleidingsteam veel 
succes toe.

Hein Kroft

LICHTPUNTJES IN DONKERE DAGEN

Het was toch weer 
spannend in de dagen 
voor Kerstmis. 
Op zondag 19 de-
cember hebben we 
met het Familiekoor 
de liedjes voor de 
kerstgezinsviering ge-
repeteerd. We hadden 
al gehoord dat er ook 
van de bisschoppen 
nieuwe maatregelen in 
de maak waren en dat 
zorgde ervoor dat we 
met jong en ouder heel 
enthousiast gezongen 
hebben.
Omdat het ook een op-
tie was dat de viering 
van de kerstmiddag 
niet door mocht gaan, 
zijn we op zoek ge-
gaan naar iets leuks en 
gezelligs om te doen. 

Uiteindelijk hebben we op donderdag 23 en 
vrijdag 24 december gevulde kerststerren ge-
bakken met ingrediënten zoals amandelspijs en 
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bloem van de mo-
len. We hebben met 
kinderen van de ba-
sisschoolleeftijd in 
kleine groepjes ge-
zellig gewerkt. Nadat 
we enkele koekjes 
geproefd hebben, 

hebben we ze mooi ingepakt.  Met een speciale 
kerstwens zijn de koekjes mee naar huis gegaan. 

Een zakje om met 
het eigen gezin op te 
eten en een zakje om 
af te geven. 
En omdat ook de 
kerstviering van 
15.30 uur in de An-
tonius Abt Wijchen 

door mocht gaan, hebben we nog enkele zakjes 
met gevulde koeken kunnen uitdelen na de vie-
ring. 

OPROEP VRIJWILLIGERS
De ziekenbezoekgroep van de H. Antonius Abt 
Wijchen heeft dringend nieuwe vrijwilligers 
nodig. Bel naar het secretariaat van het parochie-
centrum op nr. 024-6412627 of stuur een e-mail 
naar: ziekenpastoraat@detwaalfapostelen.nl  

Het gaat er tenslotte om dat we de ander laten 
ervaren dat hij/zij niet alleen is en dat we hem/
haar niet vergeten.
 

Maria van Kempen

 
antonius abt - overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD

verslag vergadering van 5 januari 2022
Deze vergadering werd opnieuw via Zoom ge-
houden.

ConCerten in de kerk

Het concert van Intervalli op 6 november was 
een succes. Het kerstconcert van KNA en Engsele 
kon in verband met de hernieuwde opleving van 
corona niet doorgaan. Of het concert van Een-
voortwaalf op 29 januari wel door kan gaan is op 
5 januari nog niet bekend.
(redactie: dit concert is afgelast)

afsCheid van vrijwilliger

Vorige maand is Mia Schel-van de Laar gestopt 
met haar werkzaamheden als vrijwilliger voor 
de kerk. Als lid van de werkgroep interieurver-
zorgers zorgde zij er al sinds april 1998 voor dat 
onze kerk netjes bleef. Binnenkort zal haar een 
afscheidskaars worden aangeboden. Mia, heel 
hartelijk dank! 

bouwkundige zaken

De klok heeft enige tijd de hele en halve uren 
niet geluid omdat de veer van de slaghamer ka-
pot was. Deze is inmiddels gerepareerd. 
Dat in december de verlichting van de torenklok 
een tijdje heeft geknipperd en de schijnwerpers 
de hele nacht brandden, had te maken met een 
stroomstoring.

begraafplaats

• De offerte voor de uitbreiding van het strooi-
veldje is door het bestuur goedgekeurd. Ook 
mag er een nieuwe boom worden aangeplant.  
• Er waren drie offertes voor grafsteenverwij-
dering aangevraagd. Gekozen is voor de meest 
gunstige aanbieder. De grafstenen zullen ver-
moedelijk eind januari worden verwijderd.
• De rechthebbenden van de graven die eind 
2022 of begin 2023 verlopen, zijn in december 
aangeschreven. 

zendmast

Er is een artikel over de kerktoren als zendmast 
verschenen in de Gelderlander. De krant heeft de 
contactraad hiervoor niet benaderd. Voor zover 
wij weten klopt de inhoud van het bericht me-
rendeels wel, al hadden wij sommige aspecten 
liever wat anders geformuleerd.
Vanuit het bestuur is niets meer vernomen over 
de zend- en ontvangstinstallatie. Wel hebben 
enkele leden van de contactraad een stuk gele-
zen op de website van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, over de consequenties van 
het plaatsen van dergelijke installaties in monu-
mentale gebouwen. Zij zijn geschrokken van de 
schade die dit aanricht. 

enkele andere zaken die aan de orde zijn geweest

• Terugblik op kerst
• Arbocontroles

Op de foto’s is te zien hoe 
trots iedereen was op het 
resultaat en wat onze 
kerstwens voor iedereen is. 

Lincy en Ineke
Familiekoor Antonius Abt 

Wijchen
familiekoor@detwaalfapostelen.nl
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VRIJWILLIGERS, BEDANKT

De vieringen tijdens Kerstmis zaten vol, tsja 
niet overvol, want er mocht maar een beperkt 
aantal kerkgangers in de kerk bij de vieringen 
aanwezig zijn. Ook ik had 
een plekje kunnen bemachti-
gen op tweede kerstdag. Een 
mooie viering waarbij pastor 
Yves voorging. Helaas zonder 
het gemengd koor, maar wel 
met muziek waarbij ik diver-
se kerkgangers mee hoorde 
zingen en neuriën. Tijdens de 
viering keek ik om mij heen. 
Hoewel wat minder groots 
dan vóór corona, was de kerk 
weer prachtig versierd. Er ston-
den mooie kerststukken op het altaar, er hingen 
kerststukken aan de pilaren, de adventskrans met 
vier brandende kaarsen was er weer en ook onze 
kerststal met zijn bijzondere verhaal. Bovendien 
was buiten de kerk ook een mooie kerststal per-
manent te bewonderen. Tijdens dit schrijven 
zitten we nog in een harde lockdown. Als ik dan 
bedenk dat er weer vele vrijwilligers bezig zijn 
geweest om dit allemaal voor elkaar te krijgen, 

de kosters, de interieurverzorgers, de hoveniers, 
de kerststalopbouwers, de bloemschikgroep, de 
lectoren en ook de pastor en de contactraad, dan 
ben ik blij dat de vele vrijwilligers trouw zijn ge-
bleven tijdens deze moeilijke coronatijd.

Want behalve de genoemde 
werkgroepen zetten nog vele 
andere werkgroepen zich 
het hele jaar in voor onze 
geloofsgemeenschap. Het pa-
rochieblad komt namelijk ook 
elke keer in de brievenbus, de 
telefoon in het parochiecen-
trum wordt op bepaalde tijden 
opgenomen, het onderhoud 
van de kerk wordt in de gaten 
gehouden, het gemengd koor 

blijft indien mogelijk repeteren, 
etc. Kortom, tijdens deze hele coronatijd blijven 
de vrijwilligers gelukkig actief. Daarom wil ik alle 
vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. Het 
wordt zeer gewaardeerd. Heel jammer is dat we 
elkaar minder zien. Toch blijf ik hoop houden. 
Een lichtpuntje in de verte, om van de zomer een 
vrijwilligersbijeenkomst te kunnen organiseren. 
We wachten af…

Jolanda Massaar,
voorzitter contactraad

h. viCtor - batenburg

KERST IN BATENBURG

Dit jaar is alles anders en onvoorspelbaar. Het 
begint met: wat doen we met de kerststal op-
bouwen? Kerstbomen bestellen? Kan er een 
viering zijn? Dinsdag 21 december zijn we be-
gonnen, heel eenvoudig. Mijn vader Adriaan van 
Boxtel is in 2003 op 92-jarige leeftijd overleden. 
Hij heeft met de figuurzaag een mooie kerststal 
gemaakt, die bij mij op zolder bewaard is geble-
ven. Die hebben wij voor de dag gehaald en met 
een kunstboom, ballen en versiering hadden we 

genoeg om hier iets moois van te maken. Bram 
Wildeman heeft mij meegeholpen. Terwijl wij 
zo bezig waren vroeg hij of het misschien iets 
was om het grote kerkorgel te bespelen? Ja, dat 
is dan extra. Hennie kwam kijken en was direct 
akkoord. Hij zou dan ook voor liederen zorgen 
die voor iedereen herkenbaar waren om mee 
te zingen. Dit was weer aanleiding om Judith 
Steenbrink te vragen om met de viool en met 
zang te begeleiden. Zo kwam het voor elkaar om 
er een speciale viering van te maken.
Na eerst Jack Leo opgehaald te hebben in Raven-
stein kon op 25 december om half tien de viering 
beginnen. 
Als intredelied: O zuivere maagd van Israël, wil 
zeer verblijden u (tekst hieronder) bij binnen-
komst van de priester, lector en misdienaar.
Hierna het openingslied: Wij komen tezamen…  
Glorialied: Eer zij God in onze dagen
Tussenzang: De herdertjes lagen bij nachte
Offerandelied: Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer   
Communielied: Midden in de winternacht
Slotlied: Stille nacht, heilige nacht 
Als extra hadden wij voor deze viering een 
misdienaar Mathijs, die mocht bellen met de 

photography wouterjansen.nl

viering op tweede kerstdag
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consecratie en bij het einde van de viering. Na 
afloop kon hij iedereen op een lekker snoepje 
trakteren.
En er is druk gebruikgemaakt van de mogelijk-
heid om de kerststal  te bezichtigen.
Zo is in Batenburg het licht toch voor iedereen 
gekomen en is het nieuwe jaar 2022  met het lui-
den van de kerkklokken en het nodige vuurwerk 
met al zijn knallen, goed begonnen.

Bert van Boxtel.
1.
O suver maecht van Israel,
wilt seer verbliden u
om der schoner bootschap wil,
die ic u brenghe nu 
Benedicta tu in mulieribus,
valasus, valasus,
ave plena gracia,
tecum dominus, 
benedicta tu in mulieribus.
 2.
Al mitter bootschap schone
die denghel heeft ghedaen,
hebdi van shemels trone
den heilighen gheest ontfaen.
Benedicta tu, enz.
3
Maria ende Joseph mede
voeren beide tsamen
tot Bethlehem der stede, 
daer si haer herberghe namen.
Benedicta tu, enz.
 4.
Daer baerde die suverlike
den here ghebenedijt
van hemel ende aertrike:
lof si haer talre tijt. 
Benedicta tu, enz.

IN HERINNERING
gerarda (grada) de vree

Maar weinig mensen in ons dorp zullen van deze 
vrome vrouw gehoord en/of wat gelezen heb-
ben. Ze werd geboren in Batenburg op 5 februari 
1881 als enig meisje in een gezin van vijf kinde-
ren. Haar ouders Willem de Vree en Petronella 
de Vree (geboren Duijghuizen) hadden ook nog 
vier jongens: Otto (1879), Johannes (1883), Ber-
nardus (1885) en Jacobus Johannes (1887). Grada 
heeft zich heel haar werkzame leven ingezet 
voor de zwakkeren en de minderbedeelden in 
onze maatschappij, voor de vele missieprojecten 
en in gebed. Zo was ze lid van het Genootschap 
van de Voortplanting des Geloofs. Dit genoot-
schap is de oudste internationale organisatie die 
geld ophaalde voor de missie in het algemeen 
en was dus niet aan een bepaalde congregatie 
verbonden. Daarnaast was ze ook lid van het 
Genootschap van de Levende Rozenkrans. Dit ge-
nootschap, opgericht in 1826 te Lyon (Frankrijk) 
door Pauline Jaricot, bestond uit groepen van 
vijftien deelnemers. De groep die aan de beurt 
was bad één maand lang dagelijks een tientje 
van de rozenkrans. Ook was ze lid van de Re-
traitepenning. Dat was een soort spaarfonds dat 
tot vroeg in de twintigste eeuw in de katholieke 
kerk bestond. De retraite was in de negentiende 
en twintigste eeuw een middel om toe te nemen 
in heiligheid en volmaaktheid. De weldaad van 
een gesloten retraite werd buitengewoon groot 
geacht. En om die weldaad aan velen te kun-
nen schenken die de kosten niet konden dragen, 
werd de retraitepenning in het leven geroepen. 
Leden van de retraitepenning offerden wekelijks 
een klein bedrag voor dit doel. Grada is onge-
huwd gebleven en overleed voorzien van de 
Genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk 
op 12 december 1945 te Batenburg op de leeftijd 
van 64 jaar.

Hans Vermeulen

 
antonius abt - nederasselt

Allereerst willen wij vanuit de geloofsgemeen-
schap Nederasselt iedereen een mooi en gezond 
2022 toewensen.
Het was een bewogen jaar met voor vele mensen 
veel aanpassingen, zowel privé als zakelijk.
Ook voor onze kerk veranderingen wat betreft 
vieringen en indeling in de kerk. De pandemie 
maakte dat we voor een duidelijke routing en 
plaatsaanduiding in de kerk moesten zorgen. 
Fijn dat alle medeparochianen zich prima aan 
de geldende regels hebben gehouden en dat we 
meestal toch een 'volle' kerk mochten hebben.
Op kerstavond was er jammer genoeg wederom 

geen viering. In de middag was de kerk open om 
naar de kerststal te komen kijken. Daar werd 
door enkele gezinnen met kinderen gebruik van 
gemaakt. Voor de kinderen was er een lekkernij.
Wij hebben in Nederasselt op eerste kerstdag 
een mooie viering gehad.
Mede door pastor Yves en de muzikale omlijsting 
van het koor Sous-Sol o.l.v. Ilja van Luijk kwamen 
alle kerkgangers in de kerstsfeer.
Na de viering was de kerk opengesteld voor pu-
bliek. Ook nu waren er diverse mensen die onze 
kerststal bewonderd hebben. Dank aan de vrij-
willigers die de H. Antonius Abt van Nederasselt 
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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.

Op 7 december 2021, haar 89e verjaardag, is Riek 
van Eldijk-van Zuijlen te Wijchen overleden. Riek 
is geboren in Oudewater op 7 december 1932. 
Riek is getrouwd geweest met Jan van Eldijk. 
Zij kregen samen vijf kinderen. Trots was ze op 
haar klein- en achterkleinkinderen, ze genoot 
van hen. Zij was belangstellend naar iedereen 
en zorgzaam. Zij hield van gezelligheid en van 
het samen zijn. Zij genoot van buiten zijn, hield 

weer prachtig versierd hebben en de gehele 
kerststal weer mooi hebben uitgestald.

Corné Schaap

Truus van Eldijk-van Heumen werd geboren op 
5 mei 1930 te Lunen, groeide op in een gezin 
van acht kinderen. Na haar schooltijd ging ze in 
betrekking bij een Engelssprekend gezin in Gra-
ve. Het timmerbedrijf van haar vader aan huis 
speelde een grote rol. Hier kwam haar liefde te 
werken en de rest is geschiedenis. Ze trouwde 
met Frans van Eldijk en ze kregen samen drie 
kinderen. Zij was de trotse oma van haar klein-
kinderen. Na het overlijden van Frans is zij twee 
jaar verzorgd in de Weegbree. Haar uitvaart was 
10 december 2021 in de H. Jozefkerk op Alverna. 
Daarna vond de crematie plaats in Waalstede.

Cis Hendriks-Kocken overleed op 5 december 
2021 en woonde de laatste acht jaren van haar 

leven in de Weegbree, waar ze een bekend en 
vertrouwd gezicht was. Cis werd 92 jaar en zag 
er graag netjes en verzorgd uit. Cis was een zorg-
zame vrouw. Samen met haar echtgenoot The 
en het gezin woonde ze in Wijchen, Horssen en 
Balgoij. Het overlijden van The in 2004 was een 
zware gebeurtenis voor Cis en het kostte haar 
moeite de draad weer op te pakken. We heb-
ben Cis op 11 december 2021 uitgeleide gedaan 
vanuit de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna 
begrafenis op het kerkhof aldaar.



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 21nummer 1, februari 2022

school en huishoudschool. Na de oorlog kwam 
ze door de liefde terug in Bergharen. Een lang 
leven zorgde Nolda als een mantel die om haar 
heen was geslagen, voor negen kinderen, vele 
klein- en achterkleinkinderen. Dat Nolda de boot 
naar haar Lieve-Heer gevonden mag hebben: 
met een behouden vaart en een rustgevende be-
stemming. Donderdag 23 december hebben we 
in de H. Annakerk afscheid van haar genomen 
waarna ze op het naastgelegen kerkhof is her-
enigd met haar man Piet.

Pieta Gerrits-Rutten werd geboren in een groot 
gezin, op 'Eeuwijk’ op 6 mei 1930. Ze leerde Jo-
han kennen en samen stichtten ze een gezin. Er 
kwamen kleinkinderen en zelfs achterkleinkin-
deren, wat was ze trots op hen. Pieta was een 
gastvrije vrouw, oma en oma Pietje, de deur 
stond voor iedereen open en de aanloop was 
groot. Haar hobby was sportclub Advendo. Toen 

Johan overleed na 58 jaar 
huwelijk, stortte haar we-
reld in, haar ‘soulmate’ 
was weg. Pieta heeft thuis 
kunnen blijven onder de 
zorg van haar kinderen 
en thuiszorg. De belofte 
aan Johan hebben ze 
waargemaakt.  Haar uit-
vaart was 23 december in 
de kerk van Antonius Abt 
te Overasselt, waarna we 

haar te ruste hebben gelegd op de begraafplaats 
bij haar man.

Het leven van Elisabeth Theodora Catharina 
Megens begon op 22 mei 1933 te Wijchen. Zij 
was bekend onder ons met de naam Bets. Zij is 
gehuwd geweest met Thijs Giesbers en zij had-
den samen drie kinderen. Zij was ook de trotse 
oma van zes kleinkinderen. Na het  overlijden 
van Thijs is zij getrouwd met Hans van der Burg. 
Dit huwelijk heeft dertig jaren mogen duren. 
Hans had vier kinderen. Enkele wijze woorden 
van Bets: Stel niet uit tot morgen, wat je heden 
kunt doen; Doe zoals je het zelf wilt, dan doe je 
mij een plezier; De uren voor twaalf uur tellen 
dubbel; Als je lief bent voor anderen, ontvang je 
dat altijd weer terug. Op 17 december 2021 is zij 
in Meerstate overleden. De uitvaartdienst heeft 
op 22 december 2021 in de H. Antonius Abtkerk 
te Wijchen plaatsgevonden. Daarna hebben we 
haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats 
bij de kerk. 

Op eerste kerstdag 25 december 2021 is Jac van 
Haren thuis overleden in de leeftijd van 82 jaar. 
Jac groeide op in een gezin met zeven kinderen 

van de zon en kleurige bloemen. Geloof, hoop 
en liefde waren haar pijlers. Haar uitvaart was op 
13 december 2021 in de H. Jozefkerk op Alverna. 
Daarna vond de crematie plaats in Waalstede. 

Vier dagen voor zijn 96e verjaardag is van ons 
heengegaan Loet Janssen, geboren 18 december 
1925. Loet was een mensenmens, stond midden 
in het leven en was geïnteresseerd in alles wat 
groeit en bloeit. Loet is opgegroeid in Milsbeek 
en heeft meegewerkt in het bedrijf van zijn vader. 
In 1947 leerde hij Truus Duighuisen kennen op de 
kermis en in 1953 zijn zij getrouwd. Loet heeft 
veertig jaar in het onderwijs volgemaakt. Met 61 
jaar ging hij met de VUT. In 1989 zijn ze terug-
gegaan naar hun geboortegrond en in Wijchen 
gaan wonen. Loet hield van biljarten en bridgen, 
klassieke muziek en gregoriaanse zang. Het ge-
loof heeft altijd een belangrijke rol in zijn leven 
gespeeld. Met Truus is hij meer dan twintig keer 
naar de bedevaartplaats 
Medjugorje geweest, in 
voormalig Joegoslavië. 
Loet was trotse vader 
van vijf kinderen, zeven 
kleinkinderen en drie ach-
terkleinkinderen. Hij is op 
22 december bij Truus op 
de begraafplaats in Over-
asselt te ruste gelegd. 

Gonnie Janssen werd ge-
boren op 29 november 1944 als derde in het 
gezin, na Henk en Mientje. Ze groeide op in het 
ouderlijk huis aan de Graafseweg met veel die-
ren. Daar lag haar hart, zorgen voor alle dieren, 
bloemen en planten. Nadat ze haar school had 
afgemaakt ging ze thuis helpen. Zus Mientje had 
veel zorg nodig, in 1974 overleed vader en in 1981 
moeder, alle zorg voor Mientje kwam bij Gonnie 
terecht. Met liefde heeft ze voor iedereen ge-
zorgd. Het verdriet was groot toen in 1986 Henk 
om het leven kwam door een ongeluk. In 1992 
overleed Mientje en bleven Gonnie en Jo samen 
achter, met pony Didie en de honden Tippie en 
Roosje. Een paar jaar geleden werd ook Gonnie 
ziek. Langzaam maar zeker moest er voor haar 
gezorgd worden. Op 13 december 2021 is ze uit-
eindelijk in de vroege ochtend ingeslapen. Op 17 
december hebben we haar begraven in Alverna 
op de begraafplaats bij haar broer en zus. Het zal 
stil zijn zonder haar.

Nolda Pansier-Elsen (101) overleed op vrijdag 17 
december 2021 thuis in Bergharen in het bijzijn 
van naaste familie. Geboren in Bergharen en in 
de watersnood van 1926 naar de familieboerde-
rij in Afferden gevaren. Daar genoot ze de lagere 
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OPLOSSING PUZZEL
Voor al het kerkelijk nieuws is De Apostelbode er 
natuurlijk ook weer voor u in 2022 .

tussen Nederasselt en Balgoij. Zijn ouders had-
den een malerij en hij moest al vroeg zijn handen 
uit de mouwen steken. Op de gildefeesten in 
Milsbeek leerde hij zijn vrouw Annie kennen. 
Zij trouwden in 1966 en kregen twee zonen. 
Een grote hobby van hem was ooit motorrijden. 
Maar hij hield er ook van om mooie verhalen 
te vertellen van wat hij zoal mee had gemaakt. 
Hij genoot van zijn kleinkinderen en ze werden 
door hem verwend. Een aantal jaren geleden be-
gon zijn gezondheid hem in de steek te laten. 
Met zijn humor en vrolijkheid wilde hij niet laten 
merken dat  zijn leven steeds meer beperkingen 
kreeg.  In de kerk van de H. An-
tonius Abt te Nederasselt was de 
afscheidsviering van Jac. Daarna 
hebben we hem te ruste gelegd 
bij zijn vrouw Annie op de be-
graafplaats aldaar.

In herinnering aan Truus van 
Heumen-de Werd geboren op 
11 juli 1930 te Wijchen (Niftrik) 
en overleden op 4 januari 2022. Zij groeide op in 
een gezin van zeven kinderen. In 1955 trouwde 
zij met Martien van Heumen. Samen kregen zij 
vier kinderen. Later werd zij de trotse oma van 
haar kleinkinderen. Zij had veel belangstelling 
voor hen en zij genoot van hen.  Ze vond het een 
hele eer om overgrootmoeder te zijn. Truus had 
graag mensen om zich heen. Haar energie was 
onuitputtelijk en ze was zeer actief op allerlei 
activiteiten zoals kaarten, toneelspelen, tuinie-
ren, bloemschikken, KVO. Als vrijwilliger in de 
Niftrikse H. Damianuskerk heeft zij vele taken 
verricht. Zij was lid van het toenmalige kerkbe-
stuur, lid van de huidige contactraad, koster, lid 
van het kerkkoor, collectant voor de Vastenactie 
en de actie Kerkbalans, ze hield de misintenties 
bij en zette koffie voor de diverse werkgroepen.  
Haar lichaam was op, ondanks de wilskracht te 
willen blijven leven. In de eerdergenoemde kerk 
hebben wij op 10 januari 2022 afscheid van haar 
genomen. Daarna hebben wij haar lichaam op 
het daarnaast gelegen kerkhof begraven. Truus, 

bedankt voor alles en moge je rusten in Gods 
hand.

Op 10 januari 2022 vond in de H. Jozefkerk de 
uitvaart plaats van Tom Rossen, geboren te Wij-
chen (Alverna) op 21 mei 1959. Hij was vader van 
drie dochters en de trotse opa van zijn kleinkin-
deren. Tom heeft in Alverna en omgeving een 
fijne jeugdperiode gehad.  Zijn eerste baan was 
metaalbewerker en vervolgens werd hij taxi-
chauffeur. Deze baan paste precies bij Tom. Hij 
maakte altijd tijd voor anderen en stond altijd 
klaar om anderen te helpen. Zijn postduiven 

waren een overgenomen hobby 
van zijn vader, waaraan hij veel 
plezier beleefde.
De laatste jaren heeft hij vele 
fysieke problemen gehad. Wij 
hebben zijn lichaam na de uit-
vaartdienst te ruste gelegd op 
het kerkhof te Alverna.

Willy Schoenmakers (84) is op vrijdag 7 januari 
in Bergharen overleden. Zijn leven lang heeft hij 
betrokkenheid en zelfstandigheid voorgeleefd 
met de mensen met wie hij van doen kreeg. Ge-
boren en opgegroeid in een groot boerengezin 
in Weurt, werkte de leergierige Willy zich op tot 
techniekdocent in Wijchen. In 1967 trouwde hij 
met Riet, later werden twee dochters geboren 
en een generatie later meerdere kleinkinderen. 
Na het overlijden van echtgenote Riet wist Willy 
de draad van het leven op te pakken, genoot hij 
opnieuw van het leven samen met kinderen en 
kleinkinderen, totdat zijn ziekteproces een laat-
ste fase aankondigde. Op zaterdag 15 januari 
hebben we in Bergharen afscheid van hem ge-
nomen.
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2022
Ook mijn goudvis heb ik een gelukkig nieuwjaar 
gewenst, ik ben erg gehecht aan het beestje. Ik 
verwen hem altijd met verse plantjes en lekker 
voer. Ik stond op de eerste dag van het nieuwe 
jaar al vroeg uit het zolderraam te kijken. De zon 
kwam fantastisch mooi tevoorschijn, gekleed 
in oranje en lila sluiers, de skeletten van de bo-
men maakten er een feestje van en dwars door 
dit alles zocht een vogel zijn weg. Wat een 
opbeurend begin van 2022, ik wilde de hele 
wereld omarmen. Alle zorgelijke dingen 
verdwenen even naar de achtergrond en ik 
wilde bijna zingend aan het nieuwe jaar be-
ginnen. Het was lenteachtig zacht toen we 
een van onze ochtendrondjes liepen. We kwamen 
niemand tegen, alleen de bomen fluisterden ver-
halen die meewaaiden met de wind.
We lieten de kerstdagen achter ons en gingen thuis 
genieten van het traditionele nieuwjaarsconcert 
vanuit Wenen. Een schitterende zaal, kleurrijke 
bloembakken en een orkest dat er duidelijk zin 
in had. Sommige violisten lieten met een grote 
glimlach de strijkstok over de snaren dansen en de 
trompettisten bliezen hun frustratie van het afge-
lopen jaar luid de zaal in, blij dat ze weer konden 
optreden. De dirigent had alles onder controle 
en strooide de muziek uit over het publiek dat in 
feestelijke kleding zat te genieten en meeklapte 
op zijn aanwijzingen. Toch was het vreemd dat 

al die luisterende mensen achter mondkapjes ver-
borgen zaten. Maar het ontroerde me dat dit alles 
toch weer mogelijk was. Ik weet niet in hoeveel 
landen dit concert uitgezonden is, er moeten mil-
joenen mensen geluisterd hebben, wereldwijd, 
en dat is toch hoopgevend en hartverwarmend.
Nieuwjaarsdag, ’s middags, we dronken koffie bij 
vrienden in Nijmegen. Natuurlijk spraken we over 
het afgelopen jaar met al zijn goede en kwade 
gebeurtenissen. Een jaar geleden had ik nog de 
naïeve hoop dat het woord corona zou kunnen 

verdwijnen uit alle gesprekken maar dat zal 
niet gebeuren. Op dit moment mis ik weer 
dat ik niemand een stevige hand vol goede 
wensen kan geven. 
Heb ik nog goede voornemens gemaakt? 
Nee, ik wil alleen zo optimistisch mogelijk 

aan elke nieuwe dag beginnen, en vaak denken 
aan wat mijn vader ooit zei: als hij zijn leven over 
mocht doen zou hij zich nog maar half zoveel zor-
gen maken. Ik heb heel veel kunnen genieten het 
afgelopen jaar, van wandelingen maar ook van 
thuiszitten onder ons eigen dak, van gesprekken 
met vrienden en van onverwachte ontmoetingen. 
Van samen muziek maken en van het luisteren 
naar concerten die onverwacht toch door konden 
gaan, het was niet allemaal kommer en kwel. De 
dagen worden al wat langer, ik hoop op vroege 
sneeuwklokjes en nog veel meer. Ik ga de goud-
vissenkom schoonmaken en vers voer aan de 
oranje bewoner geven. En wat de dag van mor-
gen brengt is nog een verrassing.
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elia
dit jaar zullen we op de aChterpagina een serie over 
profeten plaatsen. in dit eerste nummer een verhaal 
over de profeet elia.

De profeet Elia leefde in de negende eeuw vóór 
Christus en is één van de grote profeten in de ge-
schiedenis van Israël. 
Zijn optreden is beschreven in de Bijbelboeken I en II  
Koningen. Elia was een Tisbiet, een inwoner van de 
plaats Tisbe in Gilead. Hij was profeet ten tijde van 
Achab, koning van Israël, en diens 
afgodische gemalin Izebel, wier 
zondig gedrag (de Baäldienst) hij, 
als ijverig afgezant van de Heer, 
gevoelig bestrafte. Dit had tot ge-
volg dat hij moest vluchten, eerst 
naar de beek Kerit tegenover 
de Jordaan, waar de raven hem 
voedden, vandaar naar Sarefat en later naar de Ara-
bische woestijn. Ook hield hij zich enige tijd op de 
berg Karmel schuil.
  
jahweh is god.
De naam Elia betekent: ‘Jahweh is God’. Dit tekent 
de profeet helemaal. Hij is de man die Jahweh als 
zijn enige Heer erkent. De Heer is zijn koning. Heel 
zijn leven stemt hij op Hem af en hij staat helemaal 
aan zijn kant. Alleen Jahweh, de God van Israël, is 
een levende God. Alleen op Hem kan men vertrou-
wen. Hij trekt met zijn volk mee en helpt het in zijn 
nood. Alle andere goden zijn menselijke maaksels. 
Bouwen op dagelijkse goden, op natuurkrachten, 
op vruchtbaarheidsriten of op menselijke machten, 
is bouwen op niets. Elia wijst telkens weer naar de 
kern, naar de overgave aan Jahweh, alleen van Hem 
is heil te verwachten.

aChab en izebel.
Elia trad op als profeet van de Heer in het Noordrijk, 
tijdens de regeringsperiode van koning Achab (874 
– 853 voor Christus), die helemaal onder de invloed 
stond van zijn vrouw Izebel, de koningsdochter uit 
Tyrus. Onder de sterke druk van zijn vrouw voert 
Achab de verering van de Fenicische god Baäl in, 
waardoor het Jahwisme geheel dreigt te verdwij-
nen.
'Als een vuur' in dienst van de Heer bindt Elia hier-
tegen de strijd aan. Niets kan hem tegenhouden. Hij 

durft de publieke opinie te trotseren. Daar kunnen 
wij van leren. Want de meesten van ons zijn bang 
van wat de mensen gaan zeggen. Tegen de stroom 
oproeien durven we niet. Elia durft dit wel. 

wonderen.
Op bevel van de Heer verbergt Elia zich eerst in 
het dal van de Kerit, buiten het machtsgebied van 
Achab. Daarna stuurt de Heer hem naar Sarefat, dat 
onder Sidon valt. Daar treedt hij op als wonderdoe-

ner in de naam van de Heer, wiens 
bevelen hij trouw uitvoert en die hij 
in zijn gebed aanroept. Zo zorgt hij 
ervoor dat in het huis van de wedu-
we van Sarefat de pot met meel en 
de kruik met olie niet leeg geraken 
totdat de droogte voorbij is en de 
Heer het weer zal laten regenen. 

Enige tijd later wekt hij ook haar kind opnieuw tot 
leven, nadat hij tot de Heer gebeden heeft.

wat zegt het verhaal ons?
In het verhaal van Elia, vooral in zijn vlucht naar de 
berg Horeb, kunnen wij iets van onszelf en van onze 
vermoeide generatie herkennen. Het is ook ons ver-
haal. De Bijbel lijkt op ons en wij lijken op de Bijbel. 
Zoals Elia staan ook wij, hoe dan ook, in dienst van 
de levende Heer. We proberen van alles. We ijveren 
voor wat goed is en rechtvaardig. Maar het slaat 
niet aan. De mensen halen er de schouders voor 
op. De jeugd gaat zijn eigen weg. Egoïsme is troef. 
Huwelijken lopen spaak. Er zijn geen roepingen 
meer. Kerken lopen leeg. Onmacht en moedeloos-
heid hebben ons ook overvallen. Maar we geven 
hieraan niet toe en zijn een nieuwe weg ingeslagen 
door ons te verdiepen en mee te doen aan het fa-
miliepastoraat. Wij zijn gestart met Apostelen 2.0. 
Een aantal parochianen doet hier al aan mee en wil 
deze nieuwe weg met ons meegaan. Het pastores-
team is blij met deze ontwikkeling en hoopt dat er 
meer mensen mee gaan doen. Dat zij het lichtje aan 
de horizon ook mogen ontdekken. Wat altijd is 
geweest, het waaien van de geest, gebeurt aan 
ons vandaag.

Diaken Hennie Witsiers
(Bron: https://www.pe-elia.be/pastoraleeenheid/het_ver-
haal_van_elia.html).


