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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

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 onze website www.detwaalfapostelen.nl 
voor actueel nieuws.

elke woensdag tot en met zaterdag 12.00 - 17.00 uur

Expo over Congo verlengd tot 16 april, galerie 
Pennings,  Geldropseweg 63 in Eindhoven.

2 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen 
*3 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
5 maart 16.00-19.00 uur

Bijeenkomst Apostelen 2.0 (info: Apostelen2.0@
detwaalfapostelen.nl)
*9 maart 19.30-20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
10 maart-26 mei 10.00-12.00 iedere donderdag 
Openstelling H. Antonius Abt Wijchen
10 maart inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 3 (thema Jeremia)
*16 maart 19.30-20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
16 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen 
17 maart om 14.30 uur emmanuelkerk

Lezing door Guus Prevoo over hongerdoeken; de 
titel is ‘Mens waar ben je?’.
20 maart 9.30-12.00 uur

Bijeenkomst Apostelen 2.0 (info: Apostelen2.0@
detwaalfapostelen.nl)
*23 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
27 maart 12.00-13.00 de kijkzolder

Weg van … lijden, nieuwe deeltentoonstelling 
*30 maart 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)

2 april 16.00-19.00 uur

Bijeenkomst Apostelen 2.0 (info: Apostelen2.0@
detwaalfapostelen.nl)
2 april 17.30 uur oeCumenisChe openingsviering 
passion 2022. 
Tuin parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
3-16 april vastenaCtie Huis-aan-huiscollecte 
6 april 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
*6 april 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal m.b.v. 
Teams, info@detwaalfapostelen.nl)

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 
2022, hartelijk dank.

2021 opgeteld 2022 opgeteld verschil

Januari 71.743 67.187 -4.556

HET KIND IN MIJ

Diep, heel diep in mij verscholen
woont het kind in ruste,
omringd door vrede en geluk.

Diep, heel diep in mij verscholen
schuilt het stille weten,
dat er enkel liefde is.

Een vonk van God is mij gegeven,
niet gebonden aan de tijd,
doch verbonden met kostbaar eeuwig leven.

Diep, heel diep in mij verscholen
woont het kind in eeuwigheid.

Joke Plamont - Mees

* aanmelden verplicht
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ACTIE KERKBALANS

'geef vandaag voor de kerk van morgen'  is het mot-
to van de aCtie kerkbalans  voor 2022.
De Actie Kerkbalans is inmiddels al weer enkele 
weken geleden van start gegaan. Half januari 
heeft u van ons een brief hierover ontvangen.

Hoe belangrijk is de 
kerk voor u? 
Voor sommige mensen 
is het waardevol om re-
gelmatig een dienst bij 
te wonen met geloofs-
genoten. Om te bidden 
als onderdeel van je ge-
loofsovertuiging.
Voor anderen is de kerk 
een plek om samen te 
komen op bijzondere 
momenten in het le-

ven. De kerk is er voor de hele gemeenschap. In 
het afgelopen jaar kon men door corona helaas 
beperkt naar een viering. Andere activiteiten als 
bijzondere vieringen en een concert in de kerk 
waren niet mogelijk. We hopen dat dit op korte 
termijn weer normaal gaat worden. Weet dat u 
welkom bent in de kerk. 

heel veel vrijwilligers zijn aCtief. 
Heel veel mensen maken tijd vrij om zich in te 
zetten voor de kerk en de activiteiten in de pa-
rochie. Dit vrijwilligerswerk heeft voor velen ook 
een sociale functie. Samen komen om te zingen 
of samen bezig te zijn met onderhoud, verbete-
ring of versiering van de kerk. Het vervult een 
belangrijke rol in hun leven.

De toekomst.
Vertrouwen in de toekomst hebben, betekent 
blijven investeren in de mensen, in het pastoraat, 
in het kerkgebouw en in de activiteiten. Denken 
in kansen en mogelijkheden en samen de schou-
ders eronder zetten. 
Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen 

NL65 RABO 0135 4634 59 
o.v.v. Actie Kerkbalans
Met uw deelname aan 
Kerkbalans draagt u 
eraan bij dat dit alles kan 
blijven voortbestaan.

Geeft u ook voor uw kerk? 

Het mysterie van het christendom 
blijft abstract als je het laat bij de 

mis of de daarvan afgeleide woord- en commu-
nieviering. Het mysterie van de mis vraagt om 
doorvertaling naar ieders levenspraktijk. Jóúw 
weg gaan, in beweging komen, doen. Dienen en 
vieren komen uit dezelfde bron.

De nodige doorvertaling van leer naar praktijk 
durf ik gerust een achilleshiel van de kerk te 
noemen. Want de grote woorden vanuit leer en 
Schrift raken veel mensen niet meer in hun hart. 
Daarom zijn andersoortige activiteiten belang-
rijk. Er zijn bruggetjes nodig die aansluiten bij de 
mensen van nu. Daarom ben ik dankbaar dat we 
in deze parochie meer werk gaan maken van het 
‘doen’. Meer mogelijkheden vanuit de diaconie. 
In navolging van Apostelen 2.0 – voor de doel-
groep gezinnen – noemen wij deze brug voor het 
handelen vanuit geloof: Dienen 2.0. 

Diaconie is als het ware jezelf geven omdat ooit 
aan jou gegeven is: een persoonlijke gave vanuit 
talenten die jou geschonken zijn. Talenten die je 
inzet op een manier die past bij jouw concrete le-
venssituatie. Eenmalig of meer permanent.
Om vanuit het actuele ‘doen’ op het geloofs-
spoor van onze tijd te kunnen komen. Vieren en 
tot handelen overgaan. Andersom kan ook: eerst 
handelen en vervolgens de gedane arbeid voor 
God brengen.
Het is deze tweeslag (vieren – handelen) die we in 
onze tijd teveel uiteen hebben gelegd waardoor 
er nogal wat geloofskracht binnen het vieren 
blijft en niet in verbinding komt met allerlei maat-
schappelijke weldaden, zoals formulierbrigadiers, 
poetsers, gezelschapshouders, chauffeurs, koks, 
gastgezinnen, taalmaatjes, klussers… 

Net als bij Apostelen 2.0 
bouwen we in Dienen 
2.0 niet noodzakelijk in 
en vanuit elke afzonder-
lijke geloofsgemeenschap 
omdat wij vermoeden 
dat de meeste geloofsge-
meenschappen te weinig 

potentie in zich hebben – al laat ik me in deze 
aanname  graag tegenspreken: kom maar op!

Meer weten? Of liever nog: Ben je in voor een vrij-
blijvend gesprek? Lees verder op de parochiesite 
onder het kopje ‘geloven’: https://detwaalfapos-
telen.nl/geloven/dienen-2-0-algemeen/

Pastoraal werker Jack Steeghs

DIENEN 2.0 - KOM MAAR OP!
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EXPO 'CONGO CONNECTING' VERLENGD

De expo waarover wij in de vorige Apostelbode 
schreven (Afrika in beeld) is verlengd tot 16 april 
a.s. Tot die tijd is bij galerie Pennings in Eindhoven 
het werk te zien van de Belgische Magnumfoto-
graaf Carl De Keijzer en portretfotografe Astrid 
Huis uit Heeze. Genoemde fotografen geven elk 
een totaal andere kijk op Congo. Zeer boeiend.
Onder de titel ‘Tante José in Congo’ komt er bin-
nenkort ook een boek uit over de zoektocht van 
Astrid Huis naar haar oudtante José, een levens-
lustige en inspirerende non, die als missiezuster 
werkzaam was in Congo. Astrid zoekt in haar boek 
vooral naar de motivering om religieuze te wor-

den en heeft daarbij 
gelukkig ook nog 
enkele medezusters 
kunnen interviewen, 
die tante José nog 
hebben gekend uit 
haar Congolese tijd. 
In het boek staat ook 
een interview met 
onze pastoor Yves 
Mambueni Makiadi. 
Die heeft aan Congo 
natuurlijk weer heel 
andere herinnerin-
gen.
Nieuws over het 
boek en de expo 
kunt u vinden op 
www.astridhuis.com 

of bij www.penningsfoundation.com. De galerie 
is geopend van woensdag t/m zaterdag van 12.00 
tot 17.00 uur en ligt aan de Geldropseweg 63 in 
Eindhoven.
Ook liggen er flyers achter in de kerken.

Tante José was voor alles in. 

Hier pottenbakkend.

Weer naar het museum De Kijkzolder? Gelukkig, 
het kan! We willen en kunnen weer mensen ont-
vangen. U bent welkom, alhoewel we tot nu toe 
verre van een stabiele situatie zijn. Beperkende 
coronamaatregelen dienen nog steeds in acht 
genomen te worden. 
De iconen uit de vorige expositie zijn opge-
borgen en een nieuwe deeltentoonstelling is 
inmiddels ingericht.     

weg van … lijden.
Wie wil er pijn lijden? We doen er alles aan om ziek-
te en pijn, zowel lichamelijk als psychisch, te mijden. 
Van alle kanten en met allerlei middelen proberen 
we tegenwoordig het lijden uit te bannen. We hou-
den ons graag verre van lijden. Weg ermee.

WEG VAN ... LIJDEN

weg van … lijden.
Kan iemand 'weg zijn' van lij-
den? Kun je lijden willen? Er 
betekenis aan geven? Er zijn 
mensen die enigszins willen 
delen in het lijden van Chris-
tus. Hun lichaam kastijden. 
Kreeg Franciscus daarom de 
stigmata?

weg van … lijden.
Je kunt ook denken aan de weg die Christus af-
gelegd heeft voor zijn dood: de Kruisweg. Deze 
lijdensweg is in vele vormen op schilderijen en 
in beeldhouwwerken nagebootst en krijgt in de 
kerk vooral veel aandacht in de Goede Week.
Museum De Kijkzolder laat u nu in haar nieuwe 
deeltentoonstelling kennismaken met verschil-
lende kruiswegen. Zo hangt er de kruisweg van 
weleer uit de Emmanuelkerk. Eveneens de staties 
van de kruisweg uit het vroegere zorgcentrum 
Sint Jozef. 
Uniek is de kruisweg die Pierre Eijck, salesiaan 
van Don Bosco en nu wonend in Rivo Torto Al-
verna, maakte. Hij ruimde in zijn voorstellingen 
een grote plaats in voor kinderen. Wilde aanto-
nen dat het verhaal van de lijdende mens, die 
het slachtoffer wordt van anderen, zich in onze 
tijd nog steeds herhaalt. De staties actualiseren.
Zeker de moeite waard om de komende tijd eens 
de Kijkzolder te bezoeken…… 

Namens de beheergroep:
Gerard Toonen  
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PAUS ADRIANUS VI

de enige nederlandse paus (1459 – 1523)
Adriaan Floriszoon Boeyens werd in Utrecht 
geboren op 2 maart 1459 als zoon van een een-
voudige timmerman. Zijn geboortehuis staat op 
de hoek Brandstraat – Oudegracht. Hij had nog 
twee broers, die allebei jong stierven. Zijn vader 
Floris stierf toen Adriaan pas 10 jaar was. Moeder 
Geertruid Boeyens  werd financieel ondersteund 
door Cornelis, een broer van zijn vader. Ook 
droeg deze oom zorg voor het gezin. 
Adriaan was een intelligente jongen en kreeg 
een uitstekende opleiding. Na de Latijnse school 
in Utrecht zette hij zijn opleiding voort in Zwolle. 
Daar maakte hij kennis met de stroming van de 
Moderne Devotie (Geert Grote), die hem blij-
vend beïnvloedde door haar sobere 
levensstijl.
In 1476 ging hij naar Leuven voor een 
universitaire studie. Vooral de moraal-
theologie had zijn interesse. Hij werd 
doctor in de theologie en gaf ook les. 
De beroemde Desiderius Erasmus uit 
Rotterdam was enige tijd zijn leerling.
Op 30 juni 1490 werd hij tot priester 
gewijd. Vanaf 1492 was hij een aan-
tal jaren pastoor van o.a. Goedereede 
en tevens kanunnik van de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk in Antwerpen. In 1497 werd hij 
deken van de Leuvense Sint-Pieterskerk en daar-
door ook vicekanselier van de universiteit. Hij 
publiceerde twee theologische werken.
In 1515 verliet hij Leuven voor een diploma-
tieke missie in Spanje. Hij was bekend om zijn 
onderhandelingskunst. Hij kreeg te maken met 
opstanden en geweld.
In 1516 werd hij bisschop van Tortosa en op1 juli 
1517 creëerde paus Leo X hem tot kardinaal.
In Spanje braken voor Adrianus moeilijke tijden 
aan. Koning Karel I werd in Aken tot keizer ge-
kroond in 1520 en kreeg de naam Karel V. Hij 
vertrok uit Spanje en liet Adrianus als regent 
achter. Deze was er niet gelukkig mee. Liever 
was hij wetenschapper gebleven en naar Leuven 
teruggekeerd.
De plotselinge dood van paus Leo X op 1 decem-
ber 1521 zette Italië op zijn kop en leidde tot een 
politieke en culturele omwenteling.

ConClaaf: de keuze van een nieuwe paus

Vier weken na de dood van Leo X werd het con-
claaf geopend. Er was veel onenigheid onder de 
kardinalen en je kon verschillende kampen on-
derscheiden. 
Leo X kwam uit het beroemde en rijke geslacht 
van De Medici. Vele kardinalen wilden iemand 
vanuit die achtergrond, wat ook het volk ver-

wachtte. Het moest in ieder geval een Italiaan 
worden. Bij de elfde stemronde viel de beslissing. 
Men koos een kardinaal die niet op het conclaaf 
aanwezig was: Adrianus. Kardinaal Thomas Ca-
jetanus had een stevig pleidooi gehouden voor 
deze zeer vrome man, hoewel velen nog nooit 
van deze Nederlander hadden gehoord. Deze 
keuze gaf veel woede en opwinding onder de 
bevolking: een barbaar als hoofd van de Kerk!
De keuze van Adrianus tot paus Adrianus VI was 
op 9 januari 1522. Dat is dit jaar dus vijfhonderd  
jaar geleden. Hij aanvaardde zijn keuze na wik-
ken en wegen; hij vond zichzelf eigenlijk niet 
geschikt.
Zijn afscheid van Spanje had veel voeten in de 
aarde. Allerlei taken moesten worden afgerond 
of overgedragen. De boot waarmee hij naar Ita-

lië reisde vertrok pas op 5 augustus 
met een aantal volgboten, o.a. voor 
beveiliging. Op 28 augustus zette hij 
in Ostia (de haven van Rome) voet aan 
wal. Op zondag 31 augustus had zijn 
kroning plaats in de Sint-Pieterbasiliek 
in Rome. Er wachtte hem een zware 
taak.
Zijn voorganger Leo X had een extra-
vagante levensstijl. Hij was royaal voor 
kunstenaars en bouwarchitecten en 
leefde zelf ook heel comfortabel. De 

schatkist was leeg. Adrianus leefde sober en aan 
zijn stijl moest men wennen.
Als zijn belangrijkste opdracht zag hij het tegen-
houden van de reformatie. Luther had sinds 1517 
grote invloed door zijn kritiek op de Kerk, met 
name op de handel in aflaten. Hij vond dat de 
woorden van de paus door de Satan waren ge-
inspireerd. Hij viel de paus persoonlijk aan door 
te beweren dat Adrianus magister was aan de  
universiteit van Leuven, waar zelfs ezels de kans 
hebben om doctor te worden.
Adrianus streefde naar eenvoud en soberheid, 
ook aan het pauselijk hof. Hij leidde een asce-
tisch leven. Verder probeerde hij de invloed van 
de islam tegen te houden en binnen de kerk het 
losbandig leven van de geestelijkheid te bestrij-
den. Tot overmaat van ramp brak in Rome de 
pest uit en vluchtten vele kardinalen de stad uit. 
Hij bleef op zijn post.
Zijn pontificaat was te kort om resultaten te boe-
ken. Hij was 64 jaar oud en aan het eind van zijn 
krachten. Op 5 augustus 1523 werd hij ernstig 
ziek. Een maand later verscheen hij voor het laatst 
in het openbaar. Op 8 september riep hij de kar-
dinalen bij elkaar en maakte hij zijn testament 
op. Zij stemden ermee in, dat de Nederlander 
Willem van Enckevoirt, een trouwe raadgever 
van Adrianus, tot kardinaal werd verheven. Hij 
kreeg het huis in Utrecht ter beschikking, dat 
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EVEN PUZZELEN

Adrianus had laten bouwen, maar waar hij nooit 
in gewoond heeft: het Paushuize.  
Op maandag 14 september stierf paus Adrianus 
VI. Hij kreeg een eenvoudige begrafenis. Het 
gerucht dat hij vergiftigd zou zijn, werd sterk 
ontkend. Waarschijnlijk is hij gestorven aan nier-
bekkenontsteking. Zijn graftombe staat in de 
Santa Maria dell’ Anima in Rome, waar ook het 
graf van Willem van Enckevoirt te vinden is.
In 2001 is het grafmonument van paus Adrianus 
VI op kosten van de Nederlandse bisschoppen 
gerestaureerd en daarna door kardinaal Simonis 
en bisschop van Luyn onthuld. Dit jaar 2022 is 
verheven tot Adrianusjaar met lezingen, excur-
sies naar geboortehuis en Paushuize in Utrecht 
en een herdenkingsbijeenkomst. 

Koos Leemker

woordzoeker jaaroverziCht apostelbode 2021                                                         ©l.b.
Waarover schreven wij vorig jaar zoal ? 
Streep de gegeven woordjes door. Er blijft geen hokje over.                                       

Apostelbode-Apostelspeld-Arm-
Apostelviering-Aswoensdagviering-
Avondwakegroep-Beeldraadsel-VOS
Begrafenis-Beker-Beloken-Berichten
Bijbel-Bio-Blik-Blinde-Boos-Column
Congo connected-Corona-Dak-Dief
Deken-De Twaalf Apostelen-Dopen-
Gedicht-Gedichten-Geloof-Krans
Gezinsviering-Herbergkoffie-Kalf-
Hoogmis-Huisbezoek-Huwelijk-Isis
Inloopmorgen-Kerkbalans-Koor-Tool
Jubileum Hennie Witsiers-Kerstkuier
Kerststal-Kinderkaravaan-Koren-OZO
Kraamvisite-Lente-Licht-Livestream-
Missen-Miva-Moses-Oecumene-Ramen
Onzevader-Opening-Pasen-Redactie
Passion-Schema-Sinaï-Sint-Sluiting
Soos-Stam-Stand-Taizéviering-Vormsel- 
Vrijwilliger-Website- Ziekenzorg

MEEDENKEN

paroChie de twaalf apostelen: 
wil jij meedenken met onze vie-
ringen?

Vieringen zijn misschien wel het mooiste visite-
kaartje van onze katholieke geloofsbeleving. Dat 
begint al bij binnenkomst in een van de kerken, 
bij het in ontvangst nemen van het liturgieboek-
je, in de stilte voorafgaand aan de viering of in 
de passende muziek die klinkt... 
Er zijn plaatselijk dan ook vele vrijwilligers op al-
lerlei manieren actief in de liturgie. Zo ook is er 
een meer overkoepelend en ondersteunend or-

gaan in onze parochie De Twaalf Apostelen: het 
Liturgisch Beraad.

Dit beraad zorgt er voor dat de voortgang ge-
waarborgd blijft. Zo worden zo mogelijk jaarlijks 
de diverse vrijwilligersgroepen bij elkaar ge-
bracht, om te kunnen leren van en aan elkaar: 
kosters, misdienaars, koren, dirigent en organist, 
lectoren en voorgangers. Bij de inhoudelijke bij-
dragen wordt het pastorale team betrokken.
Inhoudelijk is dit beraad een plek waar nage-
dacht wordt hoe we de sterke tijden met advent 
en in de vastentijd anders of beter kunnen doen. 
Om meer diversiteit in ons aanbod of om beter 
aan te kunnen sluiten bij jongere generaties. 
Ook de jaarlijkse Apostelviering is een voorbeeld 
van een activiteit waar het beraad bij betrokken 
is. De uitdaging blijft steeds: het recht doen aan 
één grote parochie bestaande uit twaalf verschil-
lende manieren van geloofsbeleving.

Meld je dan nu aan!
Momenteel zoeken we naar versterking van ons 
beraad. Vind je het leuk om af en toe inhoude-
lijk mee te denken met de vorm en/of inhoud 
van onze vieringen? Dat kan permanent tijdens 
de circa tien jaarlijkse bijeenkomsten van het be-
raad, maar dat kan zeker ook incidenteel.

Meer info en aanmelden Ricky Willems-de Bruijn   
mailadres: jos.debruijn01@gmail.com    
telefoonnummer 024-6418239
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het profetenspel 
Van stilzitten houden wij niet 
bij Apostelen 2.0. De bewe-
ging is er en niets houdt ons 
tegen. We vallen, staan weer 

op, bedenken structuren, zoeken naar een visie, 
zijn in gesprek, ontwikkelen onszelf en pakken 
op wat er op ons pad komt. Het vraagt soms best 
wat, maar we doen ons deel en gaan gewoon 
lekker door… het lijkt het leven wel. 
 
Leven, dat was 
precies het doel 
van het Profeten-
spel dat we op 30 
januari met elf deel-
nemende gezinnen, 
afkomstig van de 
verschillende ge-
loofsgemeenschap-
pen in en rond 
Wijchen, hebben 
gespeeld. We wilden graag iets doen om contact 
te houden met de kinderen en gezinnen in de 
gemeenschap, want corona heeft ook dit jaar 
best al wat roet in het eten gegooid. Dit spel 
was zo bedacht dat het zelfs met de strengste 
maatregelen door kon gaan. Gelukkig hebben 

de versoepelingen  
ervoor gezorgd 
dat we ons iets 
vrijer mochten be-
wegen en dat was 
fijn.
 
Al vroeg werden de 
voorbereidingen 

getroffen. Op verschillende plaatsen in Wijchen  
werden vragen opgehangen die bij het spel 
hoorden. De deelnemende families moesten 
deze vragen beantwoorden. Maar, ze konden 
getikt worden door de profeten (Thomas, Ru-
ben, Aniek en 
Eline: jullie deden 
het fantastisch!). 
Was je getikt dan 
kreeg jouw gezin 
van de profeet 
een opdracht. Het 
kon goed of slecht 
nieuws beteke-
nen. Maar hoe je 
met de tegenslag of voorspoed om zou gaan, dat 
was aan ieder gezin voor zich om dat te beslis-
sen. 

 

Na de viering van 
11.00 uur werd 
het opeens le-
vendig in het 
anders zo stille 
centrum van 
Wijchen. Kin-
deren zochten 
naar vragen, 
ouders probeer-
den via Google 
de antwoorden te vinden. Kwam er een profeet, 
dan zag je iedereen wegrennen en zich verstop-
pen.  
 
De meeste gezinnen haalden het om binnen de 
tijd weer terug te zijn in de kerk. Het was span-
nend welk gezin de meeste vragen goed had en 
zich het best buiten de kijker van de profeten 
had weten te houden. Familie Jacobs en familie 
Quax hadden evenveel punten.....maar er kan er 
maar één de winnaar zijn, dus het gezin met de 
meeste goede antwoorden had gewonnen. En 
dat is: familie Jacobs! GEFELICITEERD!
 
Op zondag 5 maart starten we met het tweede 
blok van Apostelen 2.0. We hopen iedereen dan 
weer te zien. Aansluiten bij Apostelen 2.0 mag 
altijd. 

Dit zijn de data voor de komende bijeenkomsten:
Zaterdag 5 maart 2022 
Zondag 20 maart 2022
Zaterdag 2 april 2022
Zondag 17 april 2022 (Pasen)
Tijden: zaterdag 16.00 – 19.00 uur, 
zondag 9.30 – 12.00 uur
 
Vragen en/of ideeën zijn ook altijd welkom. Wij 
zijn bereikbaar via de mail: 
Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl 

Het eerstvolgende nummer 
is bedoeld voor de periode 
van 2 april t/m 1 mei. Daarin 
wordt de profeet Jeremia 

behandeld. Kopij kan tot en met 10 maart per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@
detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op 
het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wij-
chen.

APOSTELEN 2.0 GOED OP WEG

VANUIT DE REDACTIE
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DE VEERTIGDAGENTIJD

De kerk bereidt door de herdenking van het doop-
sel, met verdriet en spijt over de verkeerde daden, 
zich voor op de viering van het paasmysterie.

De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot 
aan de avond van Witte Donderdag in de Goe-
de  Week. De woensdag wordt as opgelegd op 
de hoofden van de (boetvaardige) gelovigen die 
zich voorbereiden op het paasfeest. Het is een tijd 
van gebed, aalmoezen / caritas en goede werken.
Zo bereidt men zich gedurende veertig dagen 
voor. Veertig jaar trok het volk van het oude 
verbond door de woestijn, alvorens het met een 
gelouterd hart het beloofde land bereikte.
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om 
Gods geboden in ontvangst te nemen. Veertig da-
gen bracht Elia in bidden en vasten door in de 
woestijn, totdat hij bij de berg God ontmoette.
Jezus werd, zo luidt de overlevering, door deze 
twee oudtestamentische personen, Mozes en Elia, 
omgeven op de berg, toen God Hem verheerlijkte 
in bijzijn van de leerlingen, al vooruitgrijpend op 
zijn verrijzenis.
Ook Jezus ging na de doop, geleid door de Heilige 
Geest, veertig dagen de woestijn in. En klaar met 
de duivel trok Hij rond tot zegen van mensen en 
verkondigde Gods Rijk waar Hij kon. 
Jaarlijks nu bereiden wij – gelovigen – ons even-
eens gedurende een periode van veertig dagen 
voor.
En met Pasen treden we dan het nieuwe leven 
binnen en gedenken wij vierend het Nieuwe Ver-
bond met een gelouterd hart.
In de paasnacht hernieuwen wij onze doopbelof-
ten. Dat alleen is reden genoeg om bewust deel te 
nemen aan de veertigdagentijd, die op Aswoens-
dag begint met asoplegging.
In sommige kerken wordt u uitgenodigd de oude 
palmtakjes vanuit huis mee te brengen voor de 
asverbranding.
Met Palmzondag – begin van de Goede Week – 
ontvangt u allen een nieuw gezegend palmtakje 
om achter ’t kruishout te plaatsen in huis en daar-
mee uit te drukken: Gezegend Hij die komt in 
Gods Naam, vrede zij Hem in dit huis.
Allen een goede veertigdagentijd.

Diaken Hennie Witsiers

CARNAVAL

Op vele plaatsen is het jaarlijks terugkerende 
feest reeds afgezegd vanwege de beperkte 
maatregelen ten gevolge van de coronapande-
mie. Ook in de gemeente Wijchen hebben de 
carnavalsverenigingen besloten de festiviteiten 
nu niet door te laten gaan. Sommigen denken 
aan een later tijdstip in de zomermaanden. Des-
ondanks willen wij toch nu aandacht schenken 
aan carnaval.

Carnaval is het feest waarbij de jeugd, maar ook 
ouderen die zich daar nog jong genoeg voor 
voelen, voor een paar dagen de teugels wat wil-
len laten vieren en aan het keurslijf, waarin ze 
de rest van het jaar gevangen zitten, even kun-
nen ontsnappen, dat weet zelfs een kind. Maar 
dat carnaval ook nog iets te maken heeft met 
vasten, daar hebben velen geen weet van, en als 
dat wel het geval zou zijn, maken zij zich daar 
blijkbaar niet erg druk over. Toch is dat jammer. 
Want het is zover gekomen, dat wat oorspronke-
lijk Vastenavond was, nu enkel en alleen carnaval 
is. Volgens sommigen is de naam carnaval afge-
leid van ‘carne vale’ (vrij vertaald: dáág vlees!) 
hetgeen dan zou duiden op het vlees vaarwel 
zeggen, sober leven, vasten dus, gedurende de 
veertigdagentijd. In deze tijd wordt van ons ver-
wacht dat we al minder of helemaal geen vlees 
meer eten.
In het hele carnavalsgebeuren is hier niets van 
te merken. Waar het die dagen gewoonlijk om 
gaat, is op de eerste plaats een ludieke optocht, 
waarin vaak de plaatselijke politiek op de korrel 
wordt genomen. De prins met zijn raad van elf, 
die het zogezegd een paar dagen voor het zeg-
gen hebben, zijn een olijke vingerwijzing naar 
onze bestuurders die vaak denken de wijsheid 
in pacht te hebben en de kleine man naar hun 
pijpen kunnen laten dansen. Carnaval is ook een 
massale verkleedpartij, want iedereen wil wel 
eens anders voor de dag komen. Maar je zou ook 
zeggen dat velen met carnaval wat meer zichzelf 
willen zijn en voelen. We gaan wat bourgondisch 
met eten en drinken om, en we doen dat met 
zijn allen. Carnaval brengt dus mensen bij elkaar 
en daar is natuurlijk niets mis mee.

Alaaf!
Diaken Hennie Witsiers
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ACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE 2022 
Lieve jongens en meisjes, 
beste ouders,
Jongeren uit onze paro-
chie organiseren elk jaar 
twee leuke vakantiewe-
ken in de zomer. Zeilkamp 
Noventus voor tieners 
(www.zeilkampnoventus.
nl) en het Emmanuel Zo-
merkamp voor kinderen 
op de basisschool. In 
deze editie van het 
parochieblad willen we 
aandacht schenken aan de vakantieweek voor 
de kinderen, met dit jaar als themaverhaal 
'Mozes'!

Jullie kennen vast het verhaal van Mozes, de prins 
van Egypte. Hij kreeg van God een onmogelijke 
missie. Het volk uit de handen van de gemene 
Farao bevrijden. In dit verhaal volgen de 
meest ongelooflijke avonturen elkaar in 
een hoog tempo op. Hoe groot de ob-
stakels ook zijn die hij tegenkomt, Mozes 
geeft niet op! Uiteindelijk brengt Mozes 
zijn volk naar het Beloofde Land en haalt 
zo het doel van de missie. Niets of nie-
mand kan hem daarvan weerhouden.

Tijmen Wintjes en Pjotr Boers

De vakantieweek begint met een voor-
stelling van deze vrolijke musical door de leiding 
(vooral jongeren, met 
daartussen natuurlijk 
een enkele ouder). 
Mozes in het mandje, 
de brute Farao, de 
kikkerplaag, de door-
tocht door de rode 
zee... Dat wordt een 
heuse beleving.
In de dagen die daarop volgen zullen we de liedjes 
nazingen, veel spelen en napraten over Mozes in 
de deelgroepjes. Tijdens het kamp zijn we lekker 

veel buiten in de prachtige 
bossen en velden rondom 
Emmaus, de abdij ten zuiden 
van de Loonse en Drunense 
Duinen.
Er staan weer veel verschillen-
de sport- en spelactiviteiten 
op het programma, allemaal 
in het teken van dit verhaal 
over de prins van Egypte. 

VERSLAG VAN EEN ERVARINGSDESKUNDIGE 
Hallo, ik ben Eline Westerbeek en ik ben 12 jaar.
Ik ben drie jaar mee geweest met het Emmanuel 
Zomerkamp. Het is een superleuk kamp en ik ga 
je nu vertellen waarom, wil je dat weten lees dan 
door. Je doet er heel veel verschillende soorten 
activiteiten. Het thema wordt verteld door het 
spelen van een musical. Daarbij wordt er veel ge-

zongen en muziek gemaakt.
Je slaapt samen op een kamer met 
leeftijdsgenoten en dus nog even lek-
ker kletsen voor je gaat slapen. En je 
bent verdeeld in twee groepen: juni-
oren en senioren. De senioren gaan 
vaak in het grote bos activiteiten 
doen en spelen langer door. Soms is 
het spel ook moeilijker gemaakt.
Je gaat in het kamp onder andere 
naar de Mariagrot. Daar ga je liedjes 

zingen en je mag een kaarsje aansteken. Welk 
tijdstip van de dag vertel ik lekker niet. Op één 
dag tijdens het kamp zijn er meerdere pastors. Je 
kunt dan bij ze biechten. 
Ook zijn er missen, sommige zijn verplicht, voor 
andere kan je kiezen. Je kan een keer misdie-
naar zijn. Maar je kan je ook aansluiten bij het 
koor (je hebt daarvoor een repetitie). Je hebt 
deelgroepen en spelgroepen. Je zit in een team 
met je spelgroep en probeert de meeste punten 
te halen met diverse spellen tijdens het kamp. Je 
speelt verschillende soorten spellen waaronder 
het grote ganzenbordspel. In je deelgroep komen 
er vragen over de scènes die de leiding gespeeld 
heeft. Die scènes gaan meestal over de musical.
Aan het eind van het kamp, als je ouders je weer 
op komen halen, kan je meedoen met de musical 
(je moet je wel inschrijven). 
Ik persoonlijk vond het een superleuk kamp en 
raad het aan om een keer uit te proberen.
Later als ik 18 ben wil ik dan ook leiding worden.

Eline Westerbeek

Dit avontuur wil je niet missen! 
Ga met ons mee naar het beloof-
de land? Schrijf je gauw in via de 
website en vergeet niet je vrien-
den ook uit te nodigen! Dit jaar 
worden er twee zomerkampen 
georganiseerd. 
Kamp 1: 6-11 augustus 2022
Kamp 2: 13-18 augustus 2022
Kijk voor meer informatie op 
www.emmanuelzomerkamp.nl
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Sander Kesseler zal per februari 2022 rector wor-
den van Comboni Centre. Dit is een grootseminarie. 
Uganda heeft een nieuwe structuur opgezet voor 
de priesteropleiding. Jongens die zich aanmelden 
moeten eerst een propedeutisch jaar doen voor-
dat ze verder mogen in de opleiding.
Dit betekent dat de jongeren die aangenomen 
worden eerst een jaar inleiding krijgen in Bijbel-
wetenschappen, liturgie, spiritualiteit, leven in een 
religieuze gemeenschap, inleiding religieuze mu-
ziek, sport en spel, etiquette en computerlessen 
krijgen. Dit jaar is vooral bedoeld om deze jonge-
ren te screenen alvorens ze worden toegelaten tot 
de verdere opleiding tot het priesterschap.

Sander zou eigenlijk al in september 2021 begin-
nen, maar door de lockdown mochten de scholen 
in heel Uganda niet eerder open dan 10 januari 
2022. Hierdoor moesten de seminaristen wach-

ten tot begin 
februari alvo-
rens ze konden 
beginnen.

Deze opleiding is 
voor heel Noord-

Uganda. Dit beslaat de bisdommen Gulu, Nebbi, 
Arua en Lira. Op het moment van dit schrijven 
zijn zeventig seminaristen aangenomen voor het 
eerste jaar. Behalve dat hij verantwoordelijk is 
voor de screening, zal Sander ook les geven. Zijn 
lessen betreffen priesterlijke spiritualiteit en in-
leiding in de liturgie.

Naast rector van dit seminarie zal Sander ook les 
gaan geven aan een ander grootseminarie. Het 
bisdom van Den Bosch en de bisdommen Nebbi, 
Arua, Lira en Gulu hebben een overeenkomst 
gesloten om dertig seminaristen te selecteren, 
over een periode van vijf jaar die uiteindelijk in 
ons bisdom komen werken. Deze seminaristen 
worden voorbereid, in Uganda, om voor enkele 
jaren als missionaris in ons bisdom te werken. Ze 
krijgen de Nederlandse taal, cultuur, geschiede-
nis en psychologie onderricht. Gedurende de vier 
jaar voorbereiding zullen ze ieder jaar Nederland 
bezoeken, zodat ze, wanneer ze hier komen als 
priester, onze cultuur begrijpen en een gesprek 
kunnen voeren. Sander zal deze seminaristen 
de Nederlandse cultuur, geschiedenis en psycho-
logie leren. De Nederlandse taal zal door een 
Nederlandse gecertificeerde leraar die in Uganda 
woont geleerd worden. 

Wij wensen Sander veel succes met deze nieuwe 
verantwoordelijkheden.

NIEUWE BENOEMINGEN SANDER KESSELER

Parochie De Twaalf Apostelen heeft ons gedu-
rende twee jaar (2020-2021) geholpen bij de 
uitvoering van het malariaproject in Bomono 
(Kameroen). Vanwege corona was het niet mo-
gelijk om op de gebruikelijke manier geld in te 
zamelen voor het project. In die twee jaar is het 
wel gelukt en wij zijn alle parochianen van De 
Twaalf Apostelen heel erg dankbaar voor hun 
hulp bij dit mooie project. We willen u heel graag 
vertellen wat het malariaproject omvatte.

Ons malariapro-
ject heeft als doel 
om malaria terug 
te dringen in de 
dorpen (Bomono 
en directe omge-
ving) waar onze partnerorganisatie, de Casey 
Association, in Kameroen werkzaam is. Malaria 
is een ziekte die veroorzaakt wordt door een 
steek van een muskiet met als gevolg heftig ziek 
zijn en bij zwangere vrouwen en kinderen zorgt 
dit vaak voor ernstige gevolgen en overlijden. 
In dit malariaproject krijgen zwangere vrouwen 
en kinderen tot vijf jaar een geïmpregneerd 
muskietennet, maar ook ontvangen zij een anti-
malariabehandeling als zij toch ziek worden. 
De gezondheidsmedewerkers van onze partner 
delen de netten uit vanuit het Casey’s Home, 
gaan bepakt en bezakt op stap op hun scooter 
en gaan naar de vrouwen en kinderen in de 
dorpen. Ze geven daar naast de netten ook voor-
lichting over het voorkomen van malaria. Want 
wij denken vaak "och, een muggensteek, dat zal 
wel meevallen”, maar malaria is voor zwangere 
vrouwen en jonge kinderen soms een ziekte met 
dodelijke afloop. 
Op dit moment wordt er in Bomono een gezond-
heidscentrum gebouwd, waarin en van waaruit 
zorg gegeven kan worden aan de inwoners van 
Bomono en de omliggende dorpen. Ook de ma-
lariazorg zal dan van hieruit worden gegeven. 
Namens ons bestuur, ons partnerbestuur en alle 
inwoners van Bomono en omgeving, heel harte-
lijk dank voor uw hulp!

Caroline Visser, secretaris 

AFRONDING MALARIAPROJECT 
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COM-PASSION PROMS CONCERT WIJCHEN

de inriChting van het gezondheidsCentrum in bomono 
(kameroen)
Het probleem in Bomono is dat er geen gezond-
heidscentrum is. Het gezondheidsgebied valt 
onder het gezondheidsdistrict Dibombari in de 
Littoralregio Kameroen en heeft 21.696 inwo-
ners.

Regio Bomono omvat 
tien dorpen. Sommige 
wegen zijn onbegaan-
baar voor auto’s, zeker in 
de regentijd.

Door het ont-
breken van een 
gezondheids-
centrum moeten 
de inwoners voor alle zorg naar Douala (de hoofd-
stad). In het hele gebied is grote armoede, die 
was er al, maar is door corona nog verergerd. 
Hierdoor kan vrijwel niemand zich kosten van 
een arts/ziekenhuis permitteren. Een gezond-
heidscentrum in Bomono zal voor veel mensen 
een uitkomst zijn. Er zal prenatale, verloskundige 
zorg gegeven worden, er zullen vaccinatiepro-
gramma’s worden uitgevoerd, het malariaproject 
wordt in 2022 vanuit het gezondheidscentrum 
gecoördineerd (nu nog vanuit Casey’s Home) en 
er zal tandheelkundige zorg gegeven worden.
De bouw van het gezondheidscentrum is in juni 
2021 van start gegaan. Het centrum staat naast 
het Casey ’s Home in Bomono. Uitgangspunt is 
oplevering begin 2022. Dan kan gestart worden 
met de inrichting.
De parochiële werkgroep Vastenactie heeft be-
sloten voor het jaar 2022 mee te werken aan 
dit project ‘Inrichting van het gezondheidscen-
trum in Bomono Kameroen’. Inmiddels heeft de 
Bisschoppelijke Vastenactie dit project goedge-
keurd.
De kosten van de inrichting worden begroot op 
een bedrag van € 19.850,00.
De huis-aan-huiscollecte wordt in onze parochie 
gehouden in de periode van 3 april 2022 tot en 
met 16 april 2022.
De verwachting is dat niet in alle wijken en dor-
pen een huis-aan-huiscollecte gehouden kan 
worden, omdat er niet voldoende collectanten 
zijn. Mocht u nog tijd over hebben om te collec-
teren, neem dan contact op met de plaatselijke 
werkgroep.
Wij vragen u om uw bijdrage aan de Vastenactie 
mee naar de kerk te brengen en deze te depone-
ren in de daarvoor bestemde bus.

VASTENACTIE 2022
Ook kunt u uw 
bijdrage recht-
streeks storten 
op de bankre-
kening van de 

Vastenactie:
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermel-
ding van project 401862. 
Hartelijk dank voor uw medewerking.

De parochiële werkgroep Vastenactie

De proms is een jaarlijks muziekfestijn, dat ont-
stond in Londen. De muziek was bedoeld voor 
een breed publiek en bestond uit een mix van 
klassiek en modern. Sommige stukken waren 
bedoeld om beluisterd te worden; bij andere 
muziekstukken kreeg het publiek de gelegen-
heid om mee te zingen. Sinds 2010 organiseert 
de stichting ‘Gewoon Klassiek’ uit Druten COM-
PASSION-concerten met zo’n mix aan muziek, in 
de tijd rond Pasen. Dit jaar is ook de Antonius 
Abtkerk in Wijchen één van de plekken waar het 
muziekgebeuren plaatsvindt. Een muzikaal ver-
haal voor iedereen!
Het is de tijd van Pasen, dus we lopen muzi-
kaal mee in het lijdensverhaal van Jezus. Liefde, 
vriendschap, verraad, uitsluiting, wanhoop, hoop 
op licht, vertrouwen en compassie zijn universe-
le thema’s die uit het verhaal oplichten. U hoort 
muziek uit de Matthäus-Passion van J.S.Bach en 
werken van Sjostakovitsj en Jenkins. Tussendoor 
wordt u meegenomen in licht-klassiek, jazz en 
muziek uit film en musical. En dan ineens duikt 
‘Door de wind’ op of ‘Sound of silence’. Korte tek-
sten wisselen de muziek af. Naast een verteller, 
een koor, solisten en instrumentalisten, werken 
jongerenband Sidestream en muziekvereniging 
Arezzo mee aan deze muzikale vertelling. De or-
ganisatie is in handen van Gery Vermeulen.
Datum: 10 april 16.00 uur
Kaarten reserveren: https://ticketl.ink/compas-
sionconcerten
Voorverkoop:          € 15,00
Kassa aan de kerk: € 20,00
Jeugd  tot 11 jaar: gratis toegang
Laatste nieuws: zingyes.nl

De COM-PASSION PROMSCONCERTEN worden 
ondersteund door de rooms-katholieke parochie 
H. Franciscus en H. Clara Druten de H. Willi-
brordus kerk Boven-Leeuwen, de H. Antonius 
Abtkerk Wijchen en de protestantse gemeente 
Rivierenland Oost.
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 12 maart / 13 maart
• 2e zondag veertigdagentijd

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Gen. 15,5-12.17-18
☼ Tweede lezing: Fil. 3,17-4,1
☼ Evangelie: Luc. 9,28b-36
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
Vrijwilligersdag
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

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

19 maart / 20 maart
• 3e zondag veertigdagentijd

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Ex. 3,1-8a.13-15
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 10,1-6.10-12
☼ Evangelie: Luc. 13,1-9
zondag

11.00 Familieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes/Ramon Roks

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Ton van Balveren

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

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
zaterdag/zondag

18.00 Gebedsviering Apostelen 2.0
Ramon Roks
11.00 Eucharistieviering
SDG (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

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen
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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

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 02 april / 03 april
• 5e zondag veertigdagentijd

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 43,16-21
☼ Tweede lezing: Fil. 3,8-14
☼ Evangelie: Joh. 8,1-11
zaterdag/zondag

18.00 Gebedsviering Apostelen 2.0
Ramon Roks
11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor / 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 Oecumenische Taizéviering
New Challenge/Cantorij St. Joris
Yves Mambueni/
Ds. Hermen Kroesbergen

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

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

09 april / 10 april
• Palm- of passiezondag

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Luc. 19,28-40, Jes. 50,4-7
☼ Tweede lezing: Fil. 2,6-11
☼ Evangelie: Luc. 22,14-23,56
zondag

11.00 Eucharistieviering
Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Kinderkoor
Lara van der Zee

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

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

26 maart / 27 maart
• 4e zondag veertigdagentijd
• zondag Laetare

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Joz. 5,9a.10-12
☼ Tweede lezing: 2 Kor. 5,17-21
☼ Evangelie: Luc. 15,1-3.11-32
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
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
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni Sa

m
en

st
el

lin
g 

& 
La

yo
ut

: A
le

xa
nd

er
 d

e 
Ha

as
.

Oude
Sint-Victor
Batenburg



Parochie de twaalf aPostelenPagina 14 nummer 2, maart 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.
woensdag 02 maart 19.00 uur Aswoensdagviering. Soli Deo Gloria (Heren) Martin Claes.
zondag 06 maart 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
zondag 03 april 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuelkerk
woensdag 02 maart 09.30 uur Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 maart 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 13 maart 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 08 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
woensdag 02 maart 19.00 uur Aswoensdagviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 01 april 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk
woensdag 02 maart 19.00 uur Aswoensdagviering. Lara van der Zee.
vrijdag 18 maart 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

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

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
woensdag 02 maart 19.00 uur Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
vrijdag 04 maart 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 01 april 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.
woensdag 02 maart 16.00 uur Aswoensdagviering. Yves Mambueni.
dinsdag 08 maart 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
dinsdag 12 april 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.

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

Batenburg | Stadswal
dinsdag 22 februari 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 29 maart 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.
vrijdag 01 april 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Hernen | H. Judocuskerk
woensdag 02 maart 19.00 uur Aswoensdagviering. Jack Steeghs.
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IN GESPREK MET ....

Mijn zoektocht naar de be-
leving van de christelijke 
deugd Fortitudo (moedig, 
krachtig, vasthoudend en 
standvastig) bij medepa-
rochianen leidde dit keer 
naar Nederasselt. Daar 
woont Jeanne Schaap – 
Bruijsten. In de zomer van 
1963 is zij geboren in Nede-

rasselt. En zoals zij zelf zegt: “Ik ben er geboren 
en getogen”. Na de pabo-opleiding is zij gaan 
werken bij leerlingen met een visuele beperking. 
Behalve haar liefde voor het onderwijs, voelt zij 
veel liefde voor haar dorp, de gemeenschap Ne-
derasselt. En tegenwoordig is zij hier actief. Lid 
interieurverzorging, lector, lid koor Mazing Joy, 
pastoraat van nabijheid (ziekenpastoraat) en 
sinds kort bij Apostelen 2.0. 

sterk 
Ik denk dat ik sterk ben, zegt Jeanne. Tenminste 
als ik bekijk wat ik allemaal heb meegemaakt. 
Bijvoorbeeld: op jonge leeftijd werd ik ernstig 
ziek. Maar ik heb me er 'doorheen' geworsteld. 
Je krijgt schijnbaar kracht. Op die leeftijd denk 
je: “ik ga ervoor”. Maar ik moest eerst de school-
rapporten nog schrijven, vond ik. Daarna ben ik 
naar het ziekenhuis gegaan. (Haha, zo zit ik in 
elkaar.) En wat ik me nú nog herinner: dat eerste 
kaartje dat ik kreeg. Een simpel kaartje. Van het 
koor! Ik voelde dat mensen met me meeleefden. 
Dat gaf moed en kracht. Zo’n kaartje toont ver-
bondenheid. 

de antonius abt kerk in nederasselt 
De gemeenschap Nederasselt is een hechte ge-
meenschap. En de kerk hoort erbij. Wel is het 
dorpsleven veranderd. Dat is jammer. Wij wa-
ren vroeger blij als we een avond weg mochten. 
Maar nu is dat anders. De jeugd is anders. En ik 
heb daar begrip voor. Je past je aan. Ook in je 
verwachtingen. Mensen willen zich bijvoorbeeld 
niet binden. Daarom ben ik blij dat de leden zo 
trouw komen voor de repetities van ons koor. 
Ons koor heet Mazing Joy. Het is het koor voor 
de kerkdiensten van Balgoij en Nederasselt. Wij 
hebben ook nog leden van buiten deze twee 
dorpen. Mensen komen van 'heinde en ver' om 
hier te zingen. Dat zegt toch wel iets. Ja, we heb-
ben een leuk koor. 

uitkomen voor je identiteit

Je hebt tegenwoordig moed nodig om je sterk te 
maken voor je geloof. Maar, ik ga ervoor!! Het 
geeft mij kracht. Bijvoorbeeld bij Apostelen 2.0. 

Tegenwoordig ben ik daar mee bezig. Er komen 
meerdere gezinnen. Het lijkt of we bewegen. Be-
wegen in de kerk. Het lijkt op een golfbeweging. 
Over tien jaar zal het vruchten afwerpen. Ik zie 
er iets in, anders zou ik niet gaan. Ik moet er na-
melijk wel voor naar Wijchen. Het valt me op dat 
er soms ouders of kinderen bij zijn, waar de basis 
niet aanwezig is. Dat zie je bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding voor de eerste communie. Maar 
Apostelen 2.0 weet hoe daarmee om te gaan. 

kerkelijke beleving

Wij proberen als familie geregeld naar de kerk te 
gaan. Je komt er tot rust. Je komt tot jezelf. Ten-
minste, zo voel ik dat. Andere mensen gaan naar 
de sauna of doen yoga. De een zoekt het hier, de 
ander in de kerk. Ik doe mijn eigen ding. Soms 
houd ik in gezelschap bij heikele onderwerpen 
wijselijk mijn mond. Prima. Kerkbeleving is eigen 
keus. Het is ook beter dan vroeger. Je moest van 
je ouders of de school naar de kerk. Nu is het je 
eigen keus. Mogelijk gaan mensen nu meer met 
overtuiging en andere gedachten naar de kerk. 

bang of moedig? 
Ik was vroeger bang voor onweer. Wij woonden 
op een boerderij. Maar dat is het wel. Ik ben niet 
bang aangelegd. Ik ben meer gelaten. Bijvoor-
beeld zoals indertijd bij de operatie. Het komt 
zoals het komt. Je kunt je van tevoren van alles 
inbeelden. Bang zijn. Of bedenken wat er fout 
kan gaan. Je bent jezelf dan maar tot last.
Maar of ik echt moedig ben? Ik ben drie jaar 
geleden thuis komen zitten. En dat na een lang 
arbeidzaam leven. Ik ben sterk en optimistisch 
genoeg om hier een weg in te vinden. Natuurlijk 
is het in het begin niet makkelijk. Maar ik ben 
actief als vrijwilliger bij de kerk. Ik ben nu ook 
bezig als ouderenadviseur. Al die dingen geven 
me voldoening. Het is belangrijk hoe ik in mijn 
vel zit. Daar gaat het om in het leven. Geld is niet 
alles. 

kerkelijke traditie in nederasselt

Wij leven in een goede gemeenschap. Er heerst 
nog saamhorigheid. Als er iets georganiseerd 
moet worden zijn er altijd wel mensen te vinden 
om te helpen. Het is ook een actieve gemeen-
schap. De gemeenschap wordt door iedereen 
gedragen. Dat is zo mooi hier. 
Ons kerkje is knus. Je zit niet verloren, ook al zijn 
er wat minder kerkgangers. En wat zo fijn is: er 
is een hele mooie akoestiek! Dat is natuurlijk be-
langrijk voor het koor. 

Ja: Fortitudo past bij haar. 
M.L.  
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LOURDESGROT IN UGANDA

Op 31 december heeft de aartsbisschop van 
Gulu, Dr. J.B. Odama, de eerste Lourdesgrot van 
Uganda ingezegend.

Eerwaarde San-
der Kesseler heeft 
een kopie van de 
Lourdesgrot in 
Kitgum, nabij de 
grens met Zuid-
Soedan gebouwd. 
De grot is tien me-
ter breed en vier 
meter hoog. De 
reden voor Sander 
om deze grot te 
bouwen was dat 
de parochie, waar 

Sander tot en met januari 2022 kapelaan was, de 
naam draagt van ‘Moeder Maria van Lourdes’. 

De oudere bewo-
ners hebben van 
het gebeuren in 
Lourdes gehoord, 
omdat de Italiaan-
se missionarissen 
hun dat geleerd 
hebben. Maar ze 

konden er zich geen voorstelling van maken. 
Daarom had Sander besloten om een kopie te 
bouwen, inclusief een werkende pomp.
Met deze grot wil Sander inzichtelijk maken hoe 

Moeder Maria aan Bernadette is verschenen en 
waarom. Iedere dag zegent Sander tachtig liter 
water, dat rondgepompt wordt in de grot. Dit 
water kunnen mensen zelf aftappen uit de ge-
maakte bron.
De grot is tijdens de lockdown in Uganda door 
een vijftiental mensen gebouwd. Ook Sander 
heeft zijn handen uit de mouwen gestoken met 
sjouwen van stenen, graven, leidingen leggen en 
stroom aanleggen. Het gebied rond de grot is 
met bloemen en bomen aangeplant.
De bouw was begin augustus klaar, maar door 
de lockdown kon de grot pas in december in-

gezegend worden. Het was de wens van de 
aartsbisschop om de grot zelf in te zegenen. Hij 
is erg blij met deze grot, zelf is hij twee keer in 
Lourdes geweest. Het raakte 
hem persoonlijk diep en hij was 
ontroerd om deze grot te zien. 
Nog nooit had hij dit in Uganda 
gezien, zei hij.
Bij de inzegening en de H. Mis 
waren ruim drieduizend mensen 
aanwezig, die ook allemaal een 
rozenkrans hebben gekregen. 
De aanwezige politie, die de vei-
ligheid moest garanderen, heeft 
al deze mensen geteld.

Nu komen er elke dag een twintigtal mensen, 
gezinnen en individuen naar deze grot om te 
bidden, gewijd water mee te nemen, of om de 
moeder Gods even te groeten.

Sander Kesseler

VOORJAAR

Wandelend in een dikke jas
Bewonder ik de Wijchense plas

Hier en daar al knopjes aan de bomen
En ook vogels en eenden die weer komen
Dit geeft een opgewekt gevoel van binnen
De natuur gaat aan het voorjaar beginnen

De mollen komen de grond weer uit
Ze willen naar boven met hun snuit

De krokussen en sneeuwklokjes zie je ontluiken 
Een prachtig gezicht tussen de kale struiken

Ook bij de Lourdesgrot naast de kerk
Zie je de natuur weer aan het werk
De mooie kleuren van de winterhei

Een blikvanger in dit jaargetij
Struiken laten al weer blaadjes zien

En ook wat knopjes bovendien 
Genietend in stilte van deze mooie taferelen

Is er veel om met elkaar te delen
Positiviteit in deze tijd

Geeft je weer wat zekerheid ……
Bea Cronenberg
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h. judoCus - hernen

We zijn steeds aan het werk,
voor onze monumentale Heilige Judocuskerk.
Daarin staat een Rütterorgel op het koor.
Het is bij elke viering een prachtig gehoor,
als Huub het koor begeleidt, heel sterk.

Subsidieverstrekkers erkennen de culturele waarde,
zij worden benaderd voor een bijdrage uit het 
'slijk der aarde'.
Met dit orgel leeft Heilige Judocus op stand.
Een orgel bijna uniek in Nederland.
Een instrument waarvoor de gemeenschap vroe-
ger veel geld vergaarde. 

Toon van Duifhuizen

betekende vele uren schrijf-
werk, zowel voor het bestuur 
als voor de adviseur……
Maar alvorens een stap te 
kunnen zetten moet bij de 
gemeente Wijchen  een Om-
gevingsvergunning worden 
aangevraagd. De rijksover-
heid heeft bepaald dat voor 
werkzaamheden aan rijks-
monumenten altijd een 
omgevingsvergunning moet 
worden aangevraagd bij de 

gemeente. Bij de aanvraag wordt door de ge-
meente getoetst of het restauratieplan geen 
schade veroorzaakt aan het rijksmonument.  
Ook moet duidelijk zijn of de werkzaamheden 
overlast kunnen veroorzaken voor de direct om-
wonenden rond het kerkgebouw. De gemeente 
heeft de omgevingsvergunning verstrekt en 
gepubliceerd in de Wegwijs: er mag worden ge-
restaureerd. Wij zitten nu in de fase dat er wordt 
gesproken met subsidieverstrekkers en nu maar 
hopen dat wij een belangrijk gedeelte van de 
restauratiekosten gesubsidieerd krijgen. De kerk 
en het orgel verdienen het en het is natuurlijk 
ook een prachtensemble samen met het Hernens 
kasteel. 
Wij houden u via De Apostelbode en de website 
op de hoogte.

Piet Hendriks
RESTAURATIEAANVRAAG RÜTTERORGEL IN 

H. JUDOCUSKERK HERNEN

Enkele maanden geleden kreeg het paro-
chiebestuur het bericht dat er eenmalig extra 
subsidiegelden beschikbaar komen voor de res-
tauratie van kerkorgels. Van het Rütterorgel, 
zoals in Hernen zijn er nog maar een paar in-
tact in Nederland en die zijn meestal opgeknapt 
met niet-originele onderdelen. Het orgel in de 
kerk in Hernen is volledig origineel, maar moet 
dus wel worden gerestaureerd. De vorige res-
tauratie vond circa zeventig jaar geleden plaats. 
Het kerkgebouw is in 2008-2009 gerestaureerd 
en het zou spijtig zijn als het orgel steeds ver-
der achteruitgaat,  terwijl dat ook een zeldzaam 
rijksmonument is.
De belangrijkste subsidieverstrekkers zijn de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort 
en de Provincie Gelderland. Uiteraard zijn er nog 
andere fondsen en ook de gemeente waar wij 
mogelijk een subsidieaanvraag indienen. On-
der leiding van een extern adviseur (daar zijn 
voor ons geen extra kosten aan verbonden) uit 
Voorburg is het subsidietraject gestart en dat 

MISINTENTIES:

6 maart: Jan en Pieta de Kleijn

12 maart: Ben Weeren

20 maart: Uit grote dankbaarheid

26 maart: Marco van Mullekom, Riet van Duif-
huizen-Rutten

3 april: Familie Hendrik Kolks-Roes

Gelieve de misintenties voor de maand april  vóór 
8 maart  in te leveren bij Annemarie Schreven, 
Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of  per mail: 
misintentiesjudocus@gmail.com
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pasChalis baylon - woezik

 
antonius abt - overasselt

SCHENKING 
BOODSCHAPPENPAKKET-

TEN
Naar aanleiding van een 
aanbod van supermarkt 
PLUS Derks in Overasselt, 
hebben pastor Yves en Nelly 
Theunissen begin februari, 
drieëntwintig boodschap-
penpakketten bezorgd op 
diverse adressen in Overas-
selt en Nederasselt. De lijst 

van adressen werd samengesteld door enkele 
leden van het Pastoraat van Nabijheid.
De bewoners van de geselecteerde adressen wa-
ren aangenaam verrast door dit warme aanbod. 
Met dank aan supermarkt PLUS Derks.

Ricky Ariëns

VANUIT DE CONTACTRAAD
afsCheid vrijwilliger

Afgelopen januari is Sien Kuppen-van Melis 
gestopt met haar vrijwilligerswerk als lid van 
de werkgroep kerkversiering. Deze werkgroep 
zorgt ervoor dat de bloemen in onze kerk er altijd 
prachtig bij staan. Sien is een van de oudgedien-
den: Ze zit er al bij sinds deze groep is gestart. 
Volgens onze informatie was dat in 1998. Sien, 
heel hartelijk bedankt voor je inzet al die jaren. 
Sien is overigens nog wel lid van het gemengd 
koor Sint-Cecilia.

begraafplaats

Als alles volgens planning is verlopen, zijn de ste-
nen op de verlopen en niet-verlengde graven op 
17 februari verwijderd. Deze datum is door om-
standigheden twee keer gewijzigd.

vergadering ContaCtraad

Sinds 5 januari is de contactraad niet meer in 
vergadering bijeengeweest. Onze eerstvolgende 

MARIAKAPEL PASCHALISKERK
In de afgelopen periode is de vergunning ver-
leend onder voorbehoud van de bezwaartermijn 
voor de te maken Mariakapel in de Paschaliskerk 
met een toegang vanaf de buitenzijde aan de 
kant van de klokkentoren. De hoop en planning 
zijn erop gericht de realisatie in mei te kunnen 
afronden. De voorbereidingen zijn in volle gang 
en we zullen u op de hoogte houden over de 
voortgang die daarin wordt geboekt. 

Namens de contactraad,
Gerard Arts

VANUIT DE CONTACTRAAD 
Na een opening door Melchior met een stukje van 
Phil Bosmans over het hart dat stuurt en in belang-
rijke mate kiest waarna het verstand volgt. Dus een 
hart dat onbewust bepaalde gevoelens vertaalt in 
wel of niet iets doen resulteert dan  bijvoorbeeld in 
vredesprocessen die stagneren. Terwijl verstande-
lijk dit de juiste weg zou zijn. Het hart beïnvloedt 
dus sterk ons verstand. 
•  Onze stuurgroep wordt door toetreding van Bert 
Arnts en Lara versterkt om de praktische, veelal da-
gelijkse, zaken op te pakken.
•   Naar aanleiding van het beleidsplan is gespro-
ken over wat we als geloofsgemeenschap overeind 
willen houden. Wat wij belangrijk vinden. We wil-
len graag de verbondenheid laten zien als een van 
de belangrijke zaken die maken dat de mensen 
zich gehoord en betrokken weten. Belangrijk daar-
voor is natuurlijk ook om te vieren, om bij elkaar 
te komen. In de volgende bijeenkomsten en de 
komende Apostelvergadering zal hierop worden 
teruggekomen. 
•  In de week voorafgaand aan de Goede Week 
zal door de in onze geloofsgemeenschap nog wel 
actieve vrijwilligers worden rondgegaan voor de 
Vastenaktie. 
Normaal wordt getracht dit in de Goede Week te 

doen maar daarin is al een andere landelijke col-
lecte gepland. 
•  In het kader van de synode wordt informatie ver-
zameld van onderaf in de katholieke kerk door nu 
te vragen aan de hand van een aantal thema’s hoe 
er in een geloofsgemeenschap over wordt gedacht 
of er tegenaan wordt gekeken. Dit zal worden 
verzameld, eerst per parochie, dan per bisdom en 
dan per land en zo verder. We hebben nu als begin 
eens gesproken over de communicatie tussen kerk 
en samenleving. Staat de kerk daarin open of juist 
wereldvreemd in of tegenover de samenleving. 
Gezien de complexe structuur zal dit nog wel enke-
le keren terugkomen, ook met de andere thema’s.

Namens de contactraad,
Gerard Arts

vergadering vindt begin maart plaats. Enkele 
dagen daarna hebben wij een gesprek met het 
parochiebestuur. 
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VANUIT DE CONTACTRAAD
mariakapel

De Mariakapel is in 2014 
gebouwd en er is toen een 
Mariabeeld in geplaatst 
wat in de volksmond de 
Maria van Lourdes wordt 
genoemd. Dit beeld is 
geschonken door een 
Belgisch klooster. Het 
gipsen Mariabeeld heeft 
in de afgelopen jaren erg 
veel geleden onder de 
weersinvloeden, vooral 
temperatuurwisselingen 

en vocht. De vernislaag sprong kapot en de verf 
brokkelde af. Door kunstschilders uit ons dorp, 
Theo Dinnissen en Theo Toonen, is het beeld 
toonbaar gemaakt maar de verwering gaat door. 
Voor dit Mariabeeld moest een vervangster ko-
men.
Nu hebben wij een 
houten Maria met kind 
kunnen bemachtigen 
uit een depot van ker-
ken die zijn gesloten. 
Het beeld is eerst geres-
taureerd voor het naar 
Balgoij kwam. Ons Lour-
des-Mariabeeld is nu 
naar de restaurateur om 
hersteld te worden. Zo is 
het in de toekomst mo-
gelijk om een keer van Mariabeeld te wisselen.

Dit houten Mariabeeld is hoogstwaarschijnlijk uit 
de twintigste eeuw. Helaas is over de herkomst 
niets bekend, maar mocht er in de toekomst 
meer over bekend worden dan zullen wij dat 
met u delen.
urnenkeldertjes

De urnenkeldertjes zijn klaar. Ze moeten nog ge-
schilderd worden. Daarna worden de keldertjes 
op het kerkhof ingegraven en zijn ze klaar voor 
gebruik
ColleCte

Vanaf 23 januari wordt er weer gecollecteerd in 
de kerk tijdens een dienst. 
      

PASTORALE ZAKEN
De werkgroep Apostelen 2.0  had eind januari 
een bijeenkomst en vervolgens is er nog een bij-
eenkomst in maart. Er komt ook een bijeenkomst 
voor de communicanten. De eerste communie is 
gepland op 12 juni, in Balgoij doen twee kinde-
ren mee. In Balgoij zijn dit jaar geen vormelingen.
aswoensdagviering

In Balgoij is al heel lang geen Aswoensdagvie-
ring geweest. Samen met Nederasselt  willen wij 
dit jaar deze viering graag laten plaatsvinden in 
Nederasselt.
website paroChie de twaalf apostelen

De nieuwe website van de parochie is vanaf 1 
januari gereed en in de lucht. Het is een mooie 
site met duidelijke info geworden. Er is een 
nieuwscommissie opgericht die zorgdraagt voor 
het verspreiden van nieuws in de media en op 
de website.

h. johannes de doper - balgoij

antonius abtkerk - wijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Op 1 februari kwam het volgende aan de orde:
• Als voorbereiding op de Algemene Bisschop-
pensynode van oktober 2023 stelde Martin Claes 
ons de vraag 'Hoe krijgt het geloof handen en 
voeten in het leven van alledag?'. In de komende 
maanden zal het vaker over de synode gaan.
• Onze bouwkundige adviseur informeerde ons 
dat het vernieuwen van het leien dak van de 
kerk over zo’n drie weken afgerond zal zijn. 
• In het voorjaar zullen de grindpaden op de 
begraafplaats aan de Elckerlycweg vernieuwd 
worden.
• Van het parochiebestuur en het pastoresteam 
hebben we een concept-beleidsplan voor onze 

parochie t/m 2031 ontvangen. Op 16 februari 
gaan we daar apart over vergaderen.
• Het budget vrijwilligersbijdrage 2022 is net als 
vorig jaar verdeeld over zeven clusters t.w. onze 
vier koren, de jonge vrijwilligers, de vrijwilligers 
die Apostelen 2.0 begeleiden en het algemene 
cluster. Hopelijk maken de versoepelingen het 
mogelijk dat de clusters dit jaar activiteiten kun-
nen aanbieden.

passion 2022
Met de protestantse gemeente Rivierenland 
Oost en de evangelische gemeente Parousia 
wordt weer gewerkt aan het Passionproject. Van 
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2 april tot Pasen kan men net als vorig jaar de 
persoonlijke intenties kwijt bij het grote houten 
kruis in de parochietuin. Op Witte Donderdag 
zal het kruis in een voettocht naar de Schakel ge-
dragen worden, waarna daar gezamenlijk naar 
het tv-programma Passion kan worden gekeken. 

entree van de kerk

De Mariakapel onder de toren, de beide zij-
portalen en de ruimte achter de banken in de 
kerk zijn er afgelopen jaren niet overzichtelijker 

op geworden. Zo is niet duidelijk wie wat voor 
informatiebrochures waar neerlegt en wie aan-
gesproken kan worden over welk deel. Daarom 
heeft de contactraad het plan opgepakt om de 
ruimte anders in te delen. Ans Derks is belast 
met de nieuwe indeling. Iedereen die achter in 
de kerk informatie wil neerleggen verzoeken we 
eerst contact met haar op te nemen.

donderdagmorgen

In het recente verleden was de kerk op donder-
dagochtend (zeg maar tijdens de markt) na de 
viering open. Maar nu de beeld- en geluidsinstal-
latie vernieuwd is en kwetsbare apparatuur links 
voor in de kerk staat opgesteld, kan de kerk dit 
alleen nog maar doen met toezicht. Om te kijken 
of de openstelling nog in een behoefte voorziet, 
wil de contactraad van 10 maart t/m eind mei de 
kerk op donderdag van 10 tot 12 uur openstel-
len.

De contactraad

emmanuelkerk - wijChen

VANUIT DE CONTACTRAAD

• Op 18 januari is Marion Eling 80 jaar geworden. 
Vanuit de hele parochie kreeg ze kaarten toege-
zonden en van het parochiebestuur een prachtig 
boeket. Als contactraad hebben we haar toege-
zongen en het ontbijt verzorgd. Gelukkig was 
dat pas om 09.00 uur, dus niet zo vroeg. De twee 
nog werkende leden van de contactraad konden 
er even tussenuit. 
• Op 28 januari hebben we weer een film kun-
nen vertonen en daar waren we blij mee. De 
volgende gelegenheid is 20 mei met de film ‘The 
Green Book’. Nadere informatie volgt een vol-
gende keer.
• Op donderdag 17 maart om 14.30 uur vindt in 
onze kerk een lezing plaats over hongerdoeken; 
de titel is ‘Mens, waar ben je?’. Pastoraal wer-
ker Guus Prevoo neemt u mee op een boeiende 
ontdekkingstocht langs de hongerdoeken en 
hun betekenis. Meer informatie vindt u in het 
‘Blauwe Boekje’, het activiteitenprogramma van 
de protestantse gemeente Rivierenland Oost 
i.s.m. de r.-k. parochies van Wijchen, Beuningen 
en Druten.
• Op 2 maart is het Aswoensdag. Op die dag is 
er om 09.30 uur een viering waarin het askruisje 
zal worden uitgereikt. Aansluitend hebben we 
onze herbergkoffie, maar natuurlijk wel in een 
uitvoering die past bij de vastentijd.

• Iets verder weg is 29 april. Dan wordt de jaar-
lijkse ziekendag gehouden. Meer informatie 
volgt nog.
• De contactraad komt op woensdag 9 maart bij 
elkaar.

Namens de contactraad, Tini Poos

DANKJEWEL
Graag wil ik hierbij iedereen heel hartelijk bedan-
ken die mij een felicitatiekaart heeft gestuurd 
voor mijn tachtigste verjaardag. Een overvloed 
aan kaarten kwam er binnen, ik wist niet wat ik 
zag... Wat een verrassing, wat ontzettend aardig 
van jullie allemaal en wat een bijzonder initiatief 
van Tini, de onvervangbare secretaris van onze 
contactraad.
Dank jullie wel en graag weer tot ziens in onze 
herbergkerk!

Marion Eling-Huls 

HERBERGKOFFIE
In februari hebben we weer koffie en thee ge-
dronken en nu hopen we het wat langer vol te 

houden. We ontmoeten elkaar 
weer op de woensdagen 2 en 
16 maart en 6 en 20 april. Het is 
steeds van 10.00 tot 11.30 uur. 
Van harte welkom!

Tini Poos
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UIT HET ARCHIEF
de batenburgse sChoolhistorie (deel 1)
Naar aanleiding van de ingebruikname van de 
nieuwe MFA, waarin nu ook de lagere school is 
gevestigd, in deze Apostelbode een stukje over 
ruim vierhonderd jaar onderwijs in Batenburg. 
We beginnen omstreeks het jaar 1600. Maas en 
Waal werd ingelijfd bij de Protestantse Repu-
bliek en daarom mocht er in Batenburg alleen 
nog protestants onderwijs gegeven worden. 
Ruim twee eeuwen later kwam hier verandering 
in, toen in het Koninkrijk der Nederlanden 
bij wet werd geregeld dat de onderwijzers 
in de gemeentelijke scholen de godsdien-
stige meerderheid der bevolking moesten 
vertegenwoordigen. In dit rustige dorp 
leidde dit tot een lange en vijandige strijd 
tussen de twee geloofsgemeenschappen. 
Maar ondanks dat 80% van de inwoners 
katholiek was, lukte het in Batenburg 
niet om een onderwijzer op de gemeentelijke 
school te benoemen en weg te halen bij de pro-
testantse kasteelheer. En nadat er dan in 1853 
toch een katholieke onderwijzer werd benoemd, 
ontstond er meteen een nieuw conflict rondom 
het toenmalige schoolgebouw annex onderwij-
zerswoning (de huidige Custerie). Dit conflict is 
beschreven in een leuk boekje over de school-
meester (Uit het leven van Jacobus Siezen, 1825 

h. viCtor - batenburg

-1889, zie https://issuu.com/janus.kolen/docs/ja-
cobus_siezen), die les gaf op de openbare school 
en in de Custerie woonde. De afloop van deze 
ruzie was dat de protestanten onder leiding van 
deze schoolmeester Siezen een eigen school op-
richtten en dat er dus in ons kleine Maasstadje 
twee scholen waren (te weten een gemeentelijke 
en een openbare school). Doordat het aantal ka-
tholieke leerlingen in die tijd zeer hard groeide, 
had de onderwijzer op de gemeentelijke school 

in korte tijd meer dan honderd leerlingen in 
één klas. Geld voor een tweede onderwijzer 
was er echter niet en het meer welvaren-
de deel van de inwoners (de protestanten) 
wilde niet betalen voor een school met een 
katholieke onderwijzer. Daarom werd het 
besluit genomen om op de gemeentelijke 
school geen kinderen tot vijf jaar meer toe 
te laten. Dit was echter geen oplossing die 

de ruime meerderheid van de katholieke ge-
meenschap diende. We zijn intussen aangeland 
in het jaar 1872, de pas aangetreden pastoor Jan 
Kronen, een talentvolle organisator en vertegen-
woordiger van het katholieke geloof, vond dit 
geen oplossing en legde zich hier niet bij neer. 
(volgende keer het slot)

Hans Vermeulen

WIJ GEDENKEN
Onderstaande teksten worden in de regel 
gemaakt door de voorgangers van de uit-
vaarten. 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 24 december 2021, daags voor Kerstmis, is 
bij de Paschaliskerk in Woezik het lichaam van 
John Klaassen te ruste gelegd. John overleed 
thuis in Wijchen op 19 december, na een moedig 
gevecht van meer dan viereneenhalf jaar tegen 
een slopende ziekte. Samen met zijn vrouw, An-
nemieke van den Heuvel, zijn dochter Michon, 
kleinzoon Johnny, schoonouders en verdere fa-
milie en vrienden namen we afscheid van hem. 
Michon zei o.a.: “Mijn vader kon mij motiveren, 
inspireren én aanzetten tot nadenken wat nou 
echt belangrijk is in het leven”. Er werd bij het 
afscheid ook een brief van John zelf voorgelezen, 
aan zijn gezin, familie en vrienden. John werd 65 
jaar, en was geboren in de gemeente Bemmel.

Ferd van den Breemer overleed onverwachts op 
1 januari en werd 73 jaar oud. Ferd was graag 

onder de mensen en zette zich de laatste jaren 
met volle energie in voor de Stichting Integraal 
Herstel. Samen met zijn echtgenote Ine en zijn 
kinderen Ronald en Yvonne werkte en zorgde 
Ferd voor zijn gezin. De ziekte en het overlijden 
van Ine waren voor Ferd een moeilijke periode. 
Samen met Margarita had hij goede jaren. Ferd 
had een bijzondere band met zijn kleinkind Floris 
en bracht graag tijd met hem door. We hebben 
Ferd op 8 januari uitgeleide gedaan vanuit de 
Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis 
op het kerkhof aldaar.

Corrie Walraven – Van Hezewijk overleed op 19 
januari en werd bijna 90 jaar oud. Corrie was een 
bekend gezicht in Wijchen en had samen met 
haar echtgenoot Bert een modewinkel midden in 
het centrum. Na beëindiging van de werkzaam-
heden rondom het modehuis heeft Corrie veel 
gereisd en was er volop aandacht voor de klein-
kinderen. Corrie was graag onder de mensen, 
o.a. bij het inloopcafé in het parochiecentrum, 

redactie: MFA = multifunctionele accommodatie
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maar ging ook graag op bedevaart. We hebben 
Corrie op 25 januari uitgeleide gedaan vanuit de 
Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafenis 
op het kerkhof aldaar.

Op de rouwkaart van Chris Derks stond 'Voor 
wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig'. Zo 
heeft Chris geleefd. Hij is geboren op 29 mei 1948 
te Wijchen en  in het verpleeghuis St. Elisabeth 
te Beneden-Leeuwen overleden. Hij groeide op 
in een  gezin van negen kinderen. 
Hij is altijd vrijgezel gebleven. In 
1973 is hij in Niftrik komen wonen. 
Hij heeft met behulp van thuiszorg 
zijn moeder thuis kunnen verzorgen. 
Hij heeft zich in Niftrik ingezet voor 
het gilde, de schietvereniging en de 
parochie. Hij was lid van het toenma-
lige kerkbestuur, koster, onderhield 
de gebouwen en  was klokkenlui-
der. Daarnaast waren zijn  hobby’s voetballen en 
kaarten. Op 25 januari 2022 hebben wij in de St. 
Damianuskerk te Niftrik afscheid van hem geno-
men.

Op 2 februari was in de kerk van Hernen de af-
scheidsdienst voor Henk Croonen.
Hij werd geboren op 22 februari 1953 te Affer-
den, trouwde in 1977 met Ineke van Bronkhorst 
en woonde vanaf die tijd in Hernen. Zij kregen 
twee zonen: Joris en Jeroen; jaren later kwamen 
er twee kleinkinderen. Henk was dakdekker; zijn 
werk deed hij met hart en ziel. In zijn vrije tijd 
verdeelde Henk zijn energie over Hernen en Po-
len; dat bracht hem veel waardering. Daarom 
viel het Henk zwaar dat hij wegens ziekte niet 
meer kon werken en ook veel andere dingen 
niet meer kon. Contact met mensen vond hij heel 
belangrijk. Langzamerhand namen zijn krachten 
af. Zijn leven was af; of zoals hij het zelf zei: “Het 
is niet anders. Ik heb een goed leven gehad….” 
Op 24 januari is hij in Nijmegen overleden; de 
crematie was in het Yardenhuis te Beuningen.

Het leven van Irene Ravestein-Willemse begon 
op 16 juli 1973 te Nijmegen. Irene is in het ge-

zin Willemse opgegroeid met drie zusjes. Zij was 
de oudste. Irene is getrouwd met Paul Ravestein. 
Ze was de moeder van twee pleegkinderen. Zij 
was met iedereen betrokken, nam aan allerlei 
clubjes en commissies deel. Paul leerde haar ken-
nen tijdens vrijwilligerswerk. Vriendschappen en 
familie waren immens belangrijk. Altijd met de-
zelfde belangstelling, behulpzaamheid en liefde. 
Haar gezondheid was slecht.  De uitvaart heeft 
om 3 februari 2022 in de H. Antonius Abtkerk te 

Wijchen plaatsgevonden. Daarna 
hebben we haar lichaam te ruste 
gelegd op de begraafplaats bij de 
kerk.

Op 18 juli 1936 is Jo van Deelen 
te Elst geboren. Jo was de tweede 
in het gezin van één zus en drie 
broers. Op 27 april 1967 voor de 
wet, en op 24 november 1967 voor 

de kerk getrouwd met Truus Hendriks. Zij kregen 
samen drie kinderen, waarvan de oudste bij de 
geboorte is overleden. Later kregen zij vijf klein-
kinderen, waarvan hij de trotse opa was. Zijn 
grote hobby was shetlandpony’s. Hij was ook 
vaak in de moestuin te vinden. Vanwege zijn af-
nemende gezondheid zijn Jo en Truus verhuisd 
naar Hoogmeer. Op  2 februari is hij rustig inge-
slapen. Op 12 februari 2022 hebben we in de H. 
Antonius Abtkerk te Wijchen afscheid van hem 
genomen, waarna hij op de begraafplaats bij de 
kerk te ruste is gelegd.

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Olijfhout is één van de hard-
ste houtsoorten ter wereld en 

daarom zijn olijfhouten 
artikelen zeer duurzaam. 
Door zijn antibacteriële 
eigenschappen is olijfhout 
bijzonder geschikt voor 
keukengerei.
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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
  Ramon Roks  coördinator 2.0  024-6412627
  Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  024-6412627

Parochiecentrum | Oosterweg 4 | 6602 HD Wijchen 
Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
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

DRUILERIG
Een natte duif op het dak van de garage, de pootjes 
in een plas water. Een ochtend van eindeloze re-
gen, een groot verschil met gistermorgen. Toen viel 
er een zonnestraal  over het tafeltje waaraan we 
zaten te ontbijten, mijn vriendin en ik. Zomaar 
op een zaterdagmorgen in februari, ergens in 
het centrum van Wijchen. Op haar smartphone 
een foto van haar allereerste kleinkind, net ge-
boren, ontroerend. Toen ik weer thuis was vlogen 
mijn gedachten alle kanten uit. Ik weet niets van 
mijn eigen geboorte, alleen wat mijn 
moeder er wel eens over vertelde. Ik 
had haar gezicht willen zien toen ik 
eindelijk tevoorschijn kwam uit haar 
eigen lichaam. Ze moet me vanaf het 
begin een gevoel van geborgenheid 
hebben gegeven, want ik denk al-
tijd met liefde aan haar terug. Ik heb 
geen kinderen, maar ik probeer me voor te stel-
len wat er door je heen gaat als je voor het eerst 
in de ogen van je pasgeboren kind kijkt. Het 
moet verwarrend zijn, die enorme verantwoor-
delijkheid en liefde tegelijkertijd. Het woord 
oma, daar moet ik aan wennen als ik naar mijn 
vriendin kijk. Zij lijkt in de verste verte niet op 
de oma’s van vroeger, zij staat nog volop in het 
leven en ziet er heel jong uit. Hoe groot moet de 
opluchting wel zijn als het kind van jouw dochter 

gezond geboren is. Een goede start is lang niet 
iedereen gegeven. Soms wordt de toekomst van 
jouw kind een andere dan je had gehoopt. Maar 
wat er ook gebeurt, het pasgeboren kind zal al-
tijd een deel van je eigen leven zijn.
Ik maak een stapje terug in de tijd. Ik herinner 
mij niet wanneer ik voor het eerst bewust het 
gezicht van mijn moeder zag, ik weet niet meer 
dat ik gevoed werd door haar. Ik zie foto’s van 
mijzelf in een kinderwagen, ik weet dat ik het 
ben omdat mij dat later is verteld. Mijn herinne-
ringen beginnen bij mijn derde levensjaar. Wat 
voor toekomstdromen hadden mijn ouders? Ik 
heb het nooit gevraagd. Als kind heb je je eigen 

leefwereldje wat elk jaar iets ruimer 
wordt. Wat voor man en vrouw mijn 
ouders waren heb ik me pas veel la-
ter na hun dood afgevraagd. Oma’s 
en opa’s heb ik niet gekend.
Ik denk dat je als kersverse oma ook 
een hele poos moet wennen aan de 
nieuwe situatie. Op wie gaat het 

kleinkind lijken? Hoop je dat je trekjes van jezelf 
terugvindt? Misschien wordt het een kind vol 
verrassingen dat later heel andere wegen gaat 
bewandelen dan je ooit had gedacht. Je wenst 
hem of haar de sterren van de hemel en kunt al-
leen maar afwachten en hopen dat het leven je 
kleinkind gunstig gezind zal zijn. Een mens moet 
zich blijven verwonderen.
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jesaja
Jesaja, wiens naam 'Yasha’yahu' (de redding van de 
Heer) betekent, is een van de grootste profeten van 
het Oude Testament, die leefde in de achtste eeuw 
voor Christus en de geboorte van Jezus voorspelde. 
Zijn profetische bediening is gericht tot de Joodse 
natie Juda en Israël die in opstand kwamen tegen 
Jahweh, hun God. Aan de profeet Jesaja wordt 
het Bijbelboek Jesaja toegeschreven, hoewel veel 
geleerden geloven en verzekeren dat alleen de 
hoofdstukken 1 tot 39 overeen-
komen met de periode waarin de 
profeet leefde en zijn missie uitoe-
fende.

de roeping:  “...hier ben ik, stuur 
mij!” (jes. 6,1-8)
In zijn visioen zag Jesaja Jahweh-
God zitten op een hoge troon 
boven de tempel en omringd door serafijnen die 
Hem verzorgen en aanbidden. Geconfronteerd 
met dit visioen erkende Jesaja zijn onwaardigheid 
om oog in oog met de Heer te staan, omdat hij een 
'man van onreine lippen is, levend onder een volk 
van onreine lippen…'. Net zoals Jesaja zijn onwaar-
digheid erkende om voor de Heer te staan, keerde 
God zich tot hem en vervulde hem met de genade 
om als Zijn boodschapper uitgezonden te worden. 
Jesaja bevestigt, in tegenstelling tot andere profe-
ten, Gods roeping door zich vrijwillig aan te bieden 
als Gods boodschapper. Op Gods vraag: “…Wie zal 
ik zenden? Wie gaat er voor ons?...”, antwoordde 
Jesaja spontaan: “Hier ben ik, zend mij!” (6,8).

de missie: “...ga en zeg tot dit volk...” (jes. 6,9)
Jesaja leefde en werkte  op een kritiek moment in 
de geschiedenis van Israël. Onder diverse koningen 
van Juda was het een zeer moeilijke periode die 
werd gekenmerkt door oorlogen, invasies, opstan-
den en bondgenootschappen door het gebrek aan 
vertrouwen van de mensen in de Heer. Na de inva-
sie en de ineenstorting van Israël (Jes. 36,1/37,1-38), 
keerde het volk van Juda en Jeruzalem wanhopig 
Jahweh de rug toe en probeerde bescherming te 
zoeken door middel van politieke en militaire bond-
genootschappen. De missie van Jesaja was: (1) het 
aan de kaak stellen van het feit dat het volk de wil 
van God heeft opgegeven, op zoek naar menselijke 
bescherming; (2) om de koningen van Gods bescher-

ming te overtuigen en hen ervan te weerhouden 
bescherming te zoeken bij bondgenootschappen; 
(3) ten slotte om hen te waarschuwen voor ko-
mende verwoesting en rampen als gevolgen van 
hun gebrek aan vertrouwen en het verlaten van 
Gods wegen (Jes. 7,1-9). Het was de kern van Je-
saja’s missie om Gods boodschap te brengen aan 
de weerbarstige en onwillige mensen en hen terug 
te brengen naar hun oorspronkelijke verbond met 

hun God. Helaas werd Jesaja nooit 
gehoord en elke afwijzing van zijn 
waarschuwing bracht rampen over 
het land (Jes. 8,5-10).

de belofte van verlossing: “…zal hem 
emmanuel noemen…” (jes. 7,14).
Hoewel Jesaja de totale vernietiging 
van Juda en Jeruzalem voorspelde 

vanwege hun ontrouw (Jes.39,5-7), kondigde hij 
ook een nieuwe toekomst aan voor het overblijf-
sel dat na de ramp naar Jeruzalem zal terugkeren 
en volledig op Jahweh zal vertrouwen. De nieuwe 
toekomst had enkel te maken met de komst van 
Emmanuel. Binnen de context van de heilsgeschie-
denis identificeert onze christelijke traditie Jesaja’s 
Emmanuel logisch met de geboorte van Jezus Chris-
tus, zoals het duidelijk door de engel wordt gezegd 
tijdens zijn verschijning aan Jozef: “... Dit alles is 
geschied, opdat vervuld zou worden wat de Heer 
gesproken heeft door de profeet: zie, de maagd zal 
zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen 
en men zal Hem de naam Immanuel geven. Dat is 
in vertaling: God met ons” (Mt.1,22-23). 

jesaja van onze tijd

We leven in een wereld waar steeds meer men-
sen hun geloof afzweren en Gods gemeenschap 
afwijzen. De gevolgen van een dergelijke hou-
ding in ons land zijn zichtbaar door leegstaande 
kerken en het verder sluiten van kerkgebouwen. 
Het voorbeeld van Jesaja en van vele andere 
profeten in de Bijbel dagen ieder van ons als 
christenen uit om ware profeten te zijn voor 
mannen en vrouwen van onze moderne tijd. “…
Ga dan en zeg tot dit volk…” (Jes. 6,9).

pastor Yves Mambueni
https://www.britannica.com/biography/Isaiah/Message-to-Israel


