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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

pasen
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'Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft . . .'

De wereld wordt overspoeld met verslagenheid
omtrent bruut oorlogsgeweld.
Zoveel mensen, jong en oud, in angst en onzeker-
heid.
Moegestreden op de vlucht, gescheiden van hun 
dierbaren.

Ontferm U Heer
Nu het zo duister is voor tal van Uw 
mensenkinderen, wereldwijd . . .

Wees hen nabij,
die zich met hart en ziel inzetten
voor de vele slachtoffers,
kinderen en hulpbehoevende ouderen . . .

Schepper van hemel en aarde,
zie Uw Schepping aan . . .

Ontsteek Uw lichtend vuur
van wijsheid en hoop.
Een lichtend vuur van vast en innig 
vertrouwen in U.

Joke Plamont - Mees

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

o.v.v. actie keRkBalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

Heeft u al meegedaan met Actie Kerkbalans in 
2022, hartelijk dank.

2021 opgeteld 2022 opgeteld verschil

Januari 71.743 67.187 -4.556

februari 32.038 103.781 33.346 100.533 -3.248

* aanmelden verplicht

Op dinsdag-
morgen 12 en 26 april staat het 
parochiecentrum van 10.00 tot 
ongeveer 11.30 uur open voor alle 
ouderen uit onze parochie. Dan is 

er de mogelijkheid voor onderlinge contacten in 
een gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. 
Tot ziens in het parochiecentrum aan de Ooster-
weg in Wijchen. Welkom!
  Annie, Nel, Toos en Waldi

OM TE NOTEREN

Volg a.u.b. de media en kijk op de 
MijnRKK-app of onze website www.detwaal-
fapostelen.nl voor actueel nieuws.
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 met behulp 
van Teams, info@detwaalfapostelen.nl)

2 april 16.00-19.00 uur

Bijeenkomst Apostelen 2.0 (info: Apostelen2.0@
detwaalfapostelen.nl)
2 april 18.00 uur oecumenische openingsviering 
passion 2022. 
Tuin parochiecentrum Oosterweg 4 Wijchen
3 – 18 april overdag Kruis van verdriet en hoop,
brand een kaarsje. Tuin H. Antonius Abtkerk, 
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 met behulp 
van Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
7 april inleverdatum Kopij

Apostelbode: Nr. 4 (2022)
*7 april 20.00 uur de schaKel, Wijchen

Passion-concert Gerard Troost
10 april 12.00 uur opening KruisWeg heemtuin malden

*10 april de mijlpaal hernen en *13 april de zand-
loper Bergharen

Vastenactie 'Samen delen, Samen eten' 
*10 april 16.00 uur antonius aBtKerK, Wijchen

Promsconcert Com-Passion
12 april vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
*13 april 19.30 – 20.30 uur 
Bijbeldelen in de vastentijd (digitaal met behulp 
van Teams, info@detwaalfapostelen.nl)
14 april 20.00 uur centrum Wijchen 
The Passion Wijchen, vanaf het plein voor de An-
tonius Abtkerk van Wijchen naar de Schakel
20 april 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
24 april

Gildedag en vrijwilligersfeest van de geloofsge-
meenschap Heumen
26 april vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

4 mei 10.00 – 11.30 uur KerKzaal emmanuelKerK

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
*14 mei

Bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus 
in Wittem 
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PASSION 2022 WIJCHEN

Ook dit jaar organiseert een oecumenische werk-
groep in Wijchen verschillende activiteiten op 
weg naar Pasen. 

Kruis in de paro-
chietuin

Net als vorig jaar 
zal in de weken 
voor Pasen in 
de parochie-
tuin (Oosterweg 
4) een groot 

houten kruis worden opgesteld. Dat kruis staat 
zowel symbool voor het lijden van Jezus Chris-
tus als voor zijn wederopstanding. Iedereen kan 
van 3 t/m 18 april van 9 tot 19 uur bij het kruis 
stilstaan bij het lijden en verdriet in deze wereld, 
om een overledene te gedenken, hopen op een 
nieuw leven, een persoonlijke wens achterlaten 
of een kaars aansteken. 

openingsviering op 2 april

De gedenkplek wordt met een oecumenische vie-
ring geopend op zaterdag 2 april om 18.00 uur. 
De r.-k. parochie heeft op die middag eerst bij-
eenkomsten in het kader van Apostelen 2.0. De 
protestantse gemeente Rivierenland Oost komt 
in de aanloop naar de viering met een fietska-
ravaan en de dwarrelswagen naar Oosterweg 4.

concert gerald troost op 7 april

Op 7 april geeft Gerald Troost om 20.00 uur in 
de Schakel een spe-
ciaal paasconcert. 
Kaartjes kunnen 
uitsluitend besteld 
worden via https://
zingenindekerk.nl/
evenementen/ger-
ald-troost/ en kosten 
€10,- voor volwas-
senen en €5,- voor 
kinderen t/m 12 jaar. 
De betalingsmach-

tiging wordt pas geactiveerd als het concert 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Tijdens het 
concert wordt er gecollecteerd voor een goed 
doel.

promsconcert com-passion op 10 april

Promsconcerten bestaan uit een mix van klas-
siek en moderne muziek en zijn bedoeld voor 
een breed publiek. Sinds 2010 organiseert de 
stichting Gewoon Klassiek uit Druten COM-PAS-
SION-concerten met zo’n mix aan muziek, in de 
tijd rond Pasen. Dit jaar is ook de Antonius Abt-

kerk in Wijchen één van de plekken waar het 
muziekgebeuren plaatsvindt. Een muzikaal ver-
haal voor iedereen! We lopen muzikaal mee in 
het lijdensverhaal van Jezus. Liefde, vriendschap, 
verraad, uitsluiting, wanhoop, hoop op licht, ver-
trouwen en compassie zijn universele 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 teksten wis-
selen de muziek af. Naast een verteller, een koor, 
solisten en instrumentalisten, werken jongeren-
band Sidestream en muziekvereniging Arezzo 
mee aan deze muzikale vertelling. De organisa-
tie is in handen van Gery Vermeulen.
Datum: 10 april 16.00 uur. Kaartjes kunnen 
besteld worden via https://ticketl.ink/compas-
sionconcerten en kosten € 15,- in de voorverkoop 
(straks €20,- bij de kassa aan de kerk). Gratis toe-
gang voor jeugd tot 11 jaar. Zie ook: zingyes.nl

Witte donderdag 14 april

Om 20.00 uur trekt net als drie jaar geleden het 
grote houten kruis vanaf het plein voor de An-
tonius Abtkerk van Wijchen naar de Schakel. 
Eenieder wordt opgeroepen het kruis te volgen 
en vervolgens samen in de Schakel het tv-pro-
gramma Passion vanuit Doetinchem te beleven.
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DEMENTIEVRIENDELIJK

Bezinningsmiddag op 24 feBruari 2022 in overas-
selt.  
Op 24 februari vond de jaarlijkse bezinnings-
middag plaats, na vorig jaar noodgedwongen 
overgeslagen te hebben.  
Het thema van dit jaar was: Hoe herkennen we 
beginnende dementie en hoe te handelen in 
onze situatie als bezoeker van het Pastoraat van 
Nabijheid.  
Vanuit samendementievriendelijk.nl waren twee 
spreeksters aanwezig die ons op boeiende wijze 
de signalen van beginnende dementie leerden 
herkennen. Beide dames zijn werkzaam met de-
menterende mensen en door middel van een 
PowerPointpresentatie, aangevuld met voor-
beelden uit de praktijk, wisten ze ons te boeien 
van 13.30 uur tot 15.45 uur. 
Dat ze met hart en ziel verbonden zijn met hun 
cliënten bleek uit hun gedrevenheid om ons uit 
te leggen dat de belevingswereld van hun cliën-
ten is zoals die cliënten die uiten en dat deze 
mensen het verdienen om met respect, aandacht 
en liefde behandeld te worden. Dat ze niet bui-
tengesloten moeten worden, maar dat ze in het 
dagelijkse leven betrokken moeten blijven, al is 
het in wat mindere mate. Ook het verdriet van 
de naaste omgeving kwam aan bod. Over hoe 
te handelen als bezoeker van het Pastoraat van 
Nabijheid, daar komen we in de volgende verga-
dering op terug, omdat dit toch niet zo simpel 
ligt, mede in verband met privacyrichtlijnen.  
Pastor Yves sloot deze leerzame middag af  met 
aandacht en gebed voor de ontwikkelingen in 
Oekraïne, waar afgelopen nacht  aanvallen van-
uit Rusland waren gedaan.  

Ricky Ariëns, coördinator Pastoraat van Nabijheid 
Overasselt, Nederasselt en Heumen

Het verhaal achter de Swazi Cand-
les is heel bijzonder. Directeur en 

oprichter Tony Marshak ontvluchtte het apart-
heidsregime in Zuid-Afrika. Via Europa reisde hij 
naar Amerika waar hij een kunstenaar ontmoet 
die hem een bijzondere techniek leert waarmee 
unieke kaarsen gemaakt kunnen worden. Het 
verlangen naar Afrika bleef en Tony gaat naar 
Swaziland waar geen apartheid is. In 1981, in de 
schuur van een melkveehouderij, start hij met 
twee compagnons het bedrijf Swazi Candles. De 
lokale bevolking volgt interne trainingen en al snel 
produceert de kleine werkplaats mooie kaarsen, 
voorzien van prachtige patronen, met behulp van 
de bijzondere techniek die hij van de kunstenaar 
heeft geleerd: Millefiore, wat staat voor duizend 
bloemen. De techniek is afkomstig uit Venetië en 
werd oorspronkelijk gebruikt voor de versiering 
van glazen kralen, die als betaalmiddel werden 

gebruikt. De eerste keer dat 
de kaars wordt aangestoken 
is het aan te raden na een 
half uur de kaars te doven 
en de was eruit te gieten. 
Dan (pas) is de kaars echt 
klaar voor gebruik. En... elke 
kaars blijft bruikbaar. Omdat 

de zachte was opbrand, blijft de buitenkant van 
harde was intact zodat deze met een waxinelicht-
je erin nog steeds sfeervol licht verspreidt.

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen

Iedere viering in de Antonius Abtkerk in Wijchen 
is te volgen via het YouTubekanaal van de paro-
chie. U hoeft hiervoor geen abonnement af te 
sluiten. In het vieringenschema kunt u dit zien 
door het logo van YouTube. Ook kunt u een 
uitvaartdienst volgen die in deze kerk wordt ge-
houden.
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Aan haar korte, maar welbestede leven komt een 
einde op 17 november 1231. Zij is dan pas 24 jaar 
oud. Tegen de gewoonte in blijft haar lichaam 
drie dagen boven aarde, alvorens begraven te 
worden. Waarschijnlijk had broeder Konrad al de 
overtuiging dat het hier ging om een bijzonder 
heilig mens. Er worden vele wonderen aan haar 
toegeschreven. Heel bekend is het rozenwonder.
Elisabeth gaat de stad in om brood uit te delen 
aan de armen, wat eigenlijk verboden is. Als een 
vrouw onderweg vraagt wat er in haar mandje 
zit, tilt ze de doek op en blijken er prachtige 
rozen in te zitten in plaats van de verwachte bro-
den. Deze legende is in de kunst vaak uitgebeeld.
Paus Gregorius IX verklaarde haar heilig in 1235, 
vier jaar na haar overlijden. De heiligverklaring 
viel samen met de overbrenging van haar ge-
beente naar de Elisabethkerk in Marburg. 
Op 17 november is haar feestdag en  worden in  
sommige plaatsen broden uitgedeeld aan de 
armen. De naam Elisabeth is vaak gegeven aan 
ziekenhuizen en kerken. Grave heeft een Elisa-
bethkerk met binnen portretten van haar. Onze 
Antonius Abt-
kerk in Wijchen 
heeft een beeld 
van Elisabeth.

Boven het hoofdaltaar bevindt zich een groot, 
gemarmerd, houten altaarstuk. Drie beelden zijn 
in dit kader van belang.
Midden boven staat Franciscus van Assisi, de 
stichter van de orde der franciscanen. Hij is 
tevens patroon van de eerste orde van de broe-
ders-religieuzen.
Rechts onder zien we het beeld van Clara van 
Assisi, stichteres van de orde van clarissen, 
volgelingen van Franciscus, die leven in de beslo-
tenheid van het klooster. Clara is patrones van de 
tweede orde van zusters-religieuzen. 
Links onder bevindt zich het beeld van Elisabeth 
van Thüringen. Als leek werd zij in 1229 lid van de 
derde orde. In de 18e eeuw is zij uitgeroepen tot 
patroonheilige of beschermheilige van de derde 
orde. Tegenwoordig behoren deze volgelingen 
van Franciscus, zowel mannen als vrouwen, tot 

H. ELISABETH VAN THÜRINGEN 1207-1231

Elisabeth is geboren op 7 juli 1207 in Sárospatak 
in Hongarije uit een adellijk geslacht. Haar vader 
was koning Andreas II en haar moeder Gertru-
dis was afkomstig uit een welgestelde familie 
van hoge adel. In 1208 sprak de vader van Eli-
sabeth met de landgraaf van Thüringen af, dat 
zijn dochter later zou trouwen met diens oudste 
zoon Lodewijk. Op 4-jarige leeftijd verhuisde zij 
naar het hof van de landgraven van Thüringen. 
Hier groeide ze op met haar toekomstige echt-
genoot Lodewijk IV.
In 1213 overleed de moeder van Elisabeth en in 
1217 de vader van Lodewijk, zodat Lodewijk op 
17-jarige leeftijd landgraaf werd. In 1221 wordt 
Elisabeth - pas 14 jaar oud - oud genoeg gevon-
den om te trouwen met de 21-jarige Lodewijk.
Vanaf dat moment staat Elisabeth aan het hoofd 
van de hofhouding en heeft zij geproefd van het 
rijke adellijke leven. Het jonge echtpaar kreeg 
drie kinderen: Herman, Sofia en Gertrudis. Het 
was een gelukkig huwelijk, maar het zou helaas 
niet lang duren.
In 1227 gaat Lodewijk op kruistocht naar het 
Heilig Land, waar hij sterft nadat hij op zee is 
getroffen door de pest, een dodelijke epidemie 
die veel slachtoffers maakte. Elisabeth is dan 
pas 20 jaar oud. Door de familie van haar over-
leden echtgenoot Lodewijk wordt Elisabeth min 
of meer op straat gezet. Haar kinderen worden 
haar ontnomen en ook raakt zij al haar bezit-
tingen kwijt, omdat zij weigerde te hertrouwen 
met haar zwager. Zij wordt verdreven uit ‘De 
Wartburg’, het beroemde slot waar Maarten 
Luther later heeft gewoond. Door tussenkomst 
van haar biechtvader Konrad van Marburg en 
paus Gregorius IX wordt zij schadeloos gesteld 
en mag ze gaan wonen in Marburg. Na een 
rijk leven aan het hof verandert haar leven ra-
dicaal. Zij komt in  contact met de franciscanen 
en wordt geraakt door het armoede-ideaal van 
Franciscus van Assisi. Zij wordt gegrepen door 
zijn evangelische levenswijze en wil hem navol-
gen. Zij doet afstand van haar kostbare kleding 
en draagt voortaan een eenvoudig boetekleed. 
Zij gaat een streng ascetisch leven leiden, dienst-
baar voor de mensen in nood. In Marburg richt 
zij een hospitaal op voor zieken en noodlijden-
den, deels betaald van haar erfdeel, en zet zich 
daar met al haar krachten voor in. Haar volledige 
inzet, dag en nacht, en haar uiterst sobere leef-
wijze, slopen haar gezondheid. Zelf woont ze in 
een eenvoudig huis bij het ziekenhuis.
In 1229 legt zij tegenover broeder Konrad, die 
priester is, de geloften van armoede en ge-
hoorzaamheid af en belooft haar verdere leven 
ongehuwd te blijven. 
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EVEN PUZZELEN

U kunt de volgende woorden doorstrepen (er blijft geen hokje over):
Ach-Ader-Armoe-Aroma-Babylonië-Baruch-Dictaat-Edele-Eren-Hakken-Jaar-Jammeren-Jeremia-Jere-
miade-Jeremias-Jeremiëren-Klaagliederen-Orakel-Profeet-Raak-Rede-Rijk-Tempelrede-Snood-Visioen-
Weeklagen-Ziener.

de orde van franciscaanse seculieren. Zij zijn over 
de hele wereld verspreid, behoren niet tot een 
klooster, maar staan als leek in de wereld.
Elisabeth heeft een kroontje op haar hoofd als 
teken van haar adellijke afkomst.
In haar hand draagt zij het evangelieboek dat 
verwijst naar haar evangelische levenswijze en 
daarop staat een beker, die symbool staat voor 
haar zorg voor de armen. 
Elisabeth, een heilige vrouw, die ook vandaag de 
dag nog vele mensen inspireert door haar een-
voud en dienstbaarheid.

Koos Leemker

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is 
bedoeld voor de periode van 
30 april t/m 29 mei. Daarin 
wordt de profeet Amos be-
handeld. Kopij kan tot en met 

7 april per e-mail worden gezonden naar apos-
telbode@detwaalfapostelen.nl, of ingeleverd 
worden op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 
6602 HD Wijchen.
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VASTENACTIE SAMEN DELEN SAMEN ETEN

vastenactie Bergharen en 
hernen: 'samen delen, sa-
men eten' 
Na twee jaar onderbre-
king door corona zijn 

wij blij dat we in Bergharen en Hernen in het 
kader van de Vastenactie 'Samen delen, samen 
eten' weer maaltijden kunnen organiseren. De 
opbrengst komt dit jaar ten goede aan de inrich-
ting van het gezondheidscentrum in Bomono 
(Kameroen). 
Meer informatie over dit doel: zie de website 
www.caseytroyfoundation.nl .
We hopen ook dit jaar een mooi bedrag bijeen 
te brengen door gezellig samen te eten. Ieder-
een is van harte welkom en voor een bedrag van 
e6,- kan worden aangeschoven bij een van de 
maaltijden. 
Aanmelden is mogelijk bij; 
Hermien van der Aa, tel. 06-23498546, 
Peter van der Loop, tel. 0487-532450. 
Aanmelden kan ook per e-mail: samendelensa-
meneten@outlook.com. 

Data, locatie en thema van de maaltijden: 
Zondag 10 april kan er vanaf 17.00 uur 'Lekker 
Hollands' gegeten worden in de Mijlpaal in Her-
nen. 
Woensdag 13 april worden vanaf 17.30 uur in de 
Zandloper in Bergharen heerlijke ovenschotels 
aangeboden.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te ko-
men eten, maar wilt u wel graag een bijdrage 
geven aan de Vastenactie, dan kunt u deze in 
de collectebus van de Vastenactie in de kerken 
deponeren.

De maaltijdengroep Bergharen, Hernen, Leur

Omdat de voorraad kleding 
in de kledingbank Nijmegen 
erg groot is, wordt er in 2022 
geen kleding in de Wijchense 

kerk ingezameld. Alleen aan schone kinder- en 
schone herenkleding in grote maten is behoefte. 
Deze kan zelfs rechtstreeks ingeleverd worden 
bij de kledingbank: Winkelsteegseweg 144, 6534 
AR Nijmegen. Dit kan tijdens de openingstijden 
en zonder afspraak van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur.

Het Diaconaal Beraad

KLEDINGBANK NIJMEGEN

VANUIT HET BESTUUR

zendmast overasselt

Zoals u mogelijk al hebt gehoord of gelezen in 
de krant gaat de zendmast in de kerk van Over-
asselt niet door. In maart vorig jaar kwam bij de 
parochie het verzoek van KPN binnen om een on-
derzoek in de toren van de kerk van Overasselt 
te mogen doen naar de mogelijkheid om daar 
een zendmast te plaatsen. Omdat al eerder in 
andere kerken van onze parochie een zendmast 
is geplaatst was het bestuur bereid om hieraan  
medewerking te verlenen. 
De parochie zou voor de zendmast jaarlijks 
een bedrag van ongeveer €10.000,- ontvan-
gen. Een goede bijdrage om de financiën van 
de parochie mede op orde te kunnen houden. 
Nadat de mogelijke plaatsing via verschillende 
kanalen bekend was geworden gaf dit nog-
al wat onrust in de geloofsgemeenschap van 
Overasselt. Ondanks deze onrust heeft het pa-
rochiebestuur na positief advies van het bisdom 
gemeend dit proces toch door te moeten zetten. 
Om de zendmast in de kerktoren gerealiseerd te 
krijgen moest er wel door KPN bij de gemeen-
te Heumen een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. 
De gemeente heeft nu besloten om hiervoor 
geen vergunning te verlenen.
In een overleg met een afvaardiging van het pa-
rochiebestuur en de contactraad van Overasselt 
is het verloop van dit proces en de communicatie 
hierover tussen de verschillende partijen ge-
evalueerd. Alhoewel de contactraad tijdens het 
proces een aantal keer door het bestuur over de 
status is geïnformeerd, is gebleken dat de com-
municatie hierin onvoldoende was, zeker voor 
wat betreft het verwerven van draagkracht bij 
de mensen in de omgeving. Toekomstige zaken 
die parochianen direct aangaan zullen derhalve 
vanaf een vroeg stadium zo breed mogelijk met 
de contactraden worden besproken om op deze 
manier zorg te dragen voor een goede commu-
nicatie.

Het parochiebestuur

Deze foto is slechts ter illustratie
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Na een lange winterperiode – met veel storm en 
regen – breekt de lente volop door. Het wordt 
mei!
Voor vele katholieken is de meimaand vooral ge-
associeerd met Maria, moeder van Jezus.
Al helemaal aan het begin van het evangelie van 
Johannes speelt de moeder van Jezus een grote 
rol. Het was in Kana op een bruiloft. Jezus en zijn 
vrienden waren te gast.
Paniek, stel je voor in het zuiden: de wijn is op! 
“Ze hebben geen wijn meer”, wordt tegen Maria 
gefluisterd. En Maria antwoordt dan: “Doe maar 
wat Hij u zeggen zal!” En met 'Hij' is dan Jezus 
bedoeld. U kent wellicht de afloop: zes volle 
kruiken water blijken wijn te schenken. De beste 
wijn is tot het laatst bewaard, vinden de gasten. 
Maria die bemiddelt, maar altijd naar haar Zoon 
verwijst.
En zo is ze eeuwen door in het hart van de chris-
tenen gekoesterd: toegankelijk,  de moeder van 
Jezus maar ook onze moeder, waar je gemakke-
lijk kunt aankloppen in een van haar vele heilige 
huisjes en kapellen. 
En in mei, wanneer de natuur in de bloei gaat, 
wanneer alles opnieuw opstart, een doorstart 
maakt, zouden we nu zeggen, zetten velen een 
bloemetje bij Maria. Als je dat echt wil, een 
nieuw begin, stap dan eens naar Maria in de 
maand mei.        

Diaken Hennie Witsiers

MARIA IN MEI

Twee jaar hebben we geen bedevaart kunnen 
houden en vele pelgrims hebben dit erg gemist. 
Voor dit jaar is de planning dat de bedevaart ge-
houden zal worden op ZATERDAG 14 MEI 2022. 
Het thema van deze bedevaart is: 'Geloven met 
heel je hart'. 
De kosten voor de bedevaart bedragen € 25,00 
per persoon; jongeren t/m 15 jaar 5 10,00.
Wilt u aan deze bedevaart deelnemen, dan dient 
u zich vóór 14 april 2022 aan te melden en de 
kosten meteen te voldoen.
U kunt zich aanmelden bij:
Mevrouw Nelly Arts-Albers, Pioniershof 6, Alver-
na  tel.024-6418221;
Diaken Hennie Witsiers, Stadswal 24, Batenburg, 
tel. 06 2054 1732.
De voorlopige vertrektijd is 07.30 uur vanaf het 
Station Wijchen. Meld u tijdig aan.

Nelly Arts en Hennie Witsiers

BEDEVAART NAAR ST.-GERARDUS IN WITTEM

Het verhaal van Goede Vrijdag eindigt met de 
grafleg ging van Jezus. Maar ik wilde graag ook 
de wederop stan ding tonen.

Machteld Meij, kunstenares

In vijftien nieuwe schilderijen, opgesteld langs 
een route van 
zo’n 800 meter 
wordt de weg 
u i t g e b e e l d 
die Jezus ging 
naar het kruis. 
Dit verhaal 
verbeeldt het 
lijden aan de 
wereld, aan 
geweld en 
o n v e r s c h i l -
ligheid, en 
sterven voor 
nieuw leven. 
Of je nu chris-
ten bent of 
niet, kan dit 

verhaal je raken en is het cultureel belangrijk. 
Neem eens de tijd om de beelden in je op te ne-
men en je gedachten daarover te laten gaan!

Op zondag 10 april, Palmpasen, om 12 uur wordt 
de kruisweg geopend door de burgemeester. 
Muziek en kinderen met palmpaasstokken zul-
len de opening opluisteren. De kruisweg blijft 
staan tot tweede paasdag, maandag 18 april.

Dit project gaat uit van de protestantse gemeen-
te Heumen, de rooms-katholieke deelparochie 
Malden, de Overasseltse kunstenares Machteld 
Meij, de Heemtuin Malden en de dichtersgroep 
Vers uit Heumen.

bron: protestantse gemeente Heumen

IETS BIJZONDERS IN DE HEEMTUIN MALDEN
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ZEILKAMP NOVENTUS 2022
GA JIJ DE UITDAGING AAN? 

Aankomende zomer is het weer zover, zeilkamp 
Noventus 2022 vindt plaats van 27 augustus t/m 
3 september voor jongens en meisjes! Het is ook 
mogelijk alleen het eerste weekend mee te gaan.
Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier. 
Het zeilkamp combineert zeilen, plezier en avon-
tuur in een geweldige knotsgekke week. Onder 
begeleiding van onze topzeilinstructeurs word jij 
opgeleid tot een echte zeiler met zeildiploma! 
Ga jij ook mee?
Zeilkamp Noventus is een initiatief van het 
bisdom Den Bosch. Het zeilkamp wordt georga-
niseerd op en in de buurt van het Holtus eiland. 
Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plas-
sen te Utrecht, omringd door alleen maar water 
en natuur. Ideale omstandigheden voor een zeil-
kamp dus! 
Tijdens kamp zijn er drie verschillende niveaus 
waarin gezeild wordt: De fokkematen, de stuur-
mannen en de schippers. Als je voor het eerst 
meegaat leer je wat je moet kennen om een ech-
te fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma 
gekregen hebt, kan je door naar de stuurman-
nen en daarna door naar de schippers. Daar 
zullen je zeilvaardigheden de ultieme test tege-
moet gaan. De niveaus zijn ongeveer gelijk aan 
de gecertificeerde CWO-diploma’s. Overigens is 
de inhoud van het kamp voor jongens en meiden 
hetzelfde. 
Ook staat in het kamp het geloof centraal. On-
der de begeleiding van de kamppriester gaan we 
samen in gesprek over het katholieke geloof en 
vieren we ’s ochtends een korte mis. Het maakt 
niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, ie-
dereen is welkom. 
We eten allen samen in een grote eettent en ver-
blijven op een woonboot op het eiland zelf. Het 
kamp kost e250,-. De doelgroep van het kamp is 
tieners die na de zomer op de middelbare school 
zitten (12-18jr). Op de website staat extra infor-
matie over het kamp en kun je vragen stellen.
Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga 
dan naar www.zeilkampnoventus.nl en schrijf je 
in. 
Wil je meer informatie? Kijk dan op de website 
of stuur een mailtje naar info@bisdomdenbosch.
nl. 
We zijn ook actief op facebook en instagram.
Namens het hele team van zeilkamp Noventus, 
hopelijk tot snel!

 



Parochie de twaalf aPostelenPagina 10 nummer 3, april 2022

De Goede Week begint op Palmzondag en loopt 
uit op het driedaagse paastriduüm. Dat begint 
op de avond van Witte Donderdag en wordt 
voortgezet op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. 
Hoogtepunt is de paaswake op zaterdagavond 
en de eucharistie op paaszondag.

palmzondag en passiezondag

Op de zondag vóór Pasen worden bij aanvang 
van de eucharistieviering palmtakken geze-
gend. Dat herinnert aan de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. Op deze zondag wordt het hele pas-
sieverhaal gelezen.

Witte donderdag

Het paastriduüm begint met de avondviering op 
Witte Donderdag. Dan gedenken christenen het 
Laatste Avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. 
Hij geeft hun de opdracht om dit altijd te blijven 
doen om Hem te gedenken. Op Witte Donder-
dag vieren we de instelling van de eucharistie 
en van het priesterschap. De viering is vermengd 
met droefheid. Het is de avond waarop Jezus 
door Judas verraden wordt in de Hof van Get-
semane en gevangen genomen wordt. Tijdens 
deze viering vindt ook de voetwassing plaats. 
Volgens de evangelist Johannes wast Jezus de 
voeten van zijn leerlingen tijdens het Laatste 
Avondmaal. Daarmee stelt Hij een teken van 
liefde en dienstbaarheid. In navolging van Jezus 
wast en droogt de priester tijdens de viering op 
Witte Donderdag de voeten van gelovigen. Om 
te beklemtonen dat Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag een eenheid vormen, wordt de eucharis-
tieviering niet afgesloten met de wegzending 
en de zegen. In plaats daarvan is er een wake 
bij het Heilig Sacrament dat naar een rustal-
taar wordt gebracht. Het altaar wordt volledig 
leeggemaakt. Kruisbeelden worden uit het kerk-
gebouw verwijderd of bedekt met een doek. Op 
deze avond waken christenen bij hun Heer. Zoals 
Hij eens aan zijn leerlingen vroeg om bij Hem te 
waken.                           

goede vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenkt de Kerk het lijden 
en de kruisdood van Jezus. Gelovigen bidden de 

kruisweg. In de namiddag of ’s  avonds is er een 
bijzondere liturgie met de voorlezing van het 
passieverhaal volgens Johannes, de plechtige 
voorbede en de kruisverering. Goede Vrijdag is 
een dag van vasten, net als Aswoensdag.

stille zaterdag

Op deze zaterdag wordt herdacht dat het li-
chaam van Jezus rust in het graf en ziet de Kerk 
uit naar de verrijzenis van haar Heer. Er wordt 
geen liturgie gevierd. Wanneer de duisternis 
gevallen is, begint de paaswake. De elementen 
van de paaswake zijn: ontsteken van het vuur, 
waaraan de nieuwe paaskaars wordt ontstoken, 
lezingen uit het Oude Testament, waaronder het 
scheppingsverhaal en de uittocht uit Egypte, her-
nieuwing van de doopbeloften en eventueel de 
doop van dopelingen, viering van de verrijzenis 
in de proclamatie van het evangelie en de eu-
charistie.

pasen

Pasen is het belangrijkste christelijke feest. Met 
Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus 
uit de dood gevierd. Zo maakt Jezus zijn belofte 
waar, dat Hij altijd bij ons zal blijven. De dood 
heeft nooit het laatste woord; het is een door-
gang naar nieuw en eeuwig leven. Niet voor 
niets valt dit mooie feest in de lente, ontluiken 
van nieuw leven in de natuur.

Diaken Hennie Witsiers

EVEN STILSTAAN BIJ PASEN

Het feest van Pasen is het grootste en belang-
rijkste feest van het kerkelijk jaar. Groter dan 
Kerstmis. De voorbereiding van Kerstmis (de ad-
vent) duurt vier weken. Maar om ons op Pasen 
voor te bereiden hebben we zes weken nodig.
Pasen wordt gevierd in de lente. Het is een tijd 
waarin we de natuur als het ware zien herleven. 
Overal zien we de bloemen uit de grond tevoor-
schijn komen en de kale bomen die er heel de 
winter doods hebben bijgestaan komen tot le-
ven en staan spoedig weer in blad en bloei.
Heel de natuur herleeft. Het weer zien opbloeien 
van de natuur, het nieuwe leven dat we overal 
zien ontluiken, stemt de meesten van ons tot 
vreugde. Is het dan te verwonderen dat de gelo-
vigen in deze tijd van het jaar ook de verrijzenis 
van Jezus vieren? De leerlingen mochten al spoe-
dig na de dood van Jezus ervaren dat zijn lijden 
en sterven niet het einde waren maar een be-
gin. Zo voelden ze dat Jezus voortleefde in hun 
midden. Ze waren immers vol van Hem. De ver-
rijzenisverhalen en hun getuigenissen van zijn 
verschijningen aan hen laten ons zien hoe con-
creet hun geloof in de verrezen Heer was. Het 

DE GOEDE WEEK
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vervulde hen met blijdschap en enthousiasme. 
En dat wilden zij delen met hun omgeving, met 
mensen om hen heen. Hun eerste verkondiging 
was dan ook over Jezus die de dood had over-
wonnen door er uit op te staan.
Die vreugde van Pasen is de eeuwen door blijven 
klinken. Nog steeds vervullen de blijde klanken 
van het alleluja met Pasen de harten van de gelo-
vigen. Pasen is leven. Pasen is nieuw leven. Pasen 
zegt vreugde. De symbolen liegen er niet om.
Op de eerste plaats hebben we de paaskaars, de 
grote, mooi versierde kaars die gedurende de 
paaswake wordt gewijd. Die kaars is het symbool 
van Jezus, die van de doden is opgestaan en in 
ons midden voortleeft. Bij alle plechtige vierin-
gen in de kerk wordt hij ontstoken, maar vooral 
bij keerpunten in ons leven, zoals doop, huwelijk 
en overlijden.

Dan hebben we 
nog het symbool 
van het paasei. 
Niet van chocolade, 
maar echte paasei-
eren, gekleurd of 
niet, zoals wij die in 
onze jeugd plach-
ten te rapen en 
die op mysterieuze 
wijze rond het huis 
waren terechtgeko-
men. Op sommige 

plaatsen vielen die, zei men, uit de klokken die 
terugkwamen uit Rome (de klokken hadden de 
hele vastentijd immers gezwegen). Op andere 
plaatsen werden zij door een nog mysterieuzere 
paashaas daar verstopt voor de kleintjes. Zowel 
het ei als de paashaas zijn zeer oude symbo-
len van leven en vruchtbaarheid. Het ei omdat 
het de kiem van nieuw in zich draagt. De haas 
wordt in oude verhalen ook wel voorgesteld als 
een zachtmoedig dier dat altijd rust en redding 

brengt.
Een ander symbool van 
Pasen is het lammetje. 
Het doet ons denken aan 
de lente en nieuw leven. 
Maar voor ons is het ook 
het symbool van Christus 

die het Lam Gods genoemd wordt. Hij wordt 
vergeleken met het paaslam dat in de Joodse 
traditie met Pasen werd geslacht in herinnering 
aan de uittocht uit Egypte. Het Joodse volk werd 
toen gered door het bloed van de geslachte lam-
meren, dat op de deurstijlen van hun huizen was 
gestreken. Christus wordt gezien als het nieuwe 
Paaslam dat is geofferd om onze bevrijding te 
bewerkstelligen. Daarom zien we het lam ook 
vaak afgebeeld op voorwerpen die met onze 

eredienst te maken hebben.
Van oudsher is Pasen een tijd van vernieuwing. 
We doen de paasdienst of nemen deel aan een 
boeteviering. We doen onze paascommunie. We 
willen vernieuwd uit de vasten komen. We willen 
goed voor de dag komen. We vieren Pasen op 
ons paasbest. Hopelijk mogen we allemaal ook 
iets van de innerlijke vernieuwing ervaren dit ko-
mende paasfeest. Dan wordt het inderdaad ook 
een Zalig Paasfeest in de oorspronkelijke beteke-
nis van het woord.

Diaken Hennie Witsiers

VASTENACTIE 2022 HERINNERING

de inrichting van het gezondheidscentrum in Bomo-
no (Kameroen)
Een gezondheidscentrum in de regio Bomono in 
Kameroen is voor veel mensen een uitkomst. Er 
zal prenatale, verloskundige zorg gegeven wor-
den, er zullen vaccinatieprogramma ’s worden 
uitgevoerd, het malariaproject wordt gecoördi-
neerd en er zal tandheelkundige zorg gegeven 
worden.
De bouw van het ge-
zondheidscentrum is 
in juni 2021 van start 
gegaan en staat bij 
het Casey’s Home in 
Bomono. Dit gezond-
heidscentrum moet in 
het jaar 2022 ingericht 
gaan worden.
De parochiële werk-
groep Vastenactie heeft besloten voor het jaar 
2022 mee te werken aan dit project. Inmiddels 
heeft de Bisschoppelijke Vastenactie dit project 
goedgekeurd. Aan ons wordt gevraagd een bij-
drage van € 19.850,00.
Gelet op de coronamaatregelen kan het mogelijk 
zijn dat er dit jaar weer een huis-aan-huiscollecte 
wordt houden. Deze collecte is in onze parochie 
gepland in de periode van 3 april 2022 tot en met 
16 april 2022.
Evenals voorgaande jaren zal het niet mogelijk 
zijn dat er in alle wijken / dorpen een huis-aan-
huis-collecte gehouden kan worden, omdat er 
niet voldoende collectanten zijn. Indien er bij u 
niemand aan de deur komt, vragen wij u om uw 
bijdrage ten behoeve van de Vastenactie mee 
naar de kerk te brengen en deze te deponeren 
in de daarvoor bestemde collectebus.
Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks storten op 
de bankrekening van de Vastenactie: 
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding 
van project nr. 401862.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
De parochiële werkgroep Vastenactie
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APOSTELEN 2.0 GOED OP WEG

Na de periode van lockdown 
kon er eindelijk weer een 

uitgebreide bijeenkomst plaatsvinden van Apos-
telen 2.0. Zaterdagmiddag 5 maart zijn we bij 
elkaar gekomen in de Antonius Abtkerk in Wij-
chen. Het was inspirerend en hoopgevend om al 
onze apostelgroepen weer samen te zien en en-
thousiast aan de slag te zien gaan. 
Na een gezamenlijke start is iedere groep naar 
z’n eigen ruimte gegaan in ons parochiecentrum. 

Binnen ons programma was het tijd om aan de 
slag te gaan rondom het thema Doop. Iedere 
groep uiteraard op zijn eigen manier. Onze be-
weging bestaat uit een aantal apostelgroepen: 
de Johannesgroep (4-6 jaar), de Andreasgroep 
(7-9 jaar), de Petrusgroep (10-12 jaar), de Ja-
kobusgroep (tieners en vormelingen) en de 
Thomasgroep (ouders). Overal heeft het verhaal 
van Jezus' doop geklonken en zijn we op eigen 
wijze met elkaar aan de slag gegaan over het 
thema. Creatief, verhalend en inspirerend. 

Na genoten te hebben van een lekkere soep en 
wat broodjes hebben we de middag afgeslo-
ten met een gezamenlijke gebedsviering in de 
kerk. Samen zingend, luisterend en biddend al-

les samenbrengen in gemeenschap en voor God. 
Geïnspireerd ging ieder weer zijn weg naar huis. 

Gehoord over Christus die het licht is en het wa-
ter van de doop dat ons sterkt en vernieuwt, 
hopen we ook dat onze beweging binnen de 
parochie weer voort mag gaan. Samen op weg 
als gezinnen en kinderen binnen parochie De 
Twaalf Apostelen. 
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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
i.c.m. Passion | 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
Jongerenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
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 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Gezinsviering
Kinderkoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

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
Ceciliakoor
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

Oude
Sint-Victor
Batenburg

Na afloop koffie
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 15 april
• Goede Vrijdag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12
☼ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9
☼ Evangelie: Joh. 18,1-19,42
vrijdag

15.00 Kruisweg
Gelegenheidskoor | Martin Claes
19.00 Goede Vrijdagviering
Elckerlyckoor | Martin Claes
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

vrijdag

15.00 Kerk open 
voor stil gebed
19.00 Goede Vrijdagviering
Herenensemble | Lara v/d Zee
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Lara van der Zee

Géén viering

vrijdag

15.00 Kerk open 
voor stil gebed
19.00 Goede Vrijdagviering
Werkgroep Avondwake
vrijdag

15.00 Kruisweg
Werkgroep Avondwake
19.00 Goede Vrijdagviering
Ceciliakoor | Werkgroep Avondwake
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

vrijdag

15.00 Kruisweg op de Kapelberg
Sjaak Arntz

vrijdag

19.00 Goede Vrijdagviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

vrijdag

15.00 Kruisweg
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

16 april
• Paaswake

lezingen           

☼ Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11
☼ Tweede lezing: Rom. 6,3-11
☼ Evangelie: Luc. 24,1-12
zaterdag

20.00 Paaswake
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes/Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.00 Kindvriendelijke Paaswake
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

20.00 Paaswake
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

20.00 Paaswake
Jack Leo/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

zaterdag

16.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

14 april
• Witte Donderdag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
☼ Evangelie: Joh. 13,1-15
donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Parnassuskoor
Martin Claes/Ramon Roks

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Mazing Joy
Yves Mambueni/
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

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

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 15 april
• Goede Vrijdag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Jes. 52,13-53,12
☼ Tweede lezing: Heb. 4,14-16; 5,7-9
☼ Evangelie: Joh. 18,1-19,42
vrijdag

15.00 Kruisweg
Gelegenheidskoor | Martin Claes
19.00 Goede Vrijdagviering
Elckerlyckoor | Martin Claes
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

vrijdag

15.00 Kerk open 
voor stil gebed
19.00 Goede Vrijdagviering
Herenensemble | Lara v/d Zee
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Lara van der Zee

Géén viering

vrijdag

15.00 Kerk open 
voor stil gebed
19.00 Goede Vrijdagviering
Werkgroep Avondwake
vrijdag

15.00 Kruisweg
Werkgroep Avondwake
19.00 Goede Vrijdagviering
Ceciliakoor | Werkgroep Avondwake
vrijdag

15.00 Goede Vrijdagviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

vrijdag

15.00 Kruisweg op de Kapelberg
Sjaak Arntz

vrijdag

19.00 Goede Vrijdagviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

vrijdag

15.00 Kruisweg
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

16 april
• Paaswake

lezingen           

☼ Eerste lezing: Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11
☼ Tweede lezing: Rom. 6,3-11
☼ Evangelie: Luc. 24,1-12
zaterdag

20.00 Paaswake
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes/Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.00 Kindvriendelijke Paaswake
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

20.00 Paaswake
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

20.00 Paaswake
Jack Leo/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

zaterdag

16.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

14 april
• Witte Donderdag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Ex. 12,1-8.11-14
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 11,23-26
☼ Evangelie: Joh. 13,1-15
donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Parnassuskoor
Martin Claes/Ramon Roks

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Mazing Joy
Yves Mambueni/
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag

19.00 Witte Donderdagviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 18 april
• Tweede Paasdag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Hand. 2,14.22-32
☼ Evangelie: Mat. 28,8-15

maandag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

maandag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

maandag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

maandag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

Géén viering

maandag

11.00 Woord en Communie
Jack Steeghs

maandag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor Hennie 
Witsiers

Géén viering

Géén viering

23 april / 24 april
• 2e zondag van Pasen
• Beloken Pasen

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Hand. 5,12-16
☼ Tweede lezing: Openb. 1, 9-11a.12-13.17-19
☼ Evangelie: Joh. 20,19-31
zondag

11.00 Woord en Communie
Parnassuskoor
Lara van der Zee

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 Woord en Communie
Ceciliakoor
Werkgroep Gebedsviering

zondag

10.30 Eucharistieviering
            in Dorpshuis ‘De Terp‘
Gilde- & Vrijwilligersdag
Yves Mambueni/Aloys van Velthoven
zondag

09.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Ton van Balveren

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

17 april
• Paaszondag

lezingen           

☼ Eerste lezing: Hand. 10,34a.37-43
☼ Tweede lezing: Kol. 3,1-4
☼ Evangelie: Joh. 20,1-9
zondag

11.00 Familieviering Apostelen 2.0
Familiekoor | Martin Claes/Ramon Roks
14.00 English Mass
Yves Mambueni
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Ad Blommerde

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ad Blommerde

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Jack Steeghs

zondag

09.30 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Sint-Joris
Heumen

Na afloop koffie



Parochie de twaalf aPostelenPagina 16 nummer 3, april 2022
Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

Sint-Joris
Heumen

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 07 mei / 08 mei
• 4e zondag van Pasen

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52
☼ Tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17
☼ Evangelie: Joh. 10,27-30
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
Ceciliakoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
Opening Kapelbergseizoen
Martin Claes/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

14 mei / 15 mei
• 5e zondag van Pasen

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Hand. 14,21-27
☼ Tweede lezing: Openb. 21,1-5a
☼ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ad Blommerde

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
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

30 april / 01 mei
• 3e zondag van Pasen

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41
☼ Tweede lezing: Openb. 5,11-14
☼ Evangelie: Joh. 21,1-19
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemegd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jongerenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

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
Jack Steeghs Sa
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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 03 april 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
maandag 11 april 19.00 uur Boeteviering. Martin Claes.
dinsdag 19 april 09.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
woensdag 20 april 09.00 uur Woord- en Communieviering. Jack Steeghs.
maandag 25 april 19.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
dinsdag 26 april 09.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
woensdag 27 april 09.00 uur Woord- en Communieviering. Jack Steeghs.
zondag 01 mei 14.00 uur Engelstalige eucharistieviering. Yves Mambueni.
maandag 02 mei 19.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 08 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 10 april 17.00 uur Kroatische viering.
dinsdag 12 april 14.00 uur Paasviering voor ouderen. Emmanuelkoor. Henie Witsiers.
vrijdag 29 april 14.00 uur Woord- en Communieviering i.v.m. Ziekendag. Emmanuelkoor. Yves Mambueni.
zondag 08 mei 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 13 mei 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 01 april 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
vrijdag 06 mei 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 20 mei 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 25 maart 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 29 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Voorganger nog niet bekend.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 01 april 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
woensdag 4 mei 18.30 uur Dodenherdenking. Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen.
vrijdag 06 mei 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.
maandag 11 april 19.00 uur Boeteviering. Yves Mambueni.
dinsdag 12 april 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.
dinsdag 10 mei 10.15 uur Mijlpaalviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 29 maart 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 26 april 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 01 april 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 mei 10.00 uur Ouderenviering. Voorganger nog niet bekend.
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 07 mei / 08 mei
• 4e zondag van Pasen

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Hand. 13,14.43-52
☼ Tweede lezing: Openb. 7,9.14b-17
☼ Evangelie: Joh. 10,27-30
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
Ceciliakoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Jack Leo

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
Opening Kapelbergseizoen
Martin Claes/Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

14 mei / 15 mei
• 5e zondag van Pasen

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Hand. 14,21-27
☼ Tweede lezing: Openb. 21,1-5a
☼ Evangelie: Joh. 13,31-33a.34-35
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ad Blommerde

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
           op de Kapelberg
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

30 april / 01 mei
• 3e zondag van Pasen

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41
☼ Tweede lezing: Openb. 5,11-14
☼ Evangelie: Joh. 21,1-19
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemegd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jongerenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

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
Jack Steeghs Sa
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h. anna - Bergharen

PASEN BEGINT IN BERGHAREN 
OP DE KAPELBERG

Vrijdag 15 april a.s. is het Goede 
Vrijdag, de dag waarop door de 
christenen in de wereld het lijden en 
sterven van Jezus wordt herdacht. 
Hij stierf aan het kruis na een uit-
puttende laatste tocht naar de berg Golgotha. 
Volgens het evangelie werd Hij daar gekruisigd 
en stierf Hij er aan de gevolgen daarvan. Op ve-
lerlei manieren wordt daaraan in de Goede Week 
aandacht besteed, zowel in als buiten de kerken. 
In Bergharen is het al vele jaren een traditie om 
op Goede Vrijdag om 15.00 uur een meditatie te 
houden in het kruiswegpark van de Kapelberg. 
Er wordt over de zandheuvels gelopen langs 
veertien staties. Biddend, luisterend naar muziek 
en mediterend aan de hand van aansprekende 
teksten lopen we een vergelijkbare weg langs 
veertien staties, elk met een tableau van de be-
kende kunstenaar Jac. Maris. Begonnen wordt bij 
statie I met de veroordeling door Pontius Pilatus 
en er wordt geëindigd bij statie XIV met de af-
beelding van het neerleggen van het gestorven 
lichaam in een graf. En toch … het is geen doodlo-
pende weg. De gelovigen weten, dat Jezus op de 

derde dag verrezen is!
Iedereen is van harte 
welkom. Mochten de 
weersomstandighe-
den het niet toelaten, 
dan zal de kruisweg 
in de Sint-Annakerk 
plaatsvinden. Daar zijn 
de afbeeldingen rond 

1916 gemaakt 
door F. Knirsch uit 
Boxtel naar het 
voorbeeld van 
de staties van de 
Antwerpse schil-
der Janssen in de 
parochiekerk 
van Veghel. 

Sjaak Arntz

OPENING KAPELBERGSEIZOEN 
2022

Op de eerste zaterdag van de maand 
mei begint in Bergharen een nieuw Ka-
pelbergseizoen. Dit jaar zal dat zijn op 
7 mei. Om 19.00 uur zal die avond pas-
toor Martin Claes van onze parochie 

De Twaalf Apostelen met pastoraal werker Jack 
Steeghs voorgaan in de eerste eucharistieviering 
in de openlucht van dit jaar. Dit keer zal het origi-
nele beeld van de piëta weer op haar vernieuwde 
oude stek staan. Omdat er veel onrust in de we-
reld is, vinden mensen steeds weer de weg naar 
'de Berg' om er te bidden voor de vrede en voor 
hun eigen noden. Dat gebed wordt ondersteund 
door de vele kaarsen die er worden gebrand. Dat 
was al zo tijdens de coronacrisis, nu het oorlog is 
aan de rand van Europa is dat niet anders. 

Al vanaf 1939 heeft het beeld van Onze-Lieve- 
Vrouw ter Nood Gods op het hoogste punt van 
het Land van Maas en Waal een vertrouwde plek. 
Toch heeft de Mariadevotie daar al een veel lan-
gere geschiedenis. In 1312 werd door de abdij van 
Camp, een plaats net over de Duitse grens, 'de 
Molenberg' gekocht. De orde van de cisterciën-
zers bouwde er iets later een kapel en plaatste 
daarin een beeld van de Moeder van Smarten. 
Maria zit op een rotsblok met het lichaam van 
haar op het kruis gestorven Zoon op haar schoot. 
We zien bij Hem de wondentekenen op handen, 
voeten en in de hartstreek. Als gedurende de 
Reformatie het openlijk uitoefenen van het ka-
tholieke geloof bemoeilijkt wordt en rond 1672 
op last van de overheid de kapel wordt gesloopt, 
kan het beeld in het kasteel van het nabij gele-
gen Hernen tijdig in veiligheid worden gebracht. 
Via het kasteel van Hernen en de plaatselijke kerk 
daar kwam het beeld in 1929 terug in Bergharen. 

Vanaf 7 mei tot de afsluiting tijdens de Grote 
Maas en Waalse Mariabedevaart op zondag 20 
augustus, wordt in ieder geval bij goed weer 
steeds op de zaterdagen om 19.00 uur een vie-
ring op de Kapelberg gehouden. Gedurende het 
hele seizoen zullen er meer plechtigheden zijn 
van verschillende groepen die als bedevaartgan-
gers de weg weten te vinden om even dicht bij 
Maria te zijn, een kaarsje te branden en om even 
haar warme schutsmantel te ervaren. Meer infor-
matie daarover is te vinden op de website www.
mariakapelbergharen.nl en de daaraan verbon-
den Facebookpagina.

Sjaak Arntz
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ant. aBt - nederasselt

HET MAG WEER…
Gezien de aanpassingen van de regels was het 
gelukkig weer mogelijk om een vrijwilligersfeest 
te organiseren voor alle vrijwilligers van de ge-
loofsgemeenschap van Nederasselt.

Zondag 13 maart werd 
om 9.30 gestart met een 
viering in de H. Antonius 
Abt met pastor Yves als 
voorganger en Mazing 
Joy voor de muzikale 
omlijsting. De kerk was 
mooi bezet, al was het 
weer even wennen dat 
we de 1,5 meter afstand 
los konden laten. 
Na de viering was er een 

gezellig samenzijn in gemeenschapshuis 'Ons 
Huis', waar de vrijwilligers die een jubileum had-
den werden gehuldigd.
Onderstaande vrijwilligers waren dit jaar onze 
jubilarissen:

•  Riek van Haren: vijftig jaar vrijwilliger in onze 
kerk. Zij verzorgt al deze jaren de bloemen en 
versieringen in de kerk. Ook is ze al heel lang 
koster, lid van de avondwakegroep, lid van het 
Pastoraat van Nabijheid en zorgt ze voor de 
misdienaars. Verder is zij altijd bereid om met 
andere dingen mee te helpen.

•  Sjaak van Uden: vijfentwintig jaar vrijwilliger 
in onze kerk. Hij is al die jaren lector in de vierin-
gen en acoliet bij uitvaarten.

•  Geert Toenders: vijfentwintig jaar vrijwilliger 
in onze kerk. Zijn vrijwilligerswerk is begonnen 
tijdens de restauratie van de toren van onze 
kerk. Tijdens die periode heeft hij het complete 
uurwerk gerestaureerd en tot op heden heeft hij 
de zorg voor dit uurwerk. Verder is hij lector in 
onze vieringen en maakt hij sinds enkele jaren 
ook deel uit van de kerkhofgroep.

Er waren ook nog enkele mensen die vanwege 
allerlei omstandigheden met het vrijwilligers- 
werk in onze kerk gestopt zijn. Deze kregen een 
kleine attentie.
We kijken terug op een mooie gezellige ochtend 
en we hopen dat we dit nog vele jaren kunnen 
vervolgen.

Corné Schaap
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h. johannes de doper - Balgoij

sint-jorisKerK heumen 

GILDEDAG EN VRIJWILLIGERSFEEST
23 april is de dag van onze patroonheilige H. 
Georgius. Hier zal op zondag 24 april aandacht 
aan gegeven worden. Het gilde heeft op die dag 
het jaarlijkse koningschieten, dat voorafgegaan 
wordt door een eucharistieviering. We gaan dit 
jaar op deze dag ook weer een vrijwilligersfeest 
organiseren voor onze vrijwilligers en tijdens 
deze bijeenkomst ook afscheid nemen van een 
aantal mensen. De eucharistieviering wordt ge-
houden in dorpshuis ‘Terp’ om 10.30 uur. Voor dit 
feest zal nog een uitnodiging gestuurd worden. 

Contactraad Heumen

VANUIT DE CONTACTRAAD

•  Na de kerkdiensten is er op zondagmorgen 
weer de mogelijkheid om een kopje koffie of 
thee te drinken en even met elkaar bij te praten.

•  De kinderen die vorig jaar de eerste communie 
en het vormsel hebben gedaan hebben samen 
met de nieuwe communicantjes en vormeling 
gewerkt aan een plaat over wind, storm en re-
gen en de daarbij behorende rampen o.l.v. Yves 
en Marianne. De plaat staat onder de toren in 
de kerk.

•  Ook dit jaar worden er palmpaasstokken ge-
maakt. Op Palmzondag dragen de kinderen deze 
palmpaasstokken de kerk binnen. Na de viering 
worden de rijkversierde stokken naar zieke men-
sen of bejaarden gebracht. Nadere informatie 
komt nog in het Diosablad.

•  We hebben dit jaar één vormeling - dat is Jelle 
Groenen - en twee communicanten - Niek Mol 
en Bastiaan van den Boogaard. Deze kinderen 
worden voorbereid door de werkgroep Aposte-
len 2.0.

Namens de contactraad Rose Stevens
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h. judocus - hernen

Van Kerstmis tot Pasen is maar een korte tijd.
De grote coronazorgen raken we kwijt
De rust wordt echter onmenselijk verstoord.
Een grote oorlog, wreed en ongehoord.
Geen overleg maar wapens in plaats van vredestijd.
Hoe kunnen mensen het verzinnen
´n vernietiging te beginnen.
Stromen vluchtelingen, niet te stelpen,
vragen dringend om te helpen.
We halen ze natuurlijk binnen.

Toon van Duifhuizen

SAMEN ETEN, SAMEN DELEN !
Na twee jaar stil te hebben gelegen willen we 
dit jaar weer twee vastentafels organiseren on-
der het motto ‘Samen eten, samen delen’. Op 
zondag 10 april bent u van harte welkom in de 
Mijlpaal in Hernen, om samen te eten voor het 
goede doel. Voor e 6,- kunt u genieten van een 
heerlijke maaltijd, voor u bereid door vrijwilli-
gers uit Hernen en omstreken. 

MISINTENTIES:
3 april:  Familie Hendrik Kolks-Roes, overleden 
familie van der Aa-Broekman
17 april:   (Pasen) Jan en Pieta de Kleijn, Pieta 
Verwaaijen-Jacobs, Toon Hendriks, Tien en Riek 
van Duifhuizen-Hoeks, Lucie Swarte-Kolks, Ger-
da van Heumen-Lukassen
23 april: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-
Gradussen

1 mei : Jan en Pieta de Kleijn , overleden ouders 
Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ria ten Ha-
gen-Kolks

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

De opbrengst van de maaltijd komt ten goede 
aan de Casey Troy Foundation. De Casey Troy 
Foundation is een kleine stichting die kansen wil 
bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen. 
Met het door de eters bij elkaar gebrachte geld 
wil de stichting een onlangs gerealiseerd ge-
zondheidscentrum inrichten. 
Mocht u 10 april verhinderd zijn, dan kunt u al-
tijd nog op 13 april aanschuiven in de Zandloper 
in Bergharen. Voor beide maaltijden kunt u zich 
aanmelden bij Hermien van der Aa, 06-23498546.

h. victor - BatenBurg

DE BATENBURGSE SCHOOLHISTORIE (2)
Deel 1 eindigde ermee dat pastoor Kronen 
zich niet neer wilde leggen bij de armoede en 
de ongeletterdheid van zijn parochianen. Hij 
wilde door het aantrekken van religieus perso-
neel deze situatie doorbreken. En dus vond hij 
in de buurtschap Lienden zijn bondgenoten in 
de ongehuwde landbouwer Jan Steeg en diens 
moeder. Deze katholieke boerenfamilie was 
steenrijk, ze waren zeer godsvruchtig en ze 
schonken een groot deel van hun vermogen aan 
de kerk. Zoon Jan beloofde vlak voor zijn vroeg-
tijdig overlijden in 1875 ook nog een klooster te 
zullen betalen, waarin een katholieke school kon 
worden opgericht. Kort na het overlijden van Jan 
werd dan ook door pastoor Kronen een verzoek 
gericht aan de zusters van JMJ om bevoegd on-

derwijspersoneel te leveren. De congregatie JMJ 
(Jezus, Maria en Jozef) was uitdrukkelijk opge-
richt om onderwijs mogelijk te maken aan arme 
kinderen, met name meisjes. Omdat Batenburg, 
een accommodatie (klooster) beschikbaar had 
met daarin een meisjesschool, maakte ons stadje 
een goede kans om via de zusters aan personeel 
te komen. Het duurde nog wel even en het had 
nog wel wat voeten in de aarde, maar de opzet 
slaagde en in 1881 werden het klooster en de 
meisjesschool geopend onder de naam Sint-Jans-
gesticht. Vanaf dat jaar nam de zusterschool de 
zorg op zich voor het onderwijs aan meisjes. De 
jongens bleven op de openbare school, waar nu 
de onderwijzer een hanteerbare klas overhield. 
Zowel jongens als meisjes vanaf vijf jaar konden 
bij de zusters terecht. Ook het aan de overkant 
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gelegen katholieke Demen stuurde de 
meisjes met de veerpont naar de kloos-
terschool. 
Het Sint-Jansgesticht en de zusters zijn 
ruim vijftig jaar lang van groot belang ge-
bleven voor het onderwijs in Batenburg. 
De protestantse school van Batenburg 
bleef zeer bescheiden van omvang en 
sloot met het pensioen van onderwijzer 
Siezen in 1889 zijn deuren. Het vertrek 
van de zusters in 1930 vormde er de 
aanleiding voor om in het klooster een 
gemengde katholieke school te vestigen, 
waar dan ook de jongens terechtkon-
den, die toen nog op de openbare school 
zaten. De protestanten deden nog een 
laatste poging om van de school een 

 
antonius aBt - overasselt

openbare school te maken, maar leg-
den zich in 1933 bij de sluiting neer, 
waarmee de Batenburgse school-
strijd was beslecht. 
De school bleef tot 1956 in het kloos-
tergebouw en verhuisde daarna naar 
de nieuwbouw op de Willibrordus-
straat en kreeg de naam lagere school 
St.-Jan Baptist. Op deze school werd 
les gegeven aan zowel katholieke als 
protestantse kinderen. Vanaf 2022 is 
deze school gevestigd in de nieuwe 
MFA (multifunctionele accommoda-
tie).

Hans Vermeulen

Foto: bidprentje van Johannes Gremmen, hoofd r.-k. 
school te Batenburg omstreeks 1910.

VANUIT DE CONTACTRAAD

verslag vergadering van 7 maart 2022
Deze vergadering werd voor het eerst weer in de 
vergaderzaal in de pastorie gehouden.

synode ‘samen op Weg’
We bespreken vijf vragen die Yves aan ons 
voorlegt ten behoeve van de wereldsynode, ter 
voorbereiding op de bisschoppensynode 2023. 
De vragen betreffen het thema ‘vieringen’. 

vasten

De vastenmaaltijden gaan dit jaar niet door, 
omdat er door de coronaregels geen voorberei-
dingen konden plaatsvinden. Hopelijk gaat het 
volgend jaar weer lukken. Er zal wel huis-aan-
huis worden gecollecteerd voor de Vastenactie. 
Collectanten kunnen zich aanmelden bij Peter 
Sanders, telefoon 024-6222178

BouWKundige zaKen

Het uurwerk op de kerktoren staat sinds de 
stroomstoring van vorige week stil.   Morgenoch-
tend wordt het probleem verholpen. 
De begroting voor 2022 is goedgekeurd door het 
parochiebestuur.

Begraafplaats

Tot onze spijt is er afgelopen februari bij vergis-
sing een verkeerd grafmonument verwijderd. De 
rechthebbende zal een nieuwe steen laten plaat-
sen. 
Het strooiveldje wordt zo spoedig mogelijk uit-
gebreid. 

concerten in de KerK

Het concert van Eenvoortwaalf is verplaatst naar 
25 juni.

Koster

Tien Theunissen heeft te kennen gegeven aan 
het eind van dit jaar vanwege zijn leeftijd te 
zullen stoppen met zijn vrijwilligerswerkzaam-
heden. Vooral als koster is Tien heel belangrijk 
voor onze kerk. Wij zullen op zoek moeten naar 
een nieuwe koster. 

zendmast

Het parochiebestuur heeft ons vorige maand la-
ten weten dat de toren van de kerk toch geen 
zendmast wordt. De gemeente geeft geen 
vergunning af omdat de toren te klein is voor 
meerdere providers. De meeste leden van de 
contactraad zijn hierover zeer opgelucht. 

gespreK met Bestuur op 10 maart

Het belangrijkste punt in het gesprek van ko-
mende donderdag zal voor ons de wijze van 
besluitvorming en de communicatie vanuit het 
bestuur zijn.

enKele andere zaKen die aan de orde zijn geWeest

• Vrijwilligersbijeenkomst (12 juni)
• Conceptbeleidsplan De Twaalf Apostelen
• Eerste communie (19 juni)
• Arbocontroles
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antonius aBtKerK - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
Zo vlak voor de Goede Week denken we nog 
even terug aan de tijd die achter ons ligt. Een 
tijd gedomineerd door het coronavirus en afge-
leid daarvan de diverse maatregelen zoals testen 
bij klachten, vaccinatiecampagnes en lockdowns.
Het is niet verwonderlijk dat in de dagen voor 
het paasfeest ieder van ons met eigen ogen en 
eigen ervaringen terugkijkt op deze zwarte pe-
riode in onze geschiedenis. Gelukkig hebben 
we de coronaperiode zo goed als afgesloten 
en kunnen we weer vooruitkijken. Vanaf deze 
plaats past ons een woord van grote dank voor 
allen die eraan hebben meegewerkt dat onze 
kerk in coronatijd open is kunnen blijven. Een 
prestatie die extra kleur krijgt als je beseft dat 
in Nederland vele geloofsgemeenschappen heb-
ben moeten besluiten om tijdens de coronacrisis 
de kerk te sluiten.
•  Naar de toekomst kijken doen we als gezamen-
lijke kerken in Wijchen, verenigd in de Raad van 
Kerken Wijchen. In de Goede Week wordt een 
groot aantal activiteiten georganiseerd waarvan 
u verder in deze Apostelbode het programma 
kunt zien. Rode draad is dat ook in de toekomst 
de kerk aanwezig is als plaats van verbinding en 
troost, daar willen we gezamenlijk bij stilstaan. 
Speciaal willen wij uw aandacht vragen voor het 
Com-Passion concert op 10 april. In woord en ge-
zang staan we dan niet alleen stil bij de akelige 
tijd die achter ons ligt (vertaald in het lijdensver-
haal/ de Passion) maar kijken ook naar wat er in 
de toekomst allemaal (gemotiveerd, met harts-
tocht = met compassie) mogelijk is.
•  Martin Claes heeft ons geïnformeerd over de 
bezetting van de vieringen in de paastijd. Ook 
dit jaar is alles weer in orde gekomen waarbij 
(gelukkig) nog steeds een beroep gedaan kan 
worden op enkele emeriti.
•  Tijdens de laatste vergadering van de con-
tactraad informeerde Herman Sterenborg ons 

over de achtergronden van de gemeente bij het 
kerkenplan. Een nuttig overzicht, waarbij we 
hoorden dat ook de lokale overheid de status 
van de diverse kerken in de gemeente Wijchen 
laat inventariseren om in de toekomst niet ver-
rast te worden.
•  Over de Mariagrot heeft u recent in Wegwijs 
van 16 februari 2022 kunnen lezen. De plan-
nen zijn gemaakt voor een blijvend herstel en 
de noodzakelijke procedures zijn in gang gezet. 
Wanneer tot realisatie zal worden overgegaan 
kon Herman Sterenborg ons nog niet zeggen. 
De komende 15 augustusviering zal zeker bij de 
grot plaatsvinden.
•  Op zondag 29 mei zullen we tijdens de vierin-
gen stilstaan bij het werk dat de vele vrijwilligers 
in onze kerk altijd weer uitvoeren. Vooral hen 
die een jubileum te vieren hebben willen wij ex-
tra bedanken.
•  Voor het kerkhof is weer een jaarlijks onder-
houdscontract getekend met de firma Meulenhof. 
Aan het bestuur is voorgesteld dat vijftig graven 
geruimd gaan worden en de beplanting van het 
kerkhof aangepast zal worden. De paden wor-
den voorzien van nieuw grind/split. En recent is 
het nieuwe bankje op het kerkhof geplaatst.
•  De contactraad heeft het bestuur een voor-
stel gedaan om betaling via de mobiele telefoon 
middels een QR-code mogelijk te maken bij col-
lectes en in de Mariakapel (steeds meer mensen 
hebben immers geen contant geld meer bij zich!)

Hein Kroft

IN MEMORIAM: SJEF LAURANT
Sjef Laurant heeft zich gedurende zijn hele 
werkzame leven op veel plaatsen ingezet in onze 
parochie. Voordat hij trouwde was hij al lid van 
het kerkkoor Soli Deo Gloria. In de toenmalige 
Everardusparochie was hij een van de kernvrij-
willigers. Na de sluiting van de kerk in 1994 werd 
hij vrijwilliger in de Paschalisgemeenschap. Rond 
2005 ging hij bij de tuingroep van het parochie-
centrum werken, totdat een hersenbloeding 
hem dat verder belette. Bij zeer velen heeft hij 
warme herinneringen achtergelaten. Hij ruste in 
vrede.

Bron foto Mariagrot: Gelders Genootschap-RN7 9 februari 
2022
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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 18 april 1943 is Sjef Laurant te Wijchen gebo-
ren en hij is op 13 februari 2022 overleden. Hij was 
getrouwd met Ria Hendriks. Uit hun liefde zijn drie 
kinderen geboren en hij was de trotse opa van zes 
kleinkinderen. Hij heeft 37 jaar van zijn leven in 
het onderwijs gegeven en hij heeft zich daarvoor 
volledig ingezet. Daarnaast had hij vele hobby‘s. 
Ook heeft hij veel tijd ingezet voor de Everardus-
kerk. In die hoedanigheid is hij betrokken geweest 
bij de besluitvorming en sluiting van deze kerk. De 
laatste zeven jaren zijn voor hem zwaar geweest, 
maar hij heeft dit als zijn lot geaccepteerd. Op 19 
februari 2022 hebben we in H. Antonius Abtkerk 
te Wijchen afscheid van hem genomen, waarna hij 
op de begraafplaats bij de kerk te ruste is gelegd.

'Het is onmogelijk om iemand te vergeten die zoveel 
gaf om te herinneren', dat stond op het bidprentje 
van Gerrit Janssen. Gerrit werd geboren op 25 ok-
tober 1938 te Overasselt en overleed op 15 februari 
2022. Als geboren en getogen Overasseltenaar was 
hij een bekend persoon in ons dorp, een gezellige 
prater met humor, zorgzaam en gastvrij. Hij was 
een harde werker, kweekte champignons, werkte 
later als chauffeur voor de St.-Maartenskliniek, 

deed vrijwilligerswerk  op de Buurderij. Hij trouw-
de met Tonny en ze kregen samen drie kinderen en 
twee kleinkinderen. Een trotse vader en opa die na 
een liefdevol leven, eerder dan verwacht, afscheid 
heeft moeten nemen. Zijn avondwake was op 21 
februari, zijn afscheidsdienst was 22 februari in be-
sloten kring in het crematorium te Beuningen.

Truus van Deelen-Hendriks is op 17 oktober 1935 
te Wijchen geboren als vijfde in het gezin van 
acht kinderen. In 1967 is zij getrouwd met Jo van 
Deelen. Zij kregen samen drie kinderen, waarvan 
de oudste bij de geboorte is overleden. Zij mocht 
de trotse oma van vijf kleinkinderen zijn. Zij was 
altijd geïnteresseerd in het wel wee van de kin-
deren en kleinkinderen. Op de sterfdag van haar 
echtgenoot kreeg zij de diagnose longkanker met 
uitzaaiingen. Op 16 februari 2022, twee weken 
na het overlijden van haar echtgenoot, is zij rustig 
ingeslapen. In de H. Antonius Abtkerk te Wijchen 
hebben wij haar leven herdacht en van haar af-
scheid genomen. Daarna hebben wij haar lichaam 
bij haar man op de begraafplaats te ruste gelegd. 
Zo zijn ze weer samen herenigd.

Op 5 oktober 1933 is Hend de Haar te Niftrik gebo-
ren en hij is daar samen met zijn zus opgegroeid. 
Na de lagere school heeft hij een opleiding gevolgd 
op de landbouwschool te Wijchen. Op de 'vliegen-
kermis' te Puiflijk ontmoette hij Tiny, met wie hij 

VANUIT DE CONTACTRAAD
•  Ondanks dat de maatregelen rond corona na-
genoeg allemaal niet meer bestaan, hebben we 
de inrichting van de kerk nog gelaten als tijdens 
corona; ook de collecte blijft plaatsvinden in de 
hal. We willen vanwege het nog best grote aan-
tal besmettingen voorzichtig blijven.
•  Op 10 april is het Palmzondag, maar op deze 
dag is er in onze kerk geen viering. Tijdens de 
vieringen die na deze zondag volgen, is het mo-
gelijk om palmtakken mee te nemen.
•  Op dinsdag 12 april is er om 14.00 uur een 
viering voor ouderen rond de Goede Week en 
Pasen.
•  Op Goede Vrijdag 15 april is er een viering om 
15.00 uur.
•  Op eerste paasdag is de viering op de gebrui-
kelijk tijd.
•  Op Witte Donderdag, paaszaterdag en twee-
de paasdag zijn er geen vieringen in onze kerk, 
maar uiteraard wel in een aantal andere kerken. 

In het vieringenschema vindt u alle gegevens.
•  Op 29 april wordt de jaarlijkse ziekendag ge-
houden. Er wordt begonnen met een viering in 
onze kerk om 14.00 uur.
•  Op zondag 29 mei houden we ons vrijwilligers-
feest. Aan de invulling wordt gewerkt.
•  De contactraad komt op woensdag 20 april bij 
elkaar.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie loopt weer 
en dat doet velen goed. We 
ontmoeten elkaar op de woens-
dagen 6 en 20 april en 4 mei. 
Het is steeds van 10:00 tot 11:30 

uur. Van harte welkom!
Tini Poos

emmanuelKerK - Wijchen
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die nog verder achteruit en de coronatijd was een 
zeer moeilijke tijd voor haar. Op 27 februari 2022 
is zij overleden in het verzorgingshuis La Verna. De 
afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 8 maart 
2022 in de H. Jozefkerk op Alverna. Daarna was de 
crematiedienst te Beuningen. 

Corrie in ’t Veen is op 21 maart 1934 te Voorburg 
geboren. Zij was moeder van een dochter, oma van 
een kleinzoon en overgrootmoeder van een ach-
terkleindochter.  Voor haar dochter, kleinzoon en 

achterkleindochter heeft zij altijd klaargestaan. 
Daarnaast was zij in het gezin van haar broer 
en schoonzus een graag geziene gast. Alle 
verjaardagen en feesten werden door haar 
bijgewoond. Zij had bij allen een bijzonder 
plekje in het hart. Op 27 februari 2022 is zij 
te Nijmegen overleden. Wij hebben van haar 

afscheid genomen op 4 maart 2022 in de H. 
Jozefkerk op Alverna. Haar lichaam hebben we 

te ruste gelegd op de naast de kerk gelegen be-
graafplaats.

Truus Uijen – Hendriks (70) kwam als oudste meisje 
ter wereld in een groot boerengezin te Wezel, in 
de tijd van de wederopbouw. Huishouding, zorg-
zaamheid en meehelpen met wat gedaan mag 
worden leerde ze al jong. Truus trouwde met 
Paul Uijen en werd moeder van een zoon en twee 
dochters, later grootmoeder van twee kleindoch-
ters. Ze genoot van eenvoudig samen zijn met 
haar gezin. In haar laatste levensjaren kreeg ze 
slokdarmkanker, die in haar laatste maanden niet 
meer te behandelen bleek. Truus gaf alles wat ze 
had; in haar laatste maanden deden haar naasten 
dat voor haar. We hebben op donderdag 10 maart 
in dankbaarheid afscheid van haar genomen in de 
Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna crematie te 
Nijmegen.

Thea Eltink-Hol was in Wijchen een bekend en ge-
waardeerd persoon. Samen met haar echtgenoot 
Jos was ze lange tijd verbonden aan de meubel-
onderneming en ze was als ondernemersvrouw 
een sterke vrouw. Vriendelijk en zelfbewust en 
dankbaar voor de zorg die ze in haar laatste woon-
omgeving kreeg heeft ze kunnen genieten, ook 
toen haar gehoor minder werd en communicatie 
moeilijker werd. Thea woonde graag in het cen-
trum van Wijchen en genoot van de mensen die 
haar omringden in familie- en vriendenkring. Thea 
overleed op 2 maart en ze werd 99 jaar oud. We 
hebben haar uitgeleide gedaan op 7 maart vanuit 
de Antonius Abtkerk te Wijchen, waarna begrafe-
nis bij haar man Jos op het kerkhof aldaar. 

Nellie Gelden werd geboren te Beuningen op 12 
juni 1931 in de Kromme Hoek. Ze trouwde in mei 

uiteindelijk ruim 61 jaar getrouwd was. Uit hun 
liefde zijn twee kinderen geboren. Hij was de zeer 
trotse opa van vier kleinkinderen en de overgroot-
vader van een achterkleinkind. Hij heeft gewerkt 
op zijn boerderij, heeft een korte tijd gehandeld 
in bouwmaterialen en is vervolgens verder gegaan 
met keukens. We hebben afscheid genomen met 
zijn woorden: “ja, ja. Zo git it..” De uitvaartdienst 
heeft plaatsgevonden op 18 februari 2022 in de H. 
Damianuskerk. Daarna was de begrafenis op 
het parochiekerkhof van Niftrik.

In liefdevolle herinnering aan An-
nie van Zuijlen-Janssen, geboren 
te Groesbeek 19 december 1932. 
Annie kwam uit Groesbeek en 
trouwde in 1958 met Thé van 
Zuijlen uit Overasselt, Annie en 
Thé kregen vier kinderen. Annie 
genoot van mensen om haar heen, 
de deur stond altijd open, het huis was 
een zoete inval. De laatste jaren heeft Annie fysiek 
steeds meer in moeten leveren, waardoor ze meer 
zorg nodig had. Tot het laatst toe bleef ze erg ge-
interesseerd in het wel en wee van anderen, ze was 
trots op haar kinderen en kleinkinderen. Ze wilde 
nog graag verder maar op 22 februari 2022 moest 
ze het leven loslaten. Haar uitvaart was op 28 fe-
bruari in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt. Ze 
werd te ruste gelegd bij haar man Thè.  

Op 23 februari is Lies Janssen-Verhallen overleden 
in de leeftijd van 87 jaar. Lies is geboren in Velp 
bij Grave en groeide op in een boerengezin van 
elf kinderen. In 1955 trouwde ze met Theo Jans-
sen en zij kregen drie kinderen. In 1957 zijn ze in 
Nederasselt in het buitengebied komen wonen. 
Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar 
de Hollestraat, waar ze Cor leerde kennen. Samen 
hebben ze daar nog prettige jaren gehad tot ook 
hij overleed. Daarna begon haar geheugen haar af 
en toe in de steek te laten en na een herseninfarct 
in 2017 is zij naar het Stoofhuis in Grave verhuisd 
waar ze met plezier heeft gewoond. Op 1 maart 
was de uitvaart in de kerk van Nederasselt en is ze 
te ruste gelegd op de begraafplaats aldaar bij haar 
man.

Op 14 augustus 1938 werd Hennie Visser-Toonen-
Dekkers als oudste in een gezin van negen kinde-
ren te Wijchen geboren. Zoals gebruikelijk hielp zij 
thuis mee, omdat met regelmaat een broertje of 
zusje geboren werd. Haar werkzaam leven heeft 
in Nijmegen plaatsgevonden, waar ze op een be-
drijfsfeestje haar toekomstige man ontmoette. 
Op 14 mei 1960 zijn ze getrouwd en op 28 januari 
1990 is Arie overleden. Hennies gezondheid is al-
tijd teer en broos geweest. De laatste jaren ging 
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1956 met Wim Rutten en ze kregen samen vier kin-
deren. Nellie was lang vrijwilliger in de Antonius 
Abtkerk te Wijchen en het geloof speelde altijd een 
belangrijke rol in haar leven. In de jaren 1990 hield 
Nellie de telefoonwacht op de maandagavond en 
wat later ging zij op bezoek bij oudere parochia-
nen. Dit vrijwilligerswerk gaf haar veel zingeving 
en voldoening. Zij stopte doordat ze fysiek het 
werk niet meer aankon. Op 6 maart ontving zij de 
ziekenzalving en de volgende morgen overleed zij. 
Op 12 maart was haar uitvaartdienst in de Antoni-
us Abtkerk te Wijchen. Zij ligt bij haar 
echtgenoot begraven.

In de leeftijd van bijna 94 jaar 
overleed op 8 maart Corrie Peters-
Sanders, echtgenote van Thé Peters 
die in mei 1997 overleed. Corrie 
werd in Overasselt geboren. Zij gaf 
Thé  van de Mussenberg in Woezik 
in september 1955 het jawoord. Daar 
op de Mussenberg groeiden ook hun vier kinderen 
op, die terugkijken op een fijne, goede jeugd.  Cor-
rie was een sterke vrouw, sociaal ingesteld en je 
wist altijd precies wat je aan haar had; ze draaide 
er nooit omheen. Onverwacht snel kwam er een 
einde aan haar leven. In het crematorium van Beu-
ningen vond op 15 maart haar uitvaart plaats.

Op woensdag 9 maart is Gerrie van Casteren-Arts 
op 72-jarige leeftijd thuis in Nederasselt overle-
den. Gerrie was een krachtige en vrolijke vrouw, 
een lieve moeder en een schat van een oma.  Ze 
heeft met alle moed die ze in zich had gestreden. 
Dit gevecht heeft ze echter niet kunnen winnen. 
Gerrie zag niet op tegen de dood maar vond met 
name het loslaten van Jack, de kinderen en klein-
kinderen moeilijk. Op woensdag 16 maart hebben 
we op een bijzondere wijze afscheid van haar ge-
nomen in het crematorium van Beuningen.

Op zondagavond 27 februari overleed Ria Elshof-
van de Geer, echtgenote van Johan Elshof. Ria werd 
geboren in het Brabantse Oijen en zij en Johan 
gaven elkaar in  november 1961 het jawoord. Ria 
werd 90 jaar. Er waren hun vier kinderen geschon-

ken. Tien kleinkinderen en een achterkleinkind 
kwamen er in de loop der jaren bij. Ria was erg 
hartelijk en sportief; zwom, fietste en wandelde 
veel, en liep  op latere leeftijd liefst elf keer de Vier-
daagse. Ze was een oma die meeging met haar tijd. 
Te zijner tijd zal haar as in het graf van hun jongste 
zoon Walter, die in 1982 op de leeftijd van 12 jaar 
overleed, op de Woezikse begraafplaats worden 
bijgezet. 

Op 8 maart overleed op Portiuncula te Alver-
na Door Sewalt, in de leeftijd van 
94 jaar. Van geboorte Nijmeegse, 
werkte zij in haar leven o.a. bij de Nij-
meegse vreemdelingenpolitie. Door 
was een lieve vrouw, zorgzaam en 
meelevend, altijd  geïnteresseerd in 
de mensen om haar heen. En zij had 
gevoel voor humor. Ze las graag en 
kon prachtig handwerken. Zij sloeg 
zich moedig door de kwalen en on-

gemakken van de oude dag heen. Het ergste voor 
haar was de achteruitgang van haar ogen. Maar zij 
bleef helder van geest tot het einde. En zij was  een 
gelovige vrouw. In het crematorium Waalstede na-
men we op 16 maart afscheid van haar. 

Door Willems-Gerrits overleed op 11 maart 2022 
en werd 103 jaar oud. Verschillende mensen men-
sen, zowel uit Niftrik als omgeving, kenden haar.
Zij heeft een goede jeugd met haar ouders gehad. 
Haar vader had een boerderij in Overasselt. Na de 
oorlog kocht haar man Toon Willems, bakker van 
beroep, in Niftrik een verlopen zaak. Zij trouwden 
in 1949. Samen hebben zij de zaak helemaal op-
gebouwd. In 1984 is haar man overleden. Dat was 
een moeilijke tijd voor haar, maar ze heeft deze 
tijd door haar doorzettingsvermogen kunnen 
overwinnen. Haar hobby‘s - kaarten en lezen - wa-
ren zeer belangrijk. Op 17 maart hebben wij haar 
leven in de H. Damianuskerk te Niftrik herdacht en 
gevierd. Daarna hebben we haar te ruste gelegd 
bij haar man op het kerkhof aldaar.
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DAK
Het was een klein jubileum, maar wel zo bijzon-
der dat we het hebben gevierd met taart bij de 
koffie. In februari woonden we precies veertig 
jaar in ons huis, zo lang heb ik nergens anders 
gewoond. In Heerlen woonde ik tweeëntwintig 
jaar, in Nijmegen ongeveer tien jaar, slechts twee 
jaar in Cuijk en de overige jaren onder 
ons eigen dierbare dak in Wijchen. Zo 
is mijn leeftijd gemakkelijk uit te re-
kenen. Het was spannend om vanuit 
Limburg op kamers te gaan, voor mij 
was Nijmegen toen behoorlijk noor-
delijk. De jaren zijn voorbijgevlogen, 
dat klinkt afgezaagd maar is wel he-
lemaal waar. Er is veel gebeurd, dat zie ik aan 
mezelf als ik in de spiegel kijk. Ik zou nu niet 
meer kunnen wonen in de Nijmeegse flat, geen 
lift maar vier verdiepingen klimmen en dalen 
elke dag. Mijn botten kraken als ik terugdenk 
aan die tijd. Toch heb ik nog steeds een zwak 
voor Nijmegen, er liggen belangrijke jaren uit 
mijn verleden. Over elk van mijn adressen zou ik 
verhalen kunnen schrijven, maar het belangrijk-
ste is toch dat ik altijd een dak boven mijn hoofd 
heb gehad. Elke dag die ik samen met mijn part-
ner hier nog mag wonen is een geschenk. Dat 
besef ik des te meer als ik de ontreddering zie 
van de mensen die uit hun huis en hun land ver-

dreven worden. Ze zijn machteloos en volkomen 
onschuldig en begrijpen net als ik niets van de 
zucht naar macht en bezit van wereldleiders. Via 
alle sociale media zien we de hele dag hartver-
scheurende taferelen van mensen op de vlucht. 
Het is helaas niets nieuws onder de zon. Door 
de eeuwen heen zijn mensen verdreven van huis 
en haard. In mijn schooljaren vond ik de geschie-
denislessen altijd nogal slaapverwekkend. Saaie 
boeken met jaartallen, en docenten die niet echt 

boeiend konden vertellen. De men-
sen achter de jaartallen kwamen niet 
tot leven en ik kon me de verschrik-
kingen uit het verleden absoluut niet 
voorstellen. Ik ben voor het eerst 
helemaal ontdaan geweest na een 
bezoek aan een concentratiekamp 
tijdens een vakantiereis. Ik schaamde 

me dat ik een mens was die daar rondliep. Ik 
stond midden in de geschiedenislessen van vroe-
ger en wist me geen raad. Nu kijk ik met zeer 
gemengde gevoelens naar het journaal, mijn 
hoofd is te klein om alles te kunnen bevatten. 
Buiten scheen de hele dag een uitbundige lente-
zon, dezelfde zon die in alle landen ter wereld in 
de vroegte opkomt en ons ’s avonds achterlaat in 
de duisternis van de nacht. Ook nu heb ik sterk 
het gevoel dat ik een onderdeel ben van de ge-
schiedenis van de mensheid. Ik kan alleen maar 
blijven hopen op betere tijden, ook dat hebben 
mensen altijd gedaan. Ik wens iedereen een ei-
gen dak onder de zon die er voor ons allemaal is.
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jeRemia

profeet op oorlogspad of vredesduif

De profeet die model staat voor de klagende 
mens, was een man van tegenstellingen en grote 
spanningen. Gedreven als hij was, waagde hij 
het om in allerlei toonaarden Israëls ontrouw en 
slapheid aan te klagen in de zevende  en zesde 
eeuw voor Christus. De tijd waarin hij zijn meer 
dan veertig dienstjaren doorbracht, was geweld-
dadig doordat aangrenzende grootmachten hun 
expansiedrift niet meer onder controle hadden. 
Steden werden tot as gereduceerd. De lokale 
bevolking van Israël kon 
de druk om toe te geven 
en zich aan de nieuwe 
overheerser aan te passen 
lang niet altijd weerstaan. 
Het dagelijkse bestaan 
stond immers geregeld 
op het spel. Toch liegen 
Jeremia’s aanklachten 
er niet om, en tonen op 
het eerste gezicht wein-
ig begrip voor de zwakte 
van de menselijke natuur. 
‘Wat voor verkeerds vonden uw voorvaderen in 
Mij, dat ze van Mij zijn weggegaan, achter wind 
zijn aangelopen, en wind zijn geworden?’ (Jer. 
2.5) 
Voor de mensen voor wie zijn verwijten aan het 
volk als geheel te ver weg en abstract waren, liet 
hij zijn aantijgingen des te sterker spreken, door 
beelden te gebruiken: de ongewassen lenden-
doek, de gebroken wijnkruik, de manden met 
vijgen en het ijzeren en houten juk. De lenden-
doek spreekt voor zich. De gebroken wijnkruik: 
‘Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men 
een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt.’ (Jer. 
19.11) De twee manden met vijgen laten vooral 
Gods tedere zorg voor de goede en oprechte 
mens spreken: ‘Zoals voor deze goede vijgen, 
zo goed zorg Ik voor de ballingen van Juda die 
Ik van hier naar het land van de Chaldeeën heb 
laten gaan.’ (Jer. 24.5) Jeremia’s beeld van het 
houten en ijzeren juk draagt vooral de valse pro-
feten van zijn tijd na, dat de opzettelijke leugens 
en misleidingen van een malafide opinieleider 

desastreus kunnen zijn voor wie daar gevoelig 
voor zijn: ‘Luister goed, Chananja, de Heer heeft 
u niet gezonden. U wekt bij dit volk ijdele hoop. 
Daarom [..] vaag Ik u weg van de aarde. ‘ (Jer. 
28.15-16)
Het zal niet gemakkelijk geweest zijn om aan alle 
wensen van Jeremia te voldoen en zijn klacht-
en tot zwijgen te brengen. Klaagpieten zijn 
zelden populair en graag gezien. Ook Jeremia 
werd gearresteerd en zag zich gedwongen om 
zijn stem te verheffen tegen Israëlieten die de 

vlucht hadden genomen 
naar Egypte en zich daar, 
naar zijn idee, te gemak-
kelijk aanpasten en hun 
afkomst verloochenden. 

Was Jeremia’s gedrag daar-
mee grensoverschrijdend? 
Wel in de letterlijke bete-
kenis: hij deinsde er niet 
voor terug om in eigen 
persoon naar de steden 
in Egypte te reizen om de 

betreffende personen en groepen toe te spreken: 
‘Laat die afschuwelijke praktijken achterwege: Ik 
walg ervan.’ (Jer. 44.4) Toch laat Jeremia zijn hoop-
gevende en vredelievende kant zien, wanneer hij 
zijn gehoor voorhoudt dat het wat God betreft 
altijd mogelijk is om op schreden terug te keren: 
‘Keer terug’ en ‘De Heer schept iets nieuws op 
aarde’ (Jer.  31.21 en 22) De aard van die nieuwe 
schepping blijkt de herschepping van het innerli-
jk van de mens te zijn: ‘Ik schrijf mijn wet in hun 
binnenste. Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God 
zijn, en zij zullen mijn volk zijn.’ (Jer. 31.33) 

De weg naar Pasen loopt dit jaar langs decors van 
oorlog en geweld. Jeremia blijkt optimistischer 
dan zijn reputatie hem gunt. Laat zijn hoop op 
innerlijke vernieuwing van de mensheid ons 
kracht geven om ons oog gericht te houden op 
de Verrezen mensheid die in vrede samenleeft. 
Zalig Pasen!

pastoor Martin Claes


