
    
Jaargang 12 | nummer 4, mei 2022

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

hemelvaart
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Op dinsdagmorgen 10 en 24 mei staat het pa-
rochiecentrum 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 pa-
rochiecentrum aan de Oosterweg 
in Wijchen. Welkom!

  Annie, Nel, Toos en Waldi

OM TE NOTEREN

* aanmelden verplicht

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

maart 15.686 119.467 10.647 111.180 -8.287

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

26 april vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

4 mei 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen
5 mei inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 5 (2022)
9 mei 19.00 – 20.30 uur emmanuelkerk

Lezing: Oorlog in Oekraïne door ooggetuigen
10 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
*14 mei Bedevaart 
Naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem
20 mei 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen
20 mei 14.30 uur emmanuelkerk

Film 'Green Book'
20 mei 14.00 – 17.00 uur dominicuskerk nijmegen

40 jaar Albertinumgenootschap: Symposium 
'Naar een verbonden stad', entree e10.
24 mei vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
29 mei emmanuelkerk

Jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst

1 juni 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen
6 juni – tweede pinksterdag

Kapellentocht met eindpunt Kapelberg in Berg-
haren 
15 juni 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' koffie-ontmoetingsmorgen
25 juni antonius aBt overasselt

Optreden vocaal ensemble EENVOORTWAALF

*27 augustus t/m 3 septemBer

Zeilkamp Noventus op eiland Holtus (Loosdrecht-
se plassen)

            KEERPUNT

In de stilte van de tuin
waar je troost vond
bij het kruis
kwamen storm en leegte samen.

Geworteld in het ruwe hout
verweven met de nacht
heeft de volheid van nieuw leven
jou het lentegroen gebracht.

Joke Plamont - Mees



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 3nummer 4, mei 2022

DIENEN 2.0

opnieuw in verBinding 
Als u dit leest zit ik in mijn verkennende ronde, 
om in onze parochie vanuit het ‘doen’ meer 
werk te kunnen maken van het aan ons allen 
overgeleverde geloof. Een gerichte verkenning 
is belangrijk om in een grote parochie zoals De 
Twaalf Apostelen meerdere stemmen vanuit de 
praktijk te kunnen horen. 
Dienende stemmen die vanuit de huidige inrich-
ting van de parochie te weinig gehoord kunnen 
worden, die inmiddels zijn verstomd of overle-
den. Ik hoor dat veel van de goede werken die 
vroeger vaak vanzelfsprekend door geestelijken 
werden gedaan, nu op de agenda staan van pro-
fessionele organisaties. Meestal klinkt door dat 
deze professionalisering een verbetering heeft 
gebracht, omdat deze organisaties meer planma-
tig te werk gaan en gemakkelijker de verbinding 
met de seculiere wereld kunnen leggen. Dat is 
geweldig. Toch is hiermee niet alles gezegd.

niet los verkrijgBaar

In alle beschikbare dienstbaarheid wordt zelden 
meegenomen dat alle goeddoen pas bouwsteen 
voor de parochie wordt, als alle moeite onder-
weg en de mooie vruchten vanuit de goede 
werken voor God worden gebracht. 

Vruchten van het land in 
de oecumenische Dank-

dag in Bergharen

Op dit punt zit in onze praktijk een weerbarstig 
probleem, dat pas hanteerbaar wordt vanuit 
vele mensen van goede wil, meerdere concrete 
initiatieven en een lange adem. Voor wie er in 
gelooft. Voor wie een deel van zijn of haar tijd 
goed wil doen, al is het eenmalig of tijdelijk. 
Voor wie op de eigen wijze voeding wil geven 
aan geloofsgemeenschappen die niet anders 
kunnen dan leven vanuit de hoop. Kansen zijn 
er volop. Doet u mee? 

Wie alvast meer wil weten of graag een verken-
nend gesprek met me voert: lees verder op de 
parochiesite onder het kopje geloven: https://
detwaalfapostelen.nl/geloven/dienen-2-0-alge-
meen/

Pastoraal werker Jack Steeghs

In het begin van de 
Handelingen der 
Apostelen lezen wij 
een verslag van de 
activiteiten van Je-
zus’ leerlingen nadat 
Hij uit hun midden 
is weggegaan. Het is 
geschreven door de 
evangelist Lucas. Je kunt zeggen dat Handelin-
gen eigenlijk deel twee van zijn evangelie is. Hij 
schrijft het voor ene Theofilus. Die man heeft een 
prachtige naam: vriend van God. Lucas vertelt 
hoe Jezus na zijn dood en opstanding verschil-
lende keren is verschenen in het midden van zijn 
leerlingen om hen te bemoedigen. Hij zei bij-
voorbeeld: “Johannes doopte met water, maar 
jullie zullen over enkele dagen gedoopt wor-
den met de heilige Geest!” Hiermee kondigde 
Jezus Pinksteren aan. De leerlingen vragen Hem 
ook: “Heer, gaat U in deze tijd voor Israël het 
koninkrijk herstellen”? Oftewel: Gaat U er nu 
voor zorgen dat die boosaardige Romeinen het 
land uitgejaagd worden en wij Joden, het weer 
zelf voor het zeggen krijgen? Jezus antwoordt 
dan niet: “Ja, dat ga Ik doen!” Nee, Hij zegt 
daarentegen tot hen: “Jullie zullen de kracht 
ontvangen van de heilige Geest om mijn getui-
gen te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het 
einde der aarde”! De nadruk in deze zin moet 
echt gelegd worden op het woord ‘jullie’. Met 
andere woorden: Jezus zegt tot zijn leerlingen: 
“Niet Ik ga het doen, jullie moeten het doen!” 
Na deze woorden wordt Hij van hen omhoog ge-
heven, ontstijgt de aarde en een wolk onttrok 
Hem aan hun ogen. Ze staan dus met hun hoofd 
in de wolken. Ze zijn helemaal verrukt door wat 
ze meemaken. Veel tijd om te genieten of om te 
bekomen van de schrik krijgen ze niet. Opeens 
zijn er twee mannen in witte gewaden. Zijn het 
engelen, de boodschappers van God?  “Kijk niet 
naar de hemel, stijg niet op”, zeggen zij tot de 
leerlingen, “het leven van alledag vraagt om jul-
lie aller aandacht, daal weer af naar de aarde”!
De mannen in het wit, de engelen, zetten de leer-
lingen weer met hun beide benen op de grond. 
“Ga aan het werk en doe wat Jezus je heeft voor-
gedaan”, zeggen ze in feite. Maar wat moeten 
ze doen? Dat horen wij in het evangelieverhaal 
uit Marcus: “Ga uit over de hele wereld en ver-
kondig het evangelie aan heel de schepping. Wie 
gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar 
wie niet gelooft zal veroordeeld worden”, zegt 
Jezus tot zijn leerlingen en dus ook tegen ons.

Diaken Hennie Witsiers

HEMELVAART VAN DE HEER
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de begeleidende tekst bij een toneelstukje uit. 
De viering ging door met zang en een lezing 
en mondde uit in een grote kring van verbon-
denheid. Na afloop kon men iets drinken (in de 
luwte van het parochiecentrum).

Op donderdag 7 april gebeurde iets wat nie-
mand verwacht had: de harde wind blies de 
stevige tent omver! Fijn dat een oplettende over-

buurman dat meldde en dat enkele vrijwilligers 
de tent konden demonteren voordat de schade 
nog groter werd. De volgende dag is de tent met 

enkele reservestokken weer opgetuigd. Als alles 
goed gaat kan iedereen tot en met tweede paas-
dag bij het kruis zijn of haar intentie kwijt en een 
kaars aansteken.

Theo van der Weegen

Op zaterdag 2 april zijn 
de activiteiten van Pas-
sion 2022 in Wijchen 
begonnen. Een oecume-
nische werkgroep van de 
protestantse gemeente 
Rivierenland Oost, de 
evangelische gemeente 
Parousia en onze katho-
lieke parochie hebben 
het programma weer op-
gezet.

In de parochietuin aan de Oosterweg was door 
onze geweldige tuingroep op tijd een grote tent 
opgezet en op 2 april kon het zware houten 

kruis er on-
der gelegd 
worden. In 
de loop van 
de middag 
werd het 
drukker, je 
kon merken 

dat Apostelen 2.0 weer een bijeenkomst had. 
De protestantse gemeente had een fietstocht 
georganiseerd van Beuningen via Druten naar 
Wijchen en kwam samen in de kasteeltuin. Jam-
mer dat het weer minder mooi was dan in de 
weken daarvoor. Bepaald verrassend was het om 

twee echte ezels in de 
parochietuin te zien 
staan en een viertal ver-
klede dames.
Om 18.00 uur begon de 
openingsviering. Lize 
Kraaijenbrink van Pa-
rousia heette iedereen 
(inclusief de kinderen!) 
welkom, waarna pastor 
Ramon Roks een bijbel-
lezing hield. Daarna 
zong een koor het lied 
'Ken je mij'? Dominee 
Dick Sonneveld sprak 

OPENING PASSION 2022
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PATER TITUS BRANDSMA

karmeliet (1881-1942): van held tot heilige

Op 15 mei 2022 wordt Titus Brandsma in Rome 
door paus Franciscus heilig verklaard. Een hei-
ligverklaring van een Nederlander is tamelijk 
zeldzaam. In 1985 werd Titus door paus Johan-
nes Paulus II zalig verklaard in aanwezigheid van 
enkele duizenden Nederlanders. Voor een heilig-
verklaring is een door de paus erkend wonder 
noodzakelijk. Het wonder dat aan Titus wordt 
toegeschreven draait om pater Driscoll, een pries-
ter uit Florida (VS), die in 2004 genas van kanker. 
Hij had een grote bewondering voor Brandsma 
en droeg op zijn hoofd een klein stukje van een 
pak van Titus, verwerkt in een hoed. Op advies 
van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, 
bestaande uit kardinalen en bisschoppen, heeft 
de paus tot heiligverklaring besloten.
Voor deze bijzondere plechtigheid zullen vele 
gelovigen uit Nederland naar Rome afreizen. 
De Nederlandse Kerkprovincie wordt vertegen-
woordigd door kardinaal Eijk van Utrecht, door 
Mgr. De Korte van ’s-Hertogenbosch, 
het bisdom waarin Titus Brandsma 
het langst gewoond en gewerkt 
heeft en door Mgr. Van den Hout van 
Groningen/Leeuwarden, het bisdom 
waarin hij is geboren. Als Fries heeft 
Titus zich zijn leven lang ingezet 
voor de Friese cultuur en was hij een 
groot vereerder van de H. Bonifatius 
van Dokkum.
Wie was Titus Brandsma,  hoe is zijn 
leven verlopen en hoe is hij om het 
leven gebracht?
Als Anno Sjoerd is hij op 23 febru-
ari 1881 geboren op een boerderij 
in Oegeklooster, vlak bij Bolsward, 
als vijfde kind in een gezin van zes. Het was een 
vroom katholiek gezin. Zijn oudste twee zussen 
gingen het klooster in. De derde zus trouwde en 
nam met haar man de boerderij van vader over. 
De derde zus werd ook non. De broer onder 
Anno Sjoerd  werd franciscaan. Dat was ook zijn 
wens en hij ging studeren aan het klein seminarie 
Sint-Antonius in Megen. Vanwege zijn zwakke 
gezondheid vreesde men, dat het leven als fran-
ciscaan voor hem te zwaar zou zijn. Bovendien 
verlangde hij naar een meer beschouwend leven. 
Via een neef kwam Anno Sjoerd bij de karmelie-
ten in Boxmeer terecht en koos als kloosternaam 
de naam van zijn vader: Titus.
Na zijn priesterwijding op 17 juni 1905 studeerde 
hij drie jaar wijsbegeerte in Rome en  werd daar-
na docent in het studiehuis van de karmelieten 
in Oss. Toen in 1923 in Nijmegen de Katholieke 
Universiteit werd gesticht, kreeg Titus een be-

noeming tot hoogleraar in de geschiedenis van 
de wijsbegeerte en van de Nederlandse mystiek.
Naast zijn universitaire loopbaan ontplooide 
Brandsma tal van maatschappelijke activiteiten 
op het terrein van de katholieke journalistiek, 
het middelbaar onderwijs en de oecumene. Hij 
publiceerde artikelen over sociale en politieke 
onderwerpen in De Maasbode, De Tijd, Ons 
Noorden, De Gelderlander en De Stad Oss. In 
1935 werd hij door de aartsbisschop van Utrecht, 
Mgr. De Jong (de latere kardinaal) benoemd tot  
geestelijk adviseur van de katholieke journalis-
tenvereniging.
Tot 1939 gaf hij colleges over bedenkelijke aspec-
ten van het nationaalsocialisme en ging daarmee 
door toen Duitsland ons land bezet had. Hij gaf 
zijn naam aan publieke protesten tegen Jo-
denvervolging en ook na mei 1940 kon hij niet 
zwijgen. Hij duldde geen onrecht en liet onver-
schrokken zijn stem horen. De bezetter eiste op 
een gegeven moment dat ook de katholieke pers 
in zijn bladen advertenties zou plaatsen, waarin  
NSB-vergaderingen werden aangekondigd. Het 

was katholieken echter verboden 
om lid te worden van de NSB. Na 
overleg met de aartsbisschop en 
zijn adviseur stelde Brandsma een 
brief op, waarin de katholieke 
pers ten sterkste werd afgeraden 
om de bedoelde advertenties te 
plaatsen. Hij reisde persoonlijk 
het land  door om de brief bij 
de verschillende redacties af te 
geven, uiteraard met goed on-
derbouwde argumenten. Hij was 
niet bang en kwam fel voor zijn 
overtuiging uit.
Op 19 januari 1942 wordt Titus 
Brandsma door de Duitse bezet-

ter gearresteerd.
Hij komt via de gevangenis van Scheveningen, 
kamp Amersfoort en de strafgevangenis van Kleef 
op 19 juni in concentratiekamp Dachau terecht.
Opgesloten in één van de cellenbarakken te 
Scheveningen schrijft Titus:
“Ik heb mij er nog niet verveeld, integendeel. 
Ik ben er alleen, o ja, maar nooit was Onze Lie-
ve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van 
vreugde dat Hij zich weer eens geheel door mij 
heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen 
of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn toe-
verlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil 
hier blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog 
zelden zo gelukkig en tevreden geweest”. 
In Amersfoort was hij medegevangenen tot 
steun en troost. Hij gaf hun zijn priesterlijke ze-
gen. Op Goede Vrijdag hield hij in de barak voor 
meer dan honderd mensen een voordracht over 
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de lijdensmystiek, staande op een kist, een kleine 
gestalte, uitgeteerd, maar de ogen levend achter 
de brillenglazen. Je kunt Titus een ‘alledaagse’ 
mysticus noemen met een grote morele, spirituele 
en daadwerkelijke steun voor zijn medegevange-
nen.

Op 19 juni rijden vrachtwagens hem en een aan-
tal lotgenoten via de grote poort, waarop staat te 
lezen 'Arbeit macht frei', de immense appelplaats 
in  Dachau op. Al bij de registratie wordt Titus 
mishandeld. In de dunne, gestreepte concentra-
tiekampkleding en met ongemakkelijke houten 
sandalen aan de voeten komt hij met enkele Ne-
derlanders in een barak terecht.  De verzwakte 
Brandsma kan niet goed meekomen en wordt 
voor elke ‘overtreding’ gestraft. Medegevange-
nen roepen hem op om zijn beklag te doen, maar 
hij zegt: “Wij gaan voor hen bidden”.
Lange dagen werken, eindeloos bukken in de 
brandende zon, slecht eten, voortdurend afge-
ranseld worden en vernederd, hij was volledig 
op. Hij klaagt niet. Lotgenoten moeten hem on-
dersteunen. Naast perioden van sereniteit kent 
Titus ogenblikken van schrijnende heimwee en 
verdriet; dan lopen de tranen hem over zijn in-
gevallen gezicht.
Toevallig ontmoet Titus tijdens de kampperiode 
zijn medebroeder Rafaël Tijhuis, die de oorlog 
heeft overleefd. Aanvankelijk herkende Titus hem 
niet. Ze hebben veel steun aan elkaar. "Ja broer-
ke", zei Titus een keer tegen hem: "Maria moet 
ons helpen en bijstaan: als zij haar hand over ons 
uitstrekt dan kunnen we veel verdragen".

Broeder Rafaël vertelt ook, dat hij Titus Ons Heer 
(de geconsacreerde hostie) heeft gegeven, die 
hij toen in zijn brillendoos deed en onder zijn 
oksel verborgen hield. Rafaël staat de doodzieke 
Titus in zijn laatste dagen bij. In het geheim bid-
den ze samen. Dan geeft Titus hem zijn zegen 
met het Allerheiligste, verborgen in de simpele  
brillendoos. Een ontroerend moment.
Een ander lotgenoot in blok 28 van het kamp, ds. 
Overduin, schrijft: “Nog zie ik prof.Titus Brands-
ma van Nijmegen, onze oprecht vrome broeder 
in Christus, voor de laatste maal in het badlokaal. 
Naar het lichaam afgemat en uitgeleefd, mager 
en met dikke benen van het vocht, maar naar de 
geest ongebroken, altijd vriendelijk en blijmoe-
dig in de Heer. Hij stopte me in de gauwigheid 
nog zijn laatste pakje tabak toe waar hij niets 
meer aan had, zeggende: "Toe, neem dat; het 
kan jou nog van pas komen". Hij voelde wel dat 
hij het niet lang meer zou maken.
In de propvolle ziekenzaal, liggend op een stro-
zak waarop vóór hem talloze anderen stierven, 
wachtte Titus op de dood. Na enkele dagen raak-
te hij buiten bewustzijn. Op 26 juli – nog geen 
zes weken na zijn komst in Dachau – geeft een 
kamparts hem ’s middags om twee uur een dode-
lijke injectie. Een heilige is gestorven.
Het laatste couplet van een van zijn gebeden, 
getiteld:'O Jezus, als ik U aanschouw' luidt:
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij,
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed”.

Koos Leemker

Koffieboeren houden nog altijd 
te weinig over aan een van de po-

pulairste dranken ter wereld. Veel koffieboeren 
wereldwijd leven onder de armoedegrens en drei-
gen daarom het bijltje erbij neer te moeten gooien. 
Met het betalen van een rechtvaardigere prijs wil 
Fairtrade Original een nieuwe standaard zetten 
voor de gehele koffie-industrie. Daarom biedt Fair-
trade Original als eerste merk in de Nederlandse 
supermarkt de koffieboeren een prijs waarmee ze 
een waardig bestaan kunnen opbouwen: een leef-
baar inkomen referentieprijs (LIRP). 
Veel koffieboeren verdienen niet genoeg om 
waardig van te leven. Dit betekent dat zaken zoals 
het opbouwen van een spaarpot voor onvoorziene 
omstandigheden en werken aan duurzame land-
bouwmethoden niet haalbaar zijn. Ondertussen 
staat door klimaatverandering het voortbestaan 
van de koffieproductie verder onder druk. Onder 
andere verhoogde temperaturen in combinatie 

met intensievere, onregelmatige regenval geven 
problemen bij de koffieteelt. De noodzakelijke 
aanpassingen zijn voor de meeste boeren niet te 
betalen. 
Als we naar de wereldwijde koffiemarkt kijken, 
dan wordt het hoog tijd dat er iets gaat veran-
deren. Veel boeren verkopen hun koffie tegen 
kostprijs en leven in armoede. Wij werken al vijftig 
jaar aan dit complexe thema, we zijn blij dat we 
deze belangrijke stap zetten en zo de koffieboe-
ren helpen een leefbaar inkomen te verdienen. Je 
koffie smaakt echt veel beter als je weet dat er een 
eerlijke prijs voor is 
betaald. We hopen 
hiermee ook andere 
koffiemerken en re-
tailers te inspireren 
zodat we samen veel 
meer koffieboeren 
in staat stellen een 
leefbaar inkomen te 
verdienen.

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen
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IN GESPREK MET ....

Hoe gaan wij als christe-
nen van tegenwoordig 
om met matigheid, een 
van de zeven christelij-
ke deugden? 
Ik vroeg het Henk van 
der Wielen. 

Henk van de Wielen is 
geboren in de zestiger 
jaren in Woezik. Hij 
groeide op in de Woe-
ziksestraat. Ging daar 

naar  de Paschalisschool. Zwermde wat uit, maar 
woont nu weer in 'de Woezik'. Hij is voorzitter 
van de contactraad, lid van de Broederschap Ke-
velaer, lector tijdens de kerkdienst en haalt geld 
op voor de Vastenactie. 

nuchter 
Bij ons thuis zeiden ze: “Doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg”. Ik was nummer drie uit 
het gezin van vijf jongens en een meisje. Dan 
krijg je een natuurlijke rol. Pieken en dalen eruit 
halen van de andere kinderen. Je moet dat met 
beleid doen. Daarom zoek ik misschien wel altijd 
eerst de balans. Ik ben meer een gevoelsmens. 
Wat ik indertijd ook geleerd heb? Denk eerst na. 
Ik ben ook bedachtzaam. 

soBer

Matigheid heeft invloed gehad op mijn leven. 
Als je in ons gezin vroeger iets wilde hebben, 
dan moest je er eerst maar voor sparen en wer-
ken. Wij mochten alles, als je maar zelf betaalde. 
Luxe dingen moest je zelf verdienen. Daardoor 
ben ik vroeg actief geworden. En opvallend was 
dat mensen snel geld en werkjes aan mij toever-
trouwden. Mensen hebben mij kansen geboden. 
Wij hadden een goed leven thuis, maar het geld 
mocht je niet 'over de balk gooien' zoals men dat 
zei. Ik denk dat dit het DNA in 'de Woezik' was. 
De vorige generatie waren zonen van boeren. 
Maar er was niet genoeg werk op de boerderij 
voor alle kinderen. Daardoor zijn er veel in de 
bouw terechtgekomen. Dat verdiende goed in 
die tijd. Ook mijn vader is daardoor in de bouw 
gegaan. Daarbij hadden we ook een groente-
tuin, een siertuin en dieren. Alles zag er altijd 
piekfijn uit. Hij werkte hard. Mijn vader was ook 
een zwijgzame man. Wij hadden als kinderen 
veel respect voor hem. Het was geen uitbundig 
leven. Wij leefden sober, zoals veel gezinnen in 
die tijd. En ik doe het nog steeds. Bewust en so-
ber leven, dat is mijn levensvisie.  

matigheid is een kardinale deugd. De naam 'kar-
dinale deugd' is afkomstig van het woord: cardo 
(= scharnierend).
Een scharnier zorgt voor verbinding. Ik denk dat 
ik mij daarin kan vinden. Als je mij iets vraagt, dan 
probeer ik het doen. Mensen verwonderen zich 
daarover soms. Ik kijk altijd: 'wat wil de ander'. 
Deze rol kan je verschillend invullen. Sommige 
mensen zeggen: “dat je dat doet”. Andere men-
sen zeggen dat ze dat missen bij zich zichzelf. 
Ik ben nu eenmaal zo. Ik ben wel kritisch. Wat 
wil ik zelf? Maar ik zie wel graag dat dingen in 
harmonie verlopen. Zijn we het niet met elkaar 
eens, dan zeg ik: “We moeten het er samen eens 
over hebben“. Ik sta namelijk open voor ieder 
beter idee. Mocht ik het ergens niet mee eens 
zijn, dan meld ik het. Interactie is belangrijker 
dan de actie zelf. 
En ... iedereen mag eigenwijs zijn, maar ze moe-
ten er wel over nagedacht hebben! 

kerkelijk leven

Ik ben de enige van mijn broers en zussen die 
nog kerkelijk is. De kerk geeft mij rust en ver-
trouwen. Tot mijn twaalfde jaar ging ik met mijn 
moeder mee naar de kerk. Mijn moeder was 'van 
Maria' zoals men dat indertijd zei.  Ze ging ook 
op bedevaart naar Kevelaer.  Misschien telde het 
wel mee dat die ene dag bedevaart ook een va-
kantiedag was voor mijn moeder. Dat kan best.  
Ik ga zelf nog steeds mee naar Kevelaer. Nu als 
lid van de Broederschap van Kevelaer. 
Oh ja.  Vroeger kwam de pastoor dikwijls bij ons 
aan huis. Een kaartje leggen. Mijn broer zat eens 
op zo’n avond onder de tafel en hij knoopte de 
veters aan elkaar van de kaarters. Er was een 
groot verschil in karakter tussen ons (haha).
Het kerkelijk leven? Ik ben er langzaam in ge-
groeid.  Ik heb er steun aan gehad. Ik vond het 
mooi als kind. Ik luisterde naar de verhalen. Daar 
kon ik over nadenken. 
In de vastentijd was het normaal dat we thuis 
'vasten'. Matigen, vasten en zelfbeheersing 
hoorden erbij in die tijd. Nu is dat anders. Maar 
we zijn ook een generatie verder. 

huidige kerkelijke Beleving in 'de woezik'
Woezik is groter geworden. Er is een nieuwe 
wijk bijgekomen, de Saltshof. Maar de opkomst 
in de kerk is minder geworden. Mensen die 
hier wonen komen overal vandaan. Ze hebben 
geen wortels in 'de Woezik'. Wel opvallend is 
dat er nog mensen die hier vroeger woonden 
naar de Paschaliskerk komen.  Ze komen terug 
naar hun oude kerkgebouw en geloofsgemeen-
schap. 'De Woezik' was indertijd een levendige 
kerkgemeenschap. Veel dingen ontstonden hier. 
Bijvoorbeeld het idee van de Hoeksteen*. Hoe 
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EVEN PUZZELEN
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N T P I N K S T E R E N T E O A

A M L A P A A S E I T J E S U T

M V U R I G E T O N G E N T D ©

wat weet u o.a. van pasen, pinksteren, hemelvaart ?
In deze woordzoeker staan woorden die veelal te maken hebben met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
Kunt u alle woorden hiermee in verband plaatsen?

de woorden, die u kunt doorstrepen zijn:
Alfabet - Apostel - Carnaval - Dauwtrappen - Delen - Eieren zoeken - Ezel - God - Graag - Graven  - 
Heilige Geest - Hemelvaart - IJver - Lezen - Manna - Maria - Paaseitjes - Palm - Pasen in ’t goud - 
Pinksteren - Rede - Rome - Rood - Ster - Talenwonder - Vers - Veertig - Verrijzenis - Vijftig - Vrije dag - 
Vurige tongen - Verstaan - Windvlaag - Wit.

Het eerstvolgende nummer is be-
doeld voor de periode van 28 mei t/m 3 juli. 
Daarin wordt de profeet Deborah behandeld. 
Kopij kan tot en met 5 mei per e-mail worden ge-
zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE
lang we hier nog een kerk hebben? Misschien 
kan je beter een geloofsgemeenschap minder 
hebben. Wat kan er voor iets nieuws en moois 
ontstaan als je kerkgebouw en geloofsgemeen-
schap loskoppelt? Heb je het kerkgebouw nog 
nodig? We hebben toch ook geen eigen burge-
meester en gemeentehuis in 'de Woezik'? 

*De Hoeksteenparochie bestond indertijd uit vijf geloofs-
gemeenschappen: H. Antonius Abt, Emmanuel, H. Johannes 
de Doper, H. Jozef, Paschalis Baylon.

Marium Lahm 
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KAPELLENTOCHT 2022

Op tweede pinksterdag, maandag 6 juni, wordt 
de Kapellentocht gehouden in het dekenaat 
Druten-Wijchen. Indertijd georganiseerd om een 
impuls te geven aan ons samen kerk-zijn. Met 
Pinksteren wordt het ontstaan van de kerk ge-
vierd, dus des te mooier om dit samen te doen. 
Twee keer heeft het coronavirus ons parten 
gespeeld. Eindelijk kunnen we weer, voor de 
veertiende keer zelfs, samen optrekken naar 
de Kapelberg in 
Bergharen.
Om 10.00 uur in 
de ochtend, ho-
pelijk bij stralend 
weer, gaan pas-
tores vóór in de eucharistieviering die als thema 
draagt: Samen Op Weg. Bij slecht weer is de vie-
ring in de H. Annakerk.  
Voor het eerst neemt ook, naast de geloofs-
gemeenschappen van Druten en Wijchen, 
parochie Beuningen deel aan de Kapellen-
tocht. Pastor Ruud Roefs gaat nader in op 
het thema Samen Op Weg en betrekt daar-
bij ook de wereldwijde voorbereiding op de 
bisschoppensynode van 2023. Wat betekent 
het 'samen onderweg zijn' vandaag de dag 
in onze kerk(en)?
Mocht het erg druk worden, dan is het fijn 
als er mensen zijn die uit voorzorg zelf een 
stoel of kruk meenemen. U kunt ter plekke 
een misintentie indienen.
Na de viering wordt op het terrein een kop 
koffie met koek aangeboden voor een zacht 
prijsje…

U wordt trouwens uitgedaagd om als  wan-
delaar naar de viering te komen. 
Zie bijgaand schema.
Vertrekpunten:
•  Bergharen om 5.45 uur via Wijchen vanaf 
kerkplein H. Anna.
Contactpersoon Henk van der Wielen
•  Wijchen-Centrum om 7.30 uur vanaf de 
Mariagrot Antonius Abt.
Contactpersoon Jo Jansen
•  Hernen/Leur gezamenlijk optrekken om 
9.00 uur vanaf kerkplein H. Judocus Hernen. 
Gastvrouwen Marijke Reijnen/Nelly Hendriks

Een gezonde sportieve activiteit voor de 
tweede pinksterdag is om één of meerdere 
kapellen van onze parochie te bezoeken, bv. 
per (elektrische) fiets.

•  Overasselt: Mariakapel H. Antonius Abtkerk            
•  Balgoij: Mariakapel Hoeveweg

•  Alverna: Mariakapel naast de H. Jozefkerk
•  Alverna Boskant: Mariakapel Boskantse 
Broekstraat 
•  Wijchen-Centrum: Mariakapel Antonius Abt-
kerk en de  Mariagrot  in de tuin
•  Niftrik: Mariakapel H. Damianuskerk
•  Lienden: Mariakapelletje Liendensestraat
•  Batenburg: Mariakapel H. Victorkerk
•  Bergharen: Devotiehoek H. Annakerk
•  Hernen/Leur: Mariakapel H. Judocuskerk
•  Woezik: Mariakapel/tuin H. Paschalis Baylon-
kerk.

Een devote en gezellige Kapellentocht toege-
wenst!

Namens de commissie Kapellentocht
Gerard Toonen
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De film gaat over een stoere uitsmijter die in 1962 
werk zoekt wanneer zijn nachtclub vanwege re-
novatie is gesloten. Hij vindt werk als chauffeur 
voor een Afrikaans-Amerikaanse klassieke pianist 
op tournee door de zuidelijke Verenigde Staten. 
Gewapend met ‘The Negro Motorist Green Book’ 
beginnen ze hun tocht. De snobistisch erudiete 
pianist en de grove, praktische uitsmijter kunnen 
nauwelijks met elkaar opschieten. Onderweg 
zien en doorstaan ze verschrikkelijke onrecht-
vaardigheden. Daardoor krijgen ze respect voor 
elkaars talenten en beginnen ze ze samen on-
der ogen te zien. Ze gaan vriendschap en begrip 
koesteren dat hun leven verandert.

De film wordt op vrijdag 20 mei om 14.30 uur 
vertoond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 
14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld.

FILM: GREEN BOOK

Zondag 10 april was 
eindelijk het door de 
stichting Gewoon 
Klassiek voorberei-
de COM-PASSION 
promsconcert in de 
Antonius Abtkerk 
in Wijchen. Voor be-
zoek aan dit concert 
zijn extra afspraken 

gemaakt voor het kunnen bijwonen door minder-
draagkrachtigen en vluchtelingen.
De voorbereiding, maar ook de publicaties in 
Wegwijs en Gelderlander hadden de verwach-
tingen tot grote hoogten opgestuwd. Zondag 
bleek tijdens de uitvoering dat de verwachtin-
gen zeker niet te hooggespannen waren.
De bezoekers kregen een concert voorgeschoteld 
dat zowel klassieke stukken van Sjostakovitsj en 
Bachs Mattheüs-Passion bracht, maar ook moder-

ne stukken als 
'Sound of Silen-
ce' van Simon 
& Garfunkel en 
'Door de wind'  
van Stef Bos.
De muziek werd 
uitgevoerd door 

soliste Gery Vermeulen, dirigent Freddy van Mourik, 
saxofonist Nader Issa, jongerenband Sidestream-
collectief, muziekvereniging Arezzo en kamerkoor 
Zingyes. Dominee Jan-Willem Dorst verzorgde de 
verbindende teksten en bracht daarmee de muziek 
en gezangen dichter bij de alledaagse realiteit.
Het mooie concert kreeg een geweldig slot in de 
samenzang van artiesten en bezoekers in de song 
'Tranen gelachen' met als weerkerend refrein 'het 
licht uitgedaan'.
Met een woord van dank aan allen die hebben 
meegewerkt aan het tot stand komen van het 
concert, gingen tevreden bezoekers en organisatie 
huiswaarts.

Activiteitencommissie Antonius Abt,
Hein Kroft - Henk Campschroer

GESLAAGD COM-PASSION PROMSCONCERT
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Lezing maandag 9 mei 2022, 19.00 – 20.30 uur, 
Emmanuelkerk Wijchen. Gratis entree. Er staat 
wel een collectebus waarvan de opbrengst naar 
Oekraïne gaat.
Oekraïne. Een land in oorlog. Een arm land ook 
waar priesters, religieuzen en leken van de ka-
tholieke kerk bijzonder actief zijn en al vele jaren 
armen, daklozen en vluchtelingen helpen. En dat 
terwijl de Kerk pas in 1991, met de onafhanke-
lijkheid van Oekraïne, veel van haar gebouwen 
- die vaak als sportschool of bioscoop waren ge-
bruikt - terug heeft gekregen. 
Twee weken voor de recente Russische invasie 
belegde de katholieke hulporganisatie Kerk in 
Nood (ACN) al een persconferentie met de pau-
selijke ambassadeur en aartsbisschop van de 
Grieks-Katholieke Kerk over de vraag wat de 

OORLOG IN OEKRAÏNE DOOR OOGGETUIGEN
Kerk zou doen bij een 
inval. Hun antwoord: 
"Blijven om de mensen 
terzijde te staan." Dennis 
Peters van Kerk in Nood 
weet wat dit 'blijven' in 
de praktijk betekent. Hij 
bezocht eerder projecten 
en interviewde mensen in 
onder meer Charkiv, ont-

vangt uit eerste hand nieuws uit Oekraïne van de 
nuntius, aartsbisschop, bisschoppen, priesters en 
leken in het land. 
Een lezing over de wanhoop van vluchtelingen, 
de raketinslag in het huis van een bisschop, maar 
ook over de hoop van meisjes in een katholiek 
studentenhuis en een kathedraal waar op een 
zondag in 1991 slechts zeven mensen kwamen 
en waar tot recent zeven heilige missen werden 
gevierd.  

paschalis Baylon - woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD
als er geen haan meer kraait

Als er geen haan meer kraait om mensen die ver-
eenzaamd zijn door ziekte of ouderdom of als ze 
niet respectvol worden benaderd….dan gaat Jezus 
opnieuw zijn kruisweg.
Als er geen haan meer kraait om mensen die dood 
gaan door honger of geweld of ten onrechte 
worden veroordeeld….dan sterft Jezus vandaag 
opnieuw aan het kruis.
Als er geen haan meer kraait om wat er aan el-
lende om ons heen gebeurt of als de waarheid 
wordt doodgezwegen…..dan begraven we Jezus 
elke dag opnieuw.
Maar wanneer er mensen opstaan die zorgzaam 
zijn, respectvol en eerlijk, dan kan de wereld er 
heel anders uitzien….dan gebeurt Pasen weer, dag 
na dag.
Moge Pasen voor ons veel langer duren dan één 
dag en moge het voor ons vooral veel meer bete-
kenen dan wat de paashaas ervan gemaakt heeft.
Ik wens jullie van harte een zalig Pasen toe!

(Geschreven door: Els Margodt)

Deze openingstekst werd gekozen als begin van 
onze meest recente contactraadvergadering. Over 
het algemeen kwamen verder in deze vergade-
ring de gangbare zaken voorbij zoals vieringen en 
voorbereiding ervan. In voorbereiding op Pasen, 
die inmiddels voorbij zal zijn bij het verschijnen, is 
ook een knutselmiddag voor de palmpasenstokken 
georganiseerd. Inmiddels kan als naschrift gemeld 
worden dat dit zo’n twaalf exemplaren heeft op-
geleverd. 
Mooi initiatief waar de kinderen alleen maar 

hoefden te komen en er werd gezorgd voor de 
benodigdheden met een open repetitie van het 
kinderkoor er achteraan. Een hele fijne combi-
natie met als resultaat mooie palmpasenstokken 
compleet met broodhaantjes vanuit een goede 
traditie!

Namens de contactraad, Gerard Arts

PALMPASEN IN DE 
WOEZIK

Op zondag 10 april 
hebben we in de 
Paschaliskerk een ge-
zinsviering gehad 
voor Palmpasen. De 
kinderen hadden een 
paar dagen eerder 

mooie palmpasenstokken gemaakt. We zijn de 
viering begonnen met een optocht door de kerk 
met de palmpasenstokken. Daarna hebben we 
het grote kruis in de kerk op dezelfde manier 
versierd, waarbij de kinderen hebben uitgelegd 
wat de betekenis is van al die versieringen. Zo 
hoorden we aan de hand van de palmpasenstok 
eigenlijk al het hele verhaal van de Goede Week. 
Na afloop van de viering zijn de kinderen met 
de palmpaasstokken naar de Weegbree gelopen. 
Daar hebben ze in alle huiskamers een liedje ge-
zongen. We hebben ook een palmpasenstok en 
voor iedere bewoner een palmtakje achtergela-
ten. Het was voor het eerst sinds corona dat dit 
weer kon. De bewoners van de Weegbree heb-
ben genoten van het bezoek van de kinderen en 
voor de kinderen was het ook een hele belevenis. 

Gerard Arts
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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
Presentatie
Communicanten/Vormelingen
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 Woord en Communie
Hennie Witsiers

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
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Presentatie Communicanten
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 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

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
SDG (Gemengd) | Yves Mambueni
14.00 English Mass
Yves Mambueni
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Uitreiking kruisjes
Dames- & Herenkoor
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
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 26 mei
• Hemelvaart van de Heer

lezingen           

☼ Eerste lezing: Hand. 1,1-11
☼ Tweede lezing: Heb. 9,24-28;10,19-23
☼ Evangelie: Luc. 24,46-53
donderdag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

donderdag

09.30 Eucharistieviering
Gildedag
Mazing Joy
Yves Mambueni
donderdag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

donderdag

11.00 Woord en Communie
Hennie Witsiers

donderdag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

28 mei / 29 mei
• 7e zondag van Pasen
• Wereld communicatiedag

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Hand. 7,55-60
☼ Tweede lezing: Openb. 22,12-14.16-17.20
☼ Evangelie: Joh. 17,20-26
zondag

11.00 Eucharistieviering
Vrijwilligersviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes
zondag

09.30 Woord en Communie
Vrijwilligersviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Ton van Balveren

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

21 mei / 22 mei
• 6e zondag van Pasen

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Hand. 15,1-2.22-29
☼ Tweede lezing: Openb. 21,10-14.22-23
☼ Evangelie: Joh. 14,23-29
zaterdag/zondag

18.00 Gebedsviering Apostelen 2.0
Ramon Roks
11.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor Alverna | 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

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni 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.

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 29 april 13.30 uur Eucharistieviering i.v.m. Ziekendag. Emmanuelkoor. Yves Mambueni/Hennie Witsiers.
zondag 08 mei 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 13 mei 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 06 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
vrijdag 03 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

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

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 22 april 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 27 mei 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 06 mei 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
donderdag 19 mei 14.00 uur Marialof van de KBO. Yves Mambueni.
vrijdag 03 juni 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.
zaterdag 30 april 16.00 uur Gezinsviering met ouders en gedoopte kinderen. Yves Mambueni.
woensdag 4 mei 18.30 uur Dodenherdenking. Yves Mambueni/Ds. Hermen Kroesbergen.
maandag 09 mei 10.00 uur Ontmoetingsviering. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 26 april 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 31 mei 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 06 mei 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 juni 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Dit avontuur wil je niet missen!
Ga met ons mee naar het beloofde 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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h. judocus - hernen

Corona wordt wel gerekend te behoren tot het 
verleden,

maar gevolgen zijn er nog voor het heden.
Na bijna twintig jaar bestaan,

is de maandelijkse ouderenviering van de baan.
Het aantal deelnemers heeft teveel verlies gele-

den.

Inmiddels hebben we De Goede Week en Pasen 
gevierd.

De vrede is in Oost-Europa ernstig verstierd.
Dood en verderf zijn dagelijkse kost,

problemen worden niet opgelost.
Mensen gedragen zich als ongediert.

Hoe kunnen we deze ellende keren?
Wat hebben we uit het verleden kunnen leren?

Slachtoffers en vluchtelingen moeten we helpen.
We zullen niet alle nood kunnen stelpen,

met goedheid en giften moeten we ons verweren.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES:
1 mei: Jan en Pieta de Kleijn, overleden ou-
ders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Ria ten 
Hagen-Kolks, Adriaan en Stien Hoeks-van der 
Wielen, Thé en Trees Reuvers, Wim en Gon He-
bing

15 mei: Toon Hendriks, Marcel Kolks, Wim en 
Gon Hebing, Leo van Lubeek, Gerda van Heu-
men-Lukassen

26 mei Hemelvaart: Koosje van Heumen-Cobus-
sen, Marco van Mullekom

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

WERKZAAMHEDEN AAN DE 
ZEND-ONTVANGSTINSTALLATIE

T-Mobile en Tele2 hadden tot voor kort appara-
tuur in de kerktoren. In 2021 is Tele2 overgenomen 
door T-Mobile. De apparatuur van Tele2 werd 
hiermee overbodig en eind maart / begin april 
is deze verwijderd. Tevens heeft T-Mobile groot 
onderhoud gepleegd en is de zend-ontvangstin-
stallatie gereviseerd en  verbeterd. Ook de vloer 
van  de ruimte waar apparatuur staat opgesteld 
voldeed niet meer aan de eisen en is vernieuwd 
door T-Mobile. Waarvoor aan T-Mobile onze 
hartelijke dank! Het vervangen van de anten-
nepanelen aan de 
buitenkant van de 
toren gebeurde met 
een hoogwerker.
De T-Mobile-mede-
werkers hebben ook 
de tijdens de storm 
opgewaaide lood-
flappen aan de toren 
weer op de plek be-
vestigd.

De opstelling van de 
hoogwerker veroor-
zaakte een aantal 
dagen verkeershinder. 
Namens de contactraad dank voor het getoonde 
begrip voor dit ongemak. 

Piet Hendriks

OUDERENVIERING…
Eind 2003 kwam pastor Jos van Minderhout met 
het idee om een keer per maand met ouderen 
samen te vieren en na afloop gezellig koffie/thee 
te drinken en elkaar te ontmoeten. Er werden 
parochianen benaderd en in korte tijd hadden 
we een enthousiaste groep bij elkaar. Met elkaar 
hebben we een fijne tijd gehad, eerst in de kerk 
en pastorie, daarna na de viering bij Cafeesterij 
de Toekomst en de laatste jaren in de Mijlpaal. 
Hennie Witsiers heeft lange tijd de vieringen 
mooi verzorgd.
Toen kwam corona en gingen we stoppen maar 
wilden we weer opstarten als alle beperkingen 
voorbij waren. Intussen is er veel veranderd. Van 
de vaste groep bezoekers zijn er nog maar een 
paar over, zodat we hebben besloten dat we de-
finitief stoppen. Helaas…

Als er nog behoefte bestaat aan een ontmoeting 
of gesprek horen we het graag, zodat we kun-
nen kijken hoe we het gaan invullen.

Nelly Hendriks en Marijke Reijnen
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h. johannes de doper - Balgoij

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Tijdens de vergadering op 21 maart hebben wij 
stilgestaan bij de conceptvisie van de parochie 
De Twaalf Apostelen. De inzichten van onze con-
tactraad zijn meegenomen naar de algemene 
Apostelvergadering op 22 maart.
• Er zullen in onze parochie in de toekomst nog 
verschillende kerken aan de eredienst worden 
onttrokken en daar moet beleid op gemaakt 
worden.
• Samen met pastor Yves hebben wij als contact-
raad de stellingen en vragen besproken horende 
bij de synode van kerken. Dit proces is reeds ge-
start maar loopt tot oktober 2023. De paus wil 
graag de mening van de gelovigen meenemen 
in zijn besluiten.
• Koffiedrinken na de vieringen. Er wordt weer 
koffie/thee aangeboden na de vieringen.
• 8 mei is de presentatie van de communicanten 
en vormeling tijdens de H. Mis en 12 juni is de 
eerste  communie in Balgoij.
• Op zondag 9 oktober is er een dankdienst voor 
de kinderen die gedoopt zijn het afgelopen jaar. 
De ouders kunnen na de dienst het doopschelpje 
meenemen. In september ontvangen de ouders 
een uitnodiging.
• Aandacht voor de vrijwilligers in de kerk zoals 
interieurverzorgers, kerkhofwerkers, bloemen-
verzorgers, kindervieringwerkgroep, kosters, 
acolieten, zangkoren Mazing Joy en Andiamo, 
ziekenpastoraat, lectrices en lectoren, techni-
sche dienst en de contactraad. Voor deze groep 
vrijwilligers zal uit dankbaarheid voor hun inzet 
weer een middag of avond georganiseerd wor-
den.

CECILIAFEEST ANDIAMO
Het zangkoor Andiamo heeft in november 2021 
tijdens de Heilige Mis de jubilarissen Piet Hop-
man, veertig jaar lid van het koor, en Ilja van 
Luijk, vijfentwintig jaar lid van het koor, al gehul-
digd met een eremedaille van goud voor Piet en 
zilver voor Ilja. Ook ontvingen zij een oorkonde 
van de Gregoriusvereniging. Helaas kon er geen 
feest op volgen vanwege de geldende corona-
regels. 
Op 27 maart hebben wij het uitgestelde feest 
alsnog gevierd. Samen met onze leden hebben 
wij genoten van een gezellig samenzijn. De voor-
zitter opende de middag met mooie woorden 
voor de jubilarissen en hij bedankte tevens Leny 
Lenders, die na bijna veertig jaar wegens gezond-

heidsredenen gaat stoppen bij het koor. Voor 
Leny als dank een mooie bos bloemen en een 
oorkonde voor haar grote inzet.  Een bedankje 
en bloemen waren er ook voor Henriëtte Vled-
der voor haar jarenlange bijdrage als bestuurslid. 
Henriëtte heeft haar functie als penningmeester 
neergelegd omdat ook zij problemen heeft met 
haar gezondheid. Erelid Jo Arts is daags voorhet 
feest bezocht met een bloemetje en attentie om-
dat het voor Jo te moeilijk is er de hele middag 
bij te zijn.
Na een goedverzorgde lunch was het tijd voor 
amusement. Er werd een tableau vivant (een 
schilderij dat zo nu en dan tot leven komt) uitge-
voerd, waar middels sketches en passende liedjes 
alle zaken van het koor de revue passeerden. De 
jubilarissen Piet en Ilja werden in een speciaal op 
hun lijf geschreven lied toegezongen.
De feestmiddag werd na een gezellige borrel 
rond de klok van zes afgesloten.

Namens de contactraad, 
Rose Stevens

KINDVRIENDELIJKE PALMPASENVIERING
Zondagmiddag 10 april was er in de H. 
Johannes de Doperkerk om 11.00 uur een palm-
pasenviering. Deze kindvriendelijke viering werd 

voorgegaan door 
pastor Yves Mam-
bueni. In de week 
voorafgaand aan 
Palmpasen had-
den de kinderen, 
in de vergaderka-
mer van de kerk  

ieder hun eigen palmpasenstok gemaakt. Bij 
aanvang van de viering brachten de kinderen 
hun zelfgemaakte palmpasenstok naar binnen 
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TAIZÉVIERING 2 APRIL 2022
Op zaterdag 2 april werd in de Sint Joris-
kerk van Heumen een Taizéviering gehouden. 
Een oecumenische samenwerking tussen de ka-
tholieke en protestantse gemeenschap.Yves 
Mambueni Makiadi ging voor, samen met do-
minee Hermen Kroesbergen. In de aanloop naar 
deze viering moesten wij nog vele Taizé-melo-
dieën instuderen. Omdat deze maar kort zijn 
was dat nog wel te doen. De grootste uitdaging 
voor ons was dat we geen enkele repetitie com-
pleet waren. Telkens waren wel leden ziek, door 
corona of door griep. En omdat ons koor niet 
al te groot is stonden we ook wel eens met een 
hele kleine groep. Maar uiteindelijk was het de 
moeite dubbel en dwars waard. Alle melodieën 
waren ingestudeerd en woensdag 30 maart was 
de generale repetitie, samen met de muziek-
groep en de cantorij van de protestantse kerk. 
Al vlot bleek dat alle partijen zich goed voorbe-
reid hadden, en met goede moed konden we op 
voor de viering zelf. Het kerkje zat helemaal vol. 
Het was een indrukwekkend gebeuren. Er waren 
Bijbelteksten, voorbeden, lezingen, en stiltes. De 
koren en de muziekgroep zaten achter de kerk-
gangers. Net als in Taizé waren zij deel van de 
gemeenschap en bleven ook tijdens het zingen 
zitten. Op het altaar stonden een kruis  en daar-
omheen vele lichtjes. 

Na afloop was er een kopje koffie in vereni-
gingsgebouw Terp waar we gezellig nagepraat 
hebben. En iedereen was het er over eens: dit is 
zeker voor herhaling vatbaar. Op de Taizé-ma-
nier of met een eigen invulling.

Ilona Wijnakker
Koor New Challenge

sint-joriskerk heumen

en vertelde Thijs waarom kinderen een palmpa-
senstok maken. Na het evangelie mochten Stella 
en Jelle alle symbolen van de palmpasenstok 
uitleggen, het kruis, het broodhaantje, de palm, 
de eitjes en andere versieringen. Niek en Casper 
lieten hun palmpasenstok als voorbeeld aan de 
kerkgangers zien. Tenslotte werden de voorbe-
den nog door Samantha en Casper voorgelezen. 
Aan het einde van de viering gingen de kinderen 
in optocht naar de uitgang van de kerk, voor-
gegaan door pastor Yves met zijn zelfgemaakte 
palmpasenstok.

Piet van Erp
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OVERWEGING: 
ER IS GEEN PRIJS VOOR LIEFDE! 

Er is een verhaal te vinden op het internet dat 
gaat over een klein manneke dat een klein hond-
je wilde kopen. Op de boerderij zei de boer tegen 
hem dat de vier puppy’s veel te duur voor hem 
zijn. Maar het manneke bleef volhouden: “Ik heb 
50 cent. Is dat genoeg om te kijken?” “Zeker”, 
zei de boer en hij floot een deuntje. “Dolly”, riep 
hij. Dolly kwam aangerend met vier kleine bolle-
tjes wol. Maar het manneke had in het hok nog 
iets zien bewegen. Langzaam verscheen er nog 
een bolletje wol, maar dat was veel kleiner dan 
de andere hondjes. Op zijn achterpootjes gleed 
het bolletje het hok uit en op een wat onhandi-
ge wijze begon het hondje vooruit naar het hek 
te hobbelen terwijl het z’n best deed de andere 
hondjes bij te houden. “Ik wil die hebben”, zei 
het jongetje. “Jochie, je wilt dat hondje echt niet. 
Het is nooit in staat om te rennen of te spelen zo-
als andere hondjes dat kunnen”. Toen begon de 
jongen zijn broekspijpen op te rollen en de boer 
zag dat de jongen aan allebei zijn benen een 
stalen beugel droeg. De jongen zei: “Ik kan zelf 
ook niet zo goed rennen. Maar dit kleine hondje 
heeft toch iemand nodig die hem begrijpt”! De 
boer pakte toen die puppy op en zei: “Hier, hij is 
gratis. Er is geen prijs voor liefde”. 
De les van dit verhaal mag zijn dat God niet al-
leen aanwezig is in mooie woorden! God is ook 
aanwezig in de zoekers en twijfelaars. In al die 
mensen die het niet zoeken binnen onze Kerk 
maar voor wie het leven ook dierbaar is, niet 
alleen voor henzelf, maar evengoed voor hun 
naasten. Die in mensen, dat kleine manneke 
met zijn puppy, Gods gelaat zien en respect en 
eerbied tonen voor hun levens. Er zijn veel meer 
gelovige christenen dan wij die regelmatig ker-
ken. Natuurlijk mogen we blijven komen, want 
we hebben het samen nodig om elkaar te be-
moedigen, om vol te houden, om inspiratie te 
vinden, ja, om God te ontmoeten. Ik blijf me 
daarom ook als vrijwilliger inzetten voor onze 
geloofsgemeenschap om te werken aan een 
kerk waar mensen zich thuis voelen. 

Jolanda Massaar

 
antonius aBt - overasselt

HET BEELD VAN PETER CANISIUS

In de pastorie van Overasselt staat in de verga-
derzaal een beeld van de heilige Petrus Canisius. 
Wie was Petrus Canisius en waar komt dat beeld 
vandaan?
Peter Canisius werd op 8 mei 1521 geboren in Nij-
megen, als zoon van de Nijmeegse burgemeester 
Jacob Kanis. In 1543 trad hij in bij de toen net 
opgerichte orde van jezuïeten. Hij speelde een 
belangrijke rol in de Contrareformatie, onder 
andere door het schrijven van verschillende cate-
chismussen. De beroemdste daarvan is de Summa 
Doctrinae Christianae van 1555, in vraag- en ant-
woordvorm. Canisius overleed op 21 december 
1597 in Zwitserland. In 1864 werd hij zaligver-
klaard en in 1925 heilig. Zijn feestdag is op 21 
december, maar vóór het Tweede Vaticaanse 
Concilie op 27 april. (Bron: Wikipedia)
In de Apostelbode van november vorig jaar is 
naar aanleiding van zijn vijfhonderdste geboor-
tedag, een uitgebreid artikel over Peter Canisius 
gepubliceerd. Dat artikel eindigde met de op-
merking dat zijn naam voortleeft in de naam 
van een kerk, een straatnaam, een school en een 
ziekenhuis. Er zijn echter meerdere scholen naar 
hem vernoemd en ook de lagere school van Over-
asselt heette vroeger de Peter Canisiusschool.

In het voormalige Overasselt-
se tijdschrift Missiethuisfront 
verscheen van 1977 tot en 
met 1979 een zevendelige 
artikelenreeks, geheten 
‘Memoires van een school-
meester’ van de hand van 
meester Jacques Schlicher 
(1900-1982). Schlicher was 
hoofd der school van 1927 
tot 1966. In deel 4 schrijft hij: 
“Op 28 januari 1930 trad ik in 
het huwelijk met Willemien 
Strik. Als huwelijkscadeau 
kregen wij naast huishou-
delijke artikelen, een groot 
beeld van Peter Canisius, 
onze schoolpatroon. On-
der het pastoraat Van Riel 
werd dit jaarlijks op 27 april, 
rijk versierd, in de kerk ge-
plaatst. Later heb ik het 

beeld aan de kerk geschonken”.

Contactraad H. Antonius Abt
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antonius aBtkerk - wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD

Op 22 maart hebben alle contactraden overlegd 
met het parochiebestuur en het pastoresteam 
over de eerste versie van een beleidsplan tot 
2031.
Op 5 april kwam het volgende aan de orde.
•  Als opening las Ger van den Bogaard een stukje 
voor uit dagblad Trouw van 24 maart: Wat bete-
kent christelijke vrede eigenlijk? Een interessante 
vraag nu er een oorlog in Oekraïne woedt.
• Op een vraag aan Martin Claes wat er met 
een geloofsgemeenschap gebeurt als het kerk-
gebouw wordt gesloten, antwoordde hij dat de 
geloofsgemeenschap dan blijft. Het uitgangs-
punt is ook om de geloofsgemeenschap te 
behouden, maar hoe lang dat kan hangt niet al-
leen af van de geloofsgemeenschap zelf, maar 
ook van het belang van de hele parochie.
• Als er straks geloofsgemeenschappen zijn 
zonder kerkgebouw, waar kan die geloofsge-
meenschap dan vieren? Martin heeft de voorkeur 
voor een kerkgebouw, maar er moet zeker gelet 
worden op de bereikbaarheid en concrete situ-
atie. In elk geval moet het een waardige ruimte 
zijn en is het nodig de faciliteit regelmatig te 
evalueren.
• Van de brandmeldapparatuur van het paro-
chiecentrum en onze kerk moet een rapport 
opgemaakt worden. Dan zal duidelijk worden 
wat er beter moet.
• Enkele kosters dragen sinds kort een zwarte 
toog. Martin Claes is daarmee accoord gegaan 
en er zijn trouwens geen kledingvoorschriften 
voor kosters. 
•  Nu de beeld- en geluidsapparatuur is verbe-
terd komen de koorleden achter het priesterkoor 
soms heel duidelijk in beeld, zeker tijdens de 
preek. Als koorleden daar moeite mee hebben, 
dan kunnen ze beter niet achter de lezenaar 
plaats gaan nemen. En iedereen zal snappen dat 
keuvelende of geeuwende personen op de ach-
tergrond afleiden van de preek.
•  N.a.v. de oproep van Jack Steeghs in de Apos-
telbode van maart om te komen tot Dienen 2.0 
zal onze voorzitter een gesprek met hem aan-
gaan. Daarin zal hij ook de resultaten van ons 
vitaliteitsonderzoek (via o.a. sofagesprekken) 
bespreken.

Theo van der Weegen

Bepaalde knielBanken verwijderen?
Afgelopen jaren is het vaker gehoord, zouden 
in sommige banken de knielbanken weggehaald 
kunnen worden? Vooral oudere mensen vinden 
die knielbanken lastige obstakels. De contact-
raad weet ook dat er mensen zijn die het fijn 
vinden te kunnen knielen op speciale momenten. 
Besloten wordt te gaan inventariseren hoeveel 
mensen problemen hebben met de knielban-
ken. Daarom: wilt u liever geen knielbank in 
onze kerk? Geef dat dan binnen een maand 
door aan onze secretaris, secretaris.contactraad.
hantoniusabtwijchen@detwaalfapostelen.nl of 
mondeling aan Ton Wouters.

technische assistentie Bij uitvaarten

Tijdens uitvaarten willen nabestaanden wel eens 
van een eigen usb-stick of cd muziek laten af-
spelen. Dan moet vooraf gecontroleerd worden 
of die usb-stick of cd compatibel is met onze ge-
luidsinstallatie en of het geluid goed is. Omdat 
de vrijwilliger die dit tot nu toe tot volle tevre-
denheid doet, daarmee moet stoppen, zoeken 
we dringend (!) een of meer opvolgers. Wie 
een beetje kan omgaan met geluidsapparatuur, 
flexibel in tijd is en gevoel heeft om mensen in 
die dagen van rouw te helpen, die vragen we 
contact op te nemen met iemand van de contact-
raad. Doen!
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h. victor - BatenBurg

UIT HET ARCHIEF
Bezoek de oude victor (deel 1)
de naam sint-victor / kapittelkerk

Wat ligt hij er prachtig en pittoresk bij in de pril-
le lentezon, gelegen midden in het beschermde 
stadsgezicht van Batenburg op een ommuurd 
terrein. In de middeleeuwen kreeg deze kerk 
sterke banden met de dom van Xanten 
en daardoor werd Sint-Victor de naam-
gever van deze kerk. Op 3 december 
1443 kreeg Dirk II van Bronckhorst-
Batenburg, de toenmalige heer van de 
heerlijkheid Batenburg, pauselijke toe-
stemming om in zijn stad een kapittel te 
vestigen. En hiermee werd de Sint-Victor 
tot kapittelkerk verheven. Het kapit-
tel omvatte de kerken van Batenburg, 
Horssen, Maasbommel en een kapel in 
Lienden. En zo kwamen er een deken 
en zes seculiere kanunniken naar Batenburg. Het 
kapittel kreeg rechten en inkomsten uit de kerk.

korte geschiedenis

Het is een driebeukige uit rode baksteen op-
getrokken kerk met een lage stompe toren. De 
huidige kerk is in het begin van de 17e eeuw 
(1619-1634) herbouwd op de fundamenten van 
de verwoeste voorganger, nadat prins Mau-

rits die in 1600 in puin had geschoten. De oude 
Victor heeft een lange en zeer roerige geschie-
denis achter de rug. Hij heeft door de eeuwen 
heen meerdere bouwfases doorgemaakt, van 
een vroegromaans tufstenen katholiek zaal-
kerkje (11e eeuw) tot het huidige gebouw. Aan 
het eind van de 14e  eeuw werd het toenmalige 

zaalkerkje flink uitgebreid. Aan het 
rechtgesloten koor werd een groter 
gotisch koor gebouwd, en aan weerszij-
den van het priesterkoor verrezen twee 
extra kapellen en ook het middenschip 
werd verbreed met twee zijbeuken. In 
het midden van de 15e eeuw werd een 
hoge toren gebouwd die vier kerkklok-
ken kreeg. In 1566 werd de kerk tijdens 
de beeldenstorm geplunderd, maar hij 
bleef wel in handen van de katholieken. 
Zoals eerder is vermeld werd in 1600 

het kerkje grotendeels verwoest door oorlogs-
geweld. In 1608 nam de hervormde gemeente 
het gebruik van de kerk over en het werd dus 
herbouwd. Omdat de kerk niet meer in katho-
lieke handen was, werd het gotische koor en de 
noorderkapel weggelaten. Later (in 1714) is een 
zuidportaal toegevoegd. In werkelijkheid is de 
kerk anderhalf maal zo lang geweest als nu.

Hans Vermeulen

emmanuelkerk - wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op 20 mei om 14.30 uur vertonen we de film 
‘Green Book’. Elders in deze uitgave vindt u na-
dere informatie.
• Op zondag 29 mei houden we ons vrijwilligers-
feest. Het programma begint vorm te krijgen. 
Het ziet er naar uit dat we minder ver van huis 
gaan dan drie jaar geleden. Zodra alles bekend is 
krijgt iedere vrijwilliger een uitnodiging.
• De volgende vergadering van de contactraad is 
nog niet gepland.

Namens de contactraad, Tini Poos

MOEDERDAG
De tweede zondag van mei vieren we Moeder-
dag. Eigenlijk mag je hopen dat het elke dag 
Moederdag is, maar commercieel is het dan 
niet zo interessant meer. Ik kwam de volgen-
de gedachte van Dorothy Canfield Fisher rond 
Moederdag tegen en mogelijk geeft die stof tot 
nadenken.

‘Een moeder is niet iemand om op te steunen, 
maar iemand die het steunen onnodig maakt’.
Mijn vraag zou zijn of dit tot moeders beperkt 
moet blijven.

Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie wordt weer goed bezocht, 
maar er kunnen best nog gasten bij. We zien el-
kaar graag weer op de volgende woensdagen: 

4 en 20 mei en 1 en 15 juni. 
Het is steeds van 10.00 tot 
11.30 uur. 
Van harte welkom!

Tini Poos
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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.

Wim Klaassen was de jongste van acht kinderen 
van Lardus en Lies Klaassen-Burgers. Samen met 
zijn twee broers en vijf zussen groeide hij op in 
en om de boerderij aan de Valendries in Wijchen. 
Na de lagere school ging Wim naar de land-
bouwschool, want hij wilde boer worden. Op 5 
mei 1964 trouwde Wim met Diny Hopman en sa-
men kregen zij vier kinderen. Sinds 1966 woonde 
de familie in de boerderij op de kleine Wegelaar 
in Balgoij. Het was samen elke dag hard wer-
ken en zodra de kinderen groot genoeg waren, 
moesten ze ook meehelpen. In 1978 kreeg Wim 
last van een tennisarm en werd het werk steeds 
moeilijker voor hem. Ook na-
dat de boerderij in 2014 door 
Geert werd overgenomen en 
Wim en Diny verhuisden naar 
een nieuw huis in het dorp, is 
Wim druk bezig gebleven en 
hielp hij elke dag zo veel hij 
kon op de boerderij. In de-
cember 2021 werd Wim ziek 
en uiteindelijk bleek dat er 
geen genezing mogelijk was. Op 16 februari 
2022, omringd door zijn naasten, is Wim rustig 
ingeslapen. Zijn afscheidsdienst was op 23 febru-
ari 2022 in het crematorium te Beuningen.

In liefdevolle herinnering aan Annie Megens - 
Peeters. Zij werd geboren op 5 december 1938 
en groeide op in Bergen in een groot gezin. Ze 
leerde Toon kennen op de kermis en trouwde 
met hem. Ze gingen wonen aan de Molenkuil te 
Overasselt. Er werden twee kinderen geboren en 
later twee kleinkinderen. Annie was een zorgza-
me vrouw voor haar man en kinderen, ook was 
ze een trotse oma. Ondanks haar kwetsbare ge-
zondheid is ze 83 jaar geworden. Ze had humor 
en was nog scherp van geest. Annie was gastvrij 
voor familie, vrienden en buren en ook de post-
bodes wisten het koffieadres wel te vinden. Op 
21 maart is Annie thuis overleden, haar uitvaart 
was op 26 maart in de H. Antonius Abtkerk te 
Overasselt. Daarna was het afscheid in het cre-
matorium te Beuningen.

Henk Janssen is op 19 december 1927 geboren aan 
de Leurseweg te Wijchen. In 1956 is hij getrouwd 
met Riet Uijen. Zij kregen samen vijf kinderen. 
Hij was de trotse opa van acht kleinkinderen en 
de overgrootvader van zeven achterkleinkinde-

ren en nog twee op komst, waarvan hij weet 
had. Hij was erg betrokken bij alles en iedereen 
en hield van eenvoud. Hij verzorgde zijn plantjes 
op het balkon. Naarmate hij ouder werd moest 
hij steeds vaker afscheid nemen van de mensen 
om hem heen. Vanaf oktober ging zijn gezond-
heid achteruit. Op 22 maart 2022 is hij in zijn 
eigen omgeving overleden. De afscheidsdienst 
heeft op 29 maart 2022 plaatsgevonden in de 
H. Antonius Abtkerk te Wijchen, aansluitend is 
zijn lichaam te ruste gelegd op het naastgelegen 
kerkhof.

Op 10 augustus 1928 is Tonny Stuart te Wij-
chen geboren als oudste van een gezin met vijf 
kinderen. Als tiener werd ze al ingezet om het 
huishouden te runnen omdat haar moeder ziek 

was. Het was ook crisistijd, die 
werd gevolgd door vijf jaar 
oorlog. Zij heeft zich volledig 
ingezet voor de zorg van haar 
ouders. Haar laatste jaren wa-
ren rustig. Zittend achter het 
raam genoot zij van het voe-
ren van de vogels. Ze zwaaide 
ook altijd naar de vele pas-
santen, naar de school en de 

buurtgenoten. Op 29 maart 2022 is zij rustig in-
geslapen. Op 6 april 2022 hebben wij van haar 
afscheid genomen in de H. Antonius Abtkerk te 
Wijchen. Aansluitend heeft de crematie plaats-
gevonden.

Ria Verdonk werd geboren in 1943 als laatste 
kind. Ze heeft een fijne jeugd gehad in het war-
me gezin. Toen Ria twaalf was kreeg haar moeder 
een hersenbloeding, wat een grote impact op 
haar heeft gehad. Ria heeft diverse opleidingen 
en cursussen gedaan. Ze speelde graag piano en 
was op vele vlakken creatief. Ze was erg onder-
nemend, zo zette ze een hele jeugdbeweging 
van gidsen en kabouters op. Ze trouwde en kreeg 
twee kinderen en later drie kleinkinderen op wie 
ze erg gek was. Ria hield van bloemen plukken, 
fotograferen en kunstzinnige dingen maken. 
In haar laatste levensjaren werd ze steeds ver-
geetachtiger, maar gelukkig kon ze nog altijd 
haar kinderen herkennen en hebben zij nog een 
fijne tijd samen gehad en konden zij genieten 
van haar humor tot het einde. Op 1 april 2022 
is Ria te Nijmegen overleden en op 7 april 2022 
hebben we in de Antonius Abtkerk te Wijchen 
afscheid van haar genomen, waarna ze op de be-
graafplaats bij de kerk te ruste is gelegd.
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20 mei symposium ‘naar een verBonden stad’
Het Albertinumgenootschap bestaat in 2022 veer-
tig jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum biedt het 
genootschap Nijmegen een feestelijk symposium 
aan, ‘Naar een verbonden stad’.
Het thema ‘verbinding’ sluit aan bij de religieuze 
traditie waaraan het Albertinumgenootschap 
schatplichtig is. Het is tegelijkertijd ook een hoogst 
actueel thema: Hoe zijn we anno 2022 als Nijme-
genaren met elkaar verbonden? Laten we ons aan 
elkaar wat gelegen liggen? Hoe gastvrij zijn we 
voor vreemdelingen en vluchtelingen?

Hoofdspreker tijdens het sympo-
sium is Hubert Bruls, burgemeester 
én burgervader van Nijmegen. In 
zijn toespraak zal hij de mogelijkhe-
den en moeilijkheden belichten die 
hij ziet om van Nijmegen een ‘ver-

bonden stad’ te maken. Hij zal ingaan op zijn eigen 
rol als bestuurder en op zijn persoonlijke motiva-
tie, ook vanuit zijn religieuze achtergrond. 

Op de toespraak volgen reacties 
van twee mensen die actief zijn 
binnen het Nijmeegse: 
Maria van den Muijsenbergh: 
werkzaam als arts, straatdokter 
en hoogleraar. 
Qader Shafiq: directeur van het 
Bureau Wijland en in 2019 ‘Nij-
megenaar van het Jaar’.

Accordeonist Johnny Rahaket en violist Gerie Daa-
nen luisteren de bijeenkomst op met muziek.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een drankje en een hapje.
Het jubileumsymposium vindt plaats op vrijdag 20 
mei 2022, van 14.00 -17.00 uur, in de Dominicus-
kerk (Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen).
Deelname kost € 10,- (studenten: € 7,50), inclusief 
consumpties. U betaalt in de kerk.
Aanmelding vooraf is verplicht. Dat kan tot 10 mei 
op de website www.albertinumgenootschap.nl. U 
bent van harte welkom!

40 JAAR ALBERTINUMGENOOTSCHAP
Rika Burgers-Rossen overleed op 14 maart en 
werd 100 jaar oud. Optimisme en levenslust ty-
peerden haar en graag was ze aan het werk met 
haar handen. Na het overlijden van haar echtge-
noot Toon lukte het haar om de draad van het 
leven weer op te pakken en was Rika graag in 
het gezelschap van vriendinnen en familie, en 
hield haar brein creatief. We hebben Rika uit-
geleide gedaan vanuit de Antonius Abtkerk te 
Wijchen op 20 maart, waarna begrafenis op het 
kerkhof aldaar.

Op 21 maart overleed Riet Wildenbeest-Peters 
op 90-jarige leeftijd. Lange tijd woonde Riet in 
het centrum van Wijchen, vlak tegenover de kerk 
waar ze graag mee verbonden was. Tijdens haar 
leven woonde ze samen met haar echtgenoot 
Gerard in uiteenlopende delen van Nederland. 
Riet was een doorzetter en was op haar zelfstan-
digheid gesteld. Maria was een bron van kracht 
voor haar, ook toen haar gezondheid minder 
werd en er meer zorg nodig was. We hebben 
Riet uitgeleide gedaan vanuit de Antonius Abt-
kerk te Wijchen op 28 maart, waarna crematie.

Piet Peters overleed op 29 maart en werd 90 jaar 
oud. Al vanaf zijn jeugd was hij verbonden met 
de familie Van Dorst en hij werkte lange tijd als 
bezorgbakker in Wijchen. Zo leerde hij veel men-
sen kennen en was graag gezien. Nadat hij zijn 
werkzaamheden aan de receptie bij de sociale 
dienst voortzette bleef hij graag onder de men-
sen komen. Samen met zijn vrouw Truus woonde 
hij de laatste jaren in het centrum van Wijchen. 
We hebben van Piet afscheid genomen vanuit de 
Antonius Abtkerk te Wijchen op 4 maart, waarna 
crematie.
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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   06-19864645
  missionaire parochie
  Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  06-13659042

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

KLEUREN
Grijs licht sijpelt door de rode slaapkamergordij-
nen naar binnen. Zou het nog wat worden met 
de lente vandaag? Ik loop naar beneden, maak 
snel de achterdeur open en jawel, daar zit mijn 
zwarte merel met zijn gele snavel al op mij te 
wachten. Hij wordt hoe langer hoe brutaler en 
pikt razendsnel de grootste stukjes oud brood 
van de grond, bang dat andere vogels ze voor 
zijn snavel weggraaien. Grijs hoeft geen saaie 
kleur te zijn, de sombere dag is een prachtige 
combinatie met het prille lente-
groen, de felle narcissen en de 
blauwe vergeet-me-nietjes. De 
hele dag door worden wij om-
ringd door alle kleuren van de 
regenboog, en elke kleur beïn-
vloedt ons op geheel eigen wijze. 
Ik kan helemaal blij worden van de lichte kleu-
ren in dit jaargetijde. Ik kijk naar de minuscule 
blaadjes aan bomen en struiken en bewonder de 
vele tinten groen. Bij heel oude bomen komen 
zomaar nieuwe scheuten uit de stam, dat is toch 
verbazingwekkend. In mijn jongere jaren had ik 
hier geen oog voor omdat ik toen een heel ander 
leven leidde. Als ik schooljuf zou zijn zou ik elke 
dag de kinderen laten beginnen met een kleu-
rentekening. Ik zou ze laten vertellen waarom ze 
een rode trui dragen of felgekleurde sokken en 

aan welke kleuren ze een hekel hebben. Ik kan 
me verwonderen over het feit dat de halve we-
reldbevolking in blauwe spijkerbroeken loopt. 
Zelf vind ik blauw een rustgevende kleur. Ik kijk 
vaak naar boven, naar witte wolken die afsteken 
tegen een helderblauwe lucht. Maar zie ik een 
donkere lucht met in de verte de eerste bliksem-
schichten, dan word ik onrustig. Hoe dan ook, 
het blijft boeiend, al die kleuren. Ik zie wel eens 
mensen lopen die zichzelf lijken te verstoppen in 
grijze en beige kleren, dat vind ik jammer. Zijn ze 
misschien verlegen? Ik wil ze een rode sjaal ca-
deau doen. Ik ken een mevrouw, ze is de tachtig 
voorbij, die er altijd uitziet als een feestje, tot en 

met een rode leesbril die meestal 
op haar haren ligt. En als we met 
z’n allen in de spiegel kijken dan 
zien we bruine, blonde, rode en 
niet te vergeten grijze haren. En 
wat te denken van de kleur van 
onze ogen? Bleke, bruine, zwarte 

mensen, het kan niet op. Toen ik nog op de la-
gere school zat was ik altijd omringd door witte 
mensen. Sindsdien is er zo veel veranderd in de 
samenleving, elke dag kom ik mensen van aller-
lei kleuren tegen. Ik kan me Wijchen met alleen 
maar witte mensen niet meer voorstellen. En als 
we allemaal voor de spiegel zouden staan met 
gesloten ogen verdwijnen de verschillen in een 
oogwenk. Ik hoop dat mijn zwarte merel met 
de paasdagen het hoogste lied zal fluiten, een 
vleugje hoopvol gezang naar de blauwe lucht.
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amos
profeten in de BijBel

Op het moment dat we als pastoraal team over-
leggen over de invulling van de achterpagina’s 
van dit parochieblad en collega Yves ‘profeten’ 
in de mond neemt, meld ik mezelf: 
Amos! Wie van mijn achtergrond en 
roeping weet zal niet vreemd opkij-
ken…  Het is 1997 als ik me als net 
gestopte varkenshouder voorstel 
tijdens een proefcollege ‘Oude Testa-
ment’, de dienstdoende docent wijst 
me direct op Amos. 

Samen met Hosea behoort Amos tot 
de belangrijkste zogeheten ‘kleine 
profeten’ (‘klein’ heeft betrekking 
op de grootte van dit Bijbelboek, 
niet op de inhoud). Vooral door het 
historische verhaal (Amos 7, 10 – 17) 
weten we veel over hem: ‘Ik ben geen 
profeet of lid van een profetengilde, 
ik ben veehouder en vijgenkweker. 
Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weg-
gehaald en de Heer heeft mij gezegd: “Ga als 
profeet naar mijn volk Israël.”’ 

Amos is van het type ‘donderprediker’ die met 
ruige agrarische beelden zegt waar het op staat. 
Hij treedt op in een politiek relatief rustige tijd 
(8e eeuw voor Christus), maar er gaapt in de toen-
malige samenleving wel een gigantische kloof 
tussen welgestelden en behoeftigen. Op die ge-
voelige plek legt Amos voortdurend de vinger. 
Hij klaagt de schijnheiligheid van erediensten 
aan (Amos 5). 
Centraal in alle aanklachten staat zijn geloofs-
overtuiging, de grootsheid van God: ‘Heer is zijn 
naam’ (Amos 5, 8b). Het is deze ruwe bolster met 
blanke pit om de inhoud te doen. Om kennis van 
die drie-ene God die blijvend op zijn schepping 
betrokken is. Om het kunnen lezen van de tijd 
die God aan jou vergund heeft. Om te durven 
zien met gelovige ogen, horen met gelovige 
oren en dienovereenkomstig te handelen. Wat 
dat betreft is Amos uitermate sociaalkritisch, zo-
als we dat ook van Jezus kennen in bijvoorbeeld 
het evangelie volgens Lucas (lees de parabel van 
de barmhartige Samaritaan). 

Ik denk bij Amos ook vrij snel aan modernere tij-
den. Aan de diaconale bewustwording die wakker 
geroepen wordt als de arbeidsomstandigheden 

in fabrieken inderdaad allerbelab-
berdst blijken. Eind 19e eeuw krijgt 
de roep om ‘menswaardigheid’ een 
gezicht. Er staan priesters op in de 
geest van Daens, zoals de Vlaming 
Cardijn die met zijn drieslag ‘zien – 
oordelen – handelen’ een bodem 
heeft gelegd onder het huidige ka-
tholieke sociale denken. En in de 
landbouwwereld denk ik natuurlijk 
direct aan ‘boerenapostel’ Gerlachus 
van den Elsen, de grondlegger van 
de landbouwcoöperatie en de boe-
renleenbank – wiens goede werken 
we in 2021 hebben herdacht in een 
feestelijke oogstdankviering met de 
bisschop. 

Wat mij aan Amos aanspreekt is zijn eerlijkheid 
en moed om gehoor te geven aan de roepstem 
van God. En om van daaruit de leiders tegemoet 
te durven treden en ze aan te spreken op wat 
hun (volgens God) te doen staat. God zij dank 
voor deze profeet van de koude grond: Amos. 

Pastoraal werker Jack Steeghs

amos durft alleen te staan

De profetieën van Amos roepen veel weerstand op. 
Amos heeft als enkeling veel moed nodig, want 
Amasja heeft de heersende macht achter zich. Amos 
verweert zich tegenover Amasja door te zeggen dat 
hij slechts een eenvoudige boodschapper is.
Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen van-
daan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft 
gezegd: Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar. 
(Amos 7:15)
Amos neemt van zijn boodschap geen woord terug! 
Want al is hij zelf maar een eenvoudige boodschap-
per, degene die hem gezonden heeft is wel God zelf.

Durf jij net als Amos pal te staan als de tegenkrachten 
sterk zijn, zelfs al sta je alleen?

Leen Stehouwer


