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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

jona
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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

april 6.875 126.342 4.988 116.168 -10.174

mei 1.906 128.248 2.771 118.939 -9.309

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

Optreden vocaal ensemble EENVOORTWAALF

3 juli 10.30 uur erf vAn de fAmilie Poelen te Groesbeek

Oogstdankviering ZLTO Rijk van Nijmegen
5 juli vAnAf 10.00 uur PArochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
6 juli 10.00 – 11.30 uur kerkzAAl emmAnuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
19 juli vAnAf 10.00 uur PArochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
20 juli 09.30 – 14.30 uur vAnAf erf vAn jAn vAn 
cAsteren (WilhelminAlAAn 60 Wijchen)
Gratis uitdelen heerlijke producten aan wande-
laars tijdens Vierdaagse
20 juli 10.00 – 11.30 uur kerkzAAl emmAnuelkerk

‘Herbergkoffie’Koffie-ontmoetingsmorgen

2 AuGustus vAnAf 10.00 uur PArochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
3 AuGustus 10.00 – 11.30 uur kerkzAAl emmAnuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
4 AuGustus inleverdAtum koPij

Apostelbode: Nr. 7 (2022) thema: profeet Micha
16 AuGustus vAnAf 10.00 uur PArochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
17 AuGustus 10.00–11.30 uur kerkzAAl emmAnuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
*27 AuGustus t/m 3 sePtember

Zeilkamp Noventus op eiland Holtus 
27 – 28 AuGustus in Alle kerken

MIVA-deurcollecte na de viering
30 AuGustus vAnAf 10.00 uur PArochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen

2 sePtember 14.30 uur emmAnuelkerk

Filmmiddag “Kapsalon Romy”
3 – 4 sePtember in Alle kerken

MIVA-deurcollecte na de viering
10 sePtember 14.30 – 17.00 uur in het vereniGinGs-
GebouW overAsselt

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en 
belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Ne-
derasselt
28 sePtember in zAAl sterrebosch Wijchen

Parochieavond over beleidsplan De Twaalf Apos-
telen

2 oktober 13.00 – 14.30 uur vAnAf h. judocuskerk 
hernen

Emmaüswandeling  

VOORTGANG

Is er nog in dit drukke, overvolle bestaan, een lief-
lijke plek voor een tijdelijke afzondering van de 
wereld, een oase van rust?
Menig mens zocht. Menigeen vond het bij het 
oude klooster.
Temidden van hoge bomen, waar tot diep in de 
kruinen de zonnestralen doordrongen, bevond 
zich het bankje. Getekend door de jaren, maar 
niet gebroken.
De spreuk, eens kunstig gekerfd in het oneffen 
hout, werd door weer en wind in beweging ge-
bracht.
Als een verstilde klank klonk een stem in ritselend 
blad…
In duizendschoon…
De allesomvattende woorden verhieven zich bo-
ven het uitgestrekte landschap en het grazende 
vee.
Op de adem van de tijd vertolkten zij de geheim-
taal van wonderbaarlijk groeiend leven…
‘Leer de natuur kennen en je leert God kennen’

Joke Plamont-Mees

Op dinsdagmorgen 5 en 19 juli 
en 2,16 en 30 augustus staat het 
parochiecentrum van 10.00 tot on-
geveer 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
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NIEUW BELEIDSPLAN

WAt voorAf is GeGAAn

Een jaar lang zijn bestuur en pastoraal team 
met elkaar in gesprek geweest over een nieuw 
beleidsplan. Ook de twaalf contactraden zijn 
daarbij betrokken en hebben waardevolle sug-
gesties gedaan. 
Met elkaar zien we waar het aan ontbreekt, 
waar het schuurt, waar te weinig of teveel mee 
gedaan wordt en laten we vooral niet vergeten: 
waar we verheugd over mogen zijn! 
Onderstaand ‘eindproduct’ is niet een plan dat 
precies aangeeft wat er de komende jaren gaat 
gebeuren. Voor ons ligt een richtingaanwijzer 
voor onze gezamenlijke toekomst. Uiteraard 
komt er een avond waarop we met onze plannen 
naar buiten treden en in gesprek gaan. Daarover 
meer in de volgende Apostelbode.

NOTEER NU ALVAST: 
PAROCHIEAVOND IN ZAAL STERREBOSCH IN 

WIJCHEN WOENSDAG 28 SEPTEMBER

richtinGAAnWijzer PArochie de tWAAlf APostelen

uitGAnGssituAtie 2022
Eén parochie bestaande uit twaalf geloofsge-
meenschappen en tien kerkgebouwen, die het 
elk afzonderlijk niet meer lukt om met voldoende 
werfkracht medemensen tot medetochtgenoot 
in het geloof te maken – Dat is: leerling van Je-
zus zijn, meer leven vanuit de geest van Christus. 

nieuWe situAtie 2032
We verwachten uiteindelijk met drie kerkge-
bouwen toe te werken naar een hernieuwde 
werfkracht vanuit het geloof van het doopsel. 
De parochie behoudt in het hele werkgebied 
oog voor pastorale aandacht.  

bouWstenen 2022 – 2032 
Apostelen 2.0 start eind 2021 als een doorlopen-
de beweging om samen met gezinnen, kinderen 
en jongeren van binnenuit te bouwen aan de 
toekomst – omdat dit bouwen vanuit de afzon-
derlijke twaalf geloofsgemeenschappen niet 
goed meer gaat. 
Dienen NU start in 2022 als een doorlopende be-
weging, om vanuit het ‘doen’ meer (net)werk te 
maken van het evangelie. 

Basis is de viervoudige Bijbelse opdracht:
• Ontmoeten van elkaar, op zoveel mogelijk 
plekken (‘waar twee of drie aanwezig zijn in 
mijn naam…’).
•  Ontdekken met elkaar, met Apostelen 2.0 als 
sturende beweging (‘het Woord is vlees gewor-
den’).

•  Vieren met elkaar, op zoveel mogelijk plekken 
(‘dit is mijn lichaam’).
•  Helpen van elkaar, met extra aandacht voor het 
opnieuw ontdekken van onze gedeelde leefom-
geving: met gelovige ogen (‘doe dan voortaan 
net als Hij’). 

mensen onderWeG: zeven essentiële Punten

1 Het bestuur schept voorwaarden en maakt be-
leid, in samenspraak met het pastorale team. 
2 Goede leiding is van groot belang, net als een 
goed bemenst pastoraal team.
3 Elke geloofsgemeenschap telt mee en wordt 
uitgenodigd om ‘met nieuwe ogen’ naar de ge-
leefde praktijk te kijken. Aan de contactraden 
vragen we om zoveel mogelijk het plaatselijke 
beheer en het ‘pastoraat van de nabijheid’ gaan-
de te houden.
4 Elke geloofsgemeenschap wordt door het 
pastorale team ondersteund, voor zover dat 
redelijkerwijs haalbaar is (reguliere vieringen, 
uitvaarten, bezoekwerk, dopen, huwelijken, 
communievieringen).
5 Bouwen vanuit gezinnen, kinderen en jonge-
ren doen we vanuit het team Apostelen 2.0: een 
projectwerker is aanspreekpunt en wordt onder-
steund door vrijwilligers.
6 Bouwen vanuit het omzien naar elkaar doen we 
vanuit Dienen NU: een teamlid is aanspreekpunt, 
de ondersteuning bevindt zich in de opbouwfa-
se.
7 Wij kunnen ons niet voorstellen dat het evan-
gelie geen actuele zeggingskracht in zich heeft. 
Dat er steeds minder mensen naar de kerk gaan 
zegt vooral dat er van de huidige parochiestruc-
tuur onvoldoende werfkracht uitgaat: we mogen 
vrijmoedig op zoek gaan naar wat wel werkt.

doen zoAls jezus deed…
Gastvrij, gave van jezelf, geloofsvertrouwen 
(fouten mogen en durven maken).

Bestuur en pastoraal team 
parochie De Twaalf Apostelen

VANUIT HET BESTUUR

Ons parochiebestuur heeft weer 
een vicevoorzitter. Jac Trum (1950) 
is al heel lang bestuurlijk actief 
binnen de kerk en wil zijn ervaring 
graag inzetten om dienstbaar te 
zijn aan onze parochie. Jac is 50 
jaar getrouwd met Marjan Ivens en 

ze wonen samen in de wijk Hoogmeer, waar ze 
vanuit hun huiskamer een prachtig zicht hebben 
op het Wijchens meer.
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DIENEN NU

dienen 2.0 Wordt dienen nu
De eerste verkenning zit erop, net als het gesprek 
met mijn collega’s en het bestuur. Met meerdere 
waardevolle inzichten en verlangens gaan we ver-
der op weg. Zonder de toevoeging ‘2.0’, omdat we 
‘2.0’ willen voorbehouden aan Apostelen 2.0.
In dit zomernummer kondigen we enkele activitei-
ten aan waarvoor je je NU kunt opgeven.

Activiteiten 4dAAGse

De Nijmeegse Wandelvierdaagse gaat dit jaar weer 
door. Tijdens hun tocht komen de wandelaars ook 
door onze parochie heen. Uiteraard willen wij de 
lopers welkom heten en ondersteunen. 
In de Woezik is op de woensdag de Paschaliskerk 
geopend voor wandelaars om even uit te rusten 
en een kopje koffie/thee te drinken. De kerk van 
Overasselt is altijd open om even tot rust te komen 
in de drukte en een kaarsje aan te steken bij Maria. 

Afdeling Rijk van 
Nijmegen van de 
ZLTO organiseert 
al jaren een prach-
tige meerdaagse 
actie tijdens de 

4Daagse. Op meerdere boerenerven worden er 
gratis heerlijke producten uitgedeeld aan de wan-
delaars en zijn er met strobalen loungeplekken 
gecreëerd, om even bij te komen of bij te praten.
Op woensdag 20 juli delen we tussen 09.30-14.30 
uur deze producten uit vanaf het erf van Jan van 

Casteren (Wilhelminalaan 60 Wijchen). Daar kun-
nen we nog hulp bij gebruiken. Als je komt graag 
per fiets. Het is nodig het vooraf even aan me te 
laten weten: Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl 
of 06-26989411.

intervieW met een vAn de deelnemers AAn de onlAnGs 
AfGeronde GesPrekskrinG Grond vAn leven én moGe-
lijkheid tot oPGAve voor een vAn de volGende krinGen

Grond van Leven is een gesprekskring bedoeld 
voor vijf tot acht volwassenen, die gedurende vier 
avonden met elkaar in gesprek gaan over het leven 
zelf. De eerste twee avonden gaan over ieders per-
soonlijke geboortegrond en de waarden die een 
ieder van daaruit heeft meegekregen. De laatste 

twee avonden bestaan uit 
een groepsgesprek over 
de grond die we nu de-
len en tot slot komt ieders 
persoonlijke kijk op wie of 
wat God nu voor jou is aan 
bod.
Onderstaand het gesprek 
met een deelnemer aan 
de laatste kring: Anet van 
Zwam-Cuppen. 

Anet, hoe ben je bij deze kring betrokken geraakt?
In de contactraad van de Emmanuelgeloofsge-
meenschap werd de vraag gesteld of ik mee wilde 
doen. Ik hield de boot een beetje af en dacht ‘laat 
maar’. Ik ben niet zo’n spreker, meer een doener. 
Ik denk bij een dergelijke vraag al snel ‘dat is voor 
hen die ervoor gestudeerd hebben’.

En toen hoorde je dat ik de contactraad heb ge-
vraagd om deze zevende kring geheel in het teken 
van de Emmanuelgeloofsgemeenschap te zet-
ten. Omdat hier al langer verlangens leven naar 
een dienende kerk. Omdat we als parochie De 
Twaalf Apostelen serieus werk willen maken van 
vernieuwing. En dat deze gesprekskring daarbij 
behulpzaam is. 
Ja, dat klopt allemaal. Ik voel me hier thuis en ken 
de leden van de contactraad goed. Daarom heb ik 
me op een gegeven moment over laten halen. Ik 
dacht ‘vooruit dan maar’. Kennelijk voeg ik iets toe.

En heb je iets toe kunnen voegen?
Ze noemen mij wel eens ‘de moeder’, gericht op de 
groep. Die rol kan ik alleen vervullen als er volop 
vertrouwen is. Ik merkte meteen dat in deze ge-
sprekskring echt alles gezegd kan worden. Verder 
helpt deze kring om dieper te gaan graven in je ei-
gen verleden. Ik ben opnieuw gaan nadenken over 
mijn leven. Ik ben zelfs een gebedenboek gaan op-
zoeken…

Jacs werk voor de kerk begon in de H. Petrus Cani-
siusparochie aan de Nijmeegse Molenstraat. Daar 
werd hij in de jaren ’70 samen met Marjan lid van 
de parochieraad. “Een roerige tijd, waarin voor 
de parochies veel veranderde”, vertelt Jac. Hij 
werd voorzitter van het parochiebestuur en actief 
binnen het dekenaat Nijmegen, waarvan hij ook 
voorzitter werd en de eerste grote reorganisaties 
van de kerk in Nijmegen leidde. Intussen werd hij 
ook lid van de Nijmeegse gemeenteraad voor het 
CDA van 1982 tot 1998.
In het jaar 2000 kwam aan het bestuurlijke werk in 
Nijmegen een einde, door verhuizing naar Breda. 
Ook daar werd Jac actief, in het bestuur van de 
kathedrale Antoniuskerk in de Bredase binnen-
stad. Met zijn pensionering kwam ook een eind 
aan de Bredase periode. Jac en Marjan verhuis-
den naar Wijchen, de woonplaats van twee van 
hun drie kinderen. Daar bleef het r.-k. bestuurlijke 
bloed kriebelen, dus toen in de Apostelbode een 
oproep stond voor een vicevoorzitter was de be-
langstelling van Jac snel gewekt.

Carla van der Sterren
secretaris bestuur



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 5nummer 6, juli/augustus 2022

Wat mooi Anet. Dank je wel. In september komt er 
een nieuwe kring. Wat geef je mogelijk geïnteres-
seerde lezers mee? 
Je gewone alledaagse leven… en meer. Via deze 
kring leer je over dat ‘meer’ zonder in verheven 
geloofstaal te hoeven vervallen. Meedoen aan 
Grond van Leven doet je bewuster leven, biedt een 
bredere kijk op mensen en geeft inzichten in Gods-

beelden. Waardevol 
voor jezelf en elkaar.
Nieuwe kring gericht 
op Wijchen e.o. start 
op maandagavond 
26 september 2022: 
opgave is nodig.
Ongeveer een week 
vooraf ontvangen 

deelnemers verdere info. Aan het einde van de 
eerste bijeenkomst stemmen we de overige data 
met elkaar af. Voor meer informatie verwijs ik naar 
de parochiesite (https://detwaalfapostelen.nl/ge-
loven/grond-van-leven/ ) of zie onderstaand mijn 
contactgegevens.

emmAüsWAndelinG ‘GA met ons jouW WeG’
WAt?  
Een Emmaüswandeling met opdracht voor jong en 
oud (niet rolstoeltoegankelijk).

schrijven welke gebaren en beelden zo uniform 
zijn dat iedereen daar hetzelfde uitnodigende ge-
baar in kan herkennen om samen te komen door 
levendige kleuren, ballonnen, taart en vrolijke 
mensen die in een kring staan, allen met elkaar 
verbonden door een regenboog.
 
In de diverse leeftijdsgroepen hebben we ons 
verdiept in 'de geest krijgen, geïnspireerd ra-
ken'. Kinderen kunnen daarbij al relatief 
eenvoudig vertellen over influencers en leiders, 
waar je door geïnspireerd kunt raken, zoals bij-
voorbeeld Greta Thunberg die zich inzet voor 
het klimaat. 
Maar wat ge-
beurt er nu 
als je niet zo-
maar de geest 
krijgt, maar 
de Heilige 
Geest? Dan 
raak je dus 
geïnspireerd 
voor en door 

APOSTELEN 2.0

SWINGENDE HEILIGE GEEST 
TIJDENS 

PINKSTERVIERING 
APOSTELEN 2.0

De pinksterviering van Apostelen 2.0 op zondag 
5 juni stond in het teken van de Heilige Geest. De 
kerk was bijna tot de laatste stoel bezet, waarbij 
alle aanwezigen ongetwijfeld onder de indruk 
zijn geraakt. Het lukte het team van Apostelen 2.0 
om alle aanwezigen te betrekken bij het best wel 
ingewikkelde thema van deze viering. We kijken 
terug op een hele geslaagde viering.
 
We zeggen het zo vaak in de Kerk: “In de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. In de 
vorige vieringen van Apostelen 2.0 hadden we de 
Vader al in verband gebracht met de schepping 
en de Zoon met Jezus als onze redder.  Op 5 juni 
stond dan ook de vraag centraal: 'Wat, waar of 
wie is nu de Heilige Geest?'
 
In de Bijbeltekst lazen we terug dat, los van de 
verschillende talen die gesproken worden, de 
taal van de Heilige Geest één en dezelfde is. De 
allerkleinsten wisten mooi te tekenen en te be-

Een wandeling gebaseerd op het bekende Bij-
belverhaal (Lucas 24), waarbij niet de sportieve 
prestatie centraal staat, maar de innerlijke weg die 
we vanuit stilte op het spoor komen.
Deelnemers worden twee aan twee met een richt-
vraag op weg gezonden en krijgen een boodschap 
mee die halverwege geopend kan worden. Ga met 
ons jouw weg!
WAAr? 
Dorpsstraat 37 Hernen
WAnneer? 
Zondag 2 oktober 2022 van 13.00 – 14.30 uur
kosten? 
Geen
tijdsPlAnninG:
13.00 uur Verzamelen, uitleg, formeren groepjes 
van twee bij de H. Judocuskerk
13.15 uur Start van de wandeling, door het bos 
langs het kasteel
14.15 uur Einde wandeling
14.15 – 14.30 uur Korte terugblik en wel thuis!

Aanmelding nodig, graag voor 30 september!
Raadpleeg ook onze vernieuwde site: https://det-
waalfapostelen.nl/geloven/dienen-2-0-algemeen/ 

Pastoraal werker Jack Steeghs
Jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl

06-26989411
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het geloof, waarbij je je uitgenodigd mag voelen 
om het goede te doen voor mensen om je heen. 
Tijdens Pinksteren vieren we dat de apostelen, 
ook wel vormelingen genoemd tijdens de viering, 
de Heilige Geest ontmoetten in de vorm van het 
element vuur. 
De Petrus-groep gaf het thema van geïnspireerd 
raken verder invulling door letterlijk en figuurlijk 

'in vuur en vlam te raken'. Daar werd namelijk 
de verbinding en het samenzijn gevonden in het 
roosteren van marshmallows rond een vuurkorf, 
wat ongetwijfeld in goede aarde is gevallen in de 
innerlijke maag en/of (heilige) geest.
 
Na de voorbereiding in de diverse leeftijdsgroe-
pen kwamen we terug in de grote kerk, waar 
de vele volwassenen konden delen in de mooie    
ideeën en tekeningen die we rond dit thema had-
den bedacht en gemaakt. Pastor Yves gaf dit alles 
nog een extra swingende dimensie door op een 
hele uitnodigende manier met de kinderen het 
gesprek aan te gaan over de Heilige Geest. De 
meest aandoenlijke antwoorden kwamen voor-
bij. Gelukkig was de Heilige Geest niet dood, 
maar was dat alleen de verwarring dat Jezus was 
opgestaan uit de dood.  Op de meerkeuzevraag 
van pastor Yves waar de Heilige Geest woonde 
(Wijchen, Balgoij of Nijmegen) gaf een enkel kind 
aan dat de Heilige Geest in Nijmegen te vinden 
was. Met enig bijsturen van de 'grote vriendelij-
ke' pastor Yves en de nodige Wijchense inbreng, 
raakten alle kinderen en volwassenen overtuigd 
dat de Heilige Geest in iedereen schuilt. Met die 
mooie uitnodigende gedachte sloten we deze 
mooie viering in stijl af.
 
Een speciaal woord van dank aan het Parnas-
suskoor, dat de aanwezigen op een hele mooie 
manier ook muzikaal wist te inspireren.  

Ilse Claassen en Hugo Voncken,  groep Petrus en Jo-
hannes van Apostelen 2.0

GOD IS TANTOE HYPED*  BIJ APOSTELEN 2.0 
Als je op www.straattaalwoordenboek.nl het 
woord God, wijsheid of Bijbel intoetst, verschijnt 
er op je beeldscherm de mededeling ‘Er zijn 
geen resultaten gevonden’. Je zou daaruit de 
conclusie kunnen trekken dat de kerk anno 2022 
wellicht wat ‘verouderd’ of ‘saai’ is. In Antwer-
pen ging pastoor Bart Paepen het enthousiasme 
van studenten die het Onzevader om wilden zet-
ten naar straattaal, niet uit de weg. Het werd: 
Onze bro, stallerend in de hoogte, u bent bae. 
Uw wereld is lit, Uw wil geschiede, no cap. 
De Twaalfapostelengemeenschap is dan wel 
geen Antwerpen, toch waait er ook in onze 
kerk een frisse wind, geen orkaan met een ei-
gen naam, maar het briesje dat Apostelen 2.0 
heet. Voor jong en oud is er wat te beleven, we 
slaan samen wegen in en ontdekken op een ver-
nieuwende manier het Woord van God. Zo is er 
een paar maanden geleden een verzoek bij het 
bestuur ingediend voor een grote uitgave. Voor 
Apostelen 2.0 wilden we namelijk graag bijbels 
bestellen. Wel vijftig stuks! 
Zo gingen de tieners afgelopen week voor het 

eerst met de Bijbel ‘aan 
het werk’. Hoe lees je 
de Bijbel? Wat kun je 
er eigenlijk in vinden? 
Waarom zijn het zoveel 
bladzijden? Het is nog 
best een zoektocht tus-
sen al die pagina’s. 
 
Bij Apostelen 2.0 plan-
ten we een zaadje en 
bieden inspiratie. Als 
gemeenschap bou-
wen we samen aan het 

geloof van de toekomst. Als er zelfs een On-
zevader in straattaal is geschreven en er vijftig 
jongerenbijbels actief gebruikt worden in onze 
gemeenschap, dan is er volop leven in de brouwe-
rij. Maar zonder gemeenschap geen vrijwilligers 
en zonder vrijwilligers geen jeugd. Da's pas saai!
 
We sluiten op 3 juli op feestelijke wijze het eer-
ste jaar van Apostelen 2.0 af. Die dag staan de 
vrijwilligers die Apostelen 2.0 mogelijk hebben 
gemaakt in het zonnetje. Wil je je ook aanslui-
ten, meld je dan aan via: 
apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl
Schroom niet om contact op te nemen. We heb-
ben grote plannen en zoeken vrijwilligers, jong 
en oud, die mee willen doen!

*Tantoe hyped = superleuk
Marja de Kleyn
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Hildegard werd geboren als tiende en laatste kind 
van de gegoede en invloedrijke edelman Hilde-
bert en zijn gemalin Mechtild in Bermersheim 
an der Höhe. Het schrandere en vroegrijpe kind 
begon haar leven in een bewogen tijd: de over-
gang van de vroegmiddeleeuwse  wereld naar de 
bloeitijd van de middeleeuwen. Ook de tijd van 
de kruistochten. Zij was op de hoogte van al deze 
ontwikkelingen en die hebben haar leven sterk 
bepaald.
Al op haar achtste jaar werd haar opvoeding over-
gedragen aan de zorg van Jutta von Sponheim, 
abdis van klooster Disibodenberg. Zij leerde La-
tijn, vrije kunsten, lezen en leren begrijpen  van 
de psalmen en andere bijbelteksten; ook werd 
haar kennis van de liturgie bijgebracht en leerde 
zij de Regel van Benedictus kennen. 
Op heel jonge leeftijd werd zij non en Jutta zorgde 
voor een aan God gewijd leven door een inten-
sieve religieuze opvoeding. Op 15-jarige leeftijd 
kreeg zij uit handen van bisschop Otto van Bam-
berg de bruidssluier aangereikt en legde 
zij de kloostergeloften af.
Toen Jutta in 1136 stierf nam Hildegard 
de leiding over van de vrouwengemeen-
schap en werd abdis. In 1147 besloot 
Hildegard, tegen de zin van de monni-
ken van Disibodenberg, die het ‘helder 
stralend licht van de tijd’ niet wilden 
laten vertrekken, een zelfstandig vrou-
wenklooster te stichten op de Rupertsberg te 
Bingen. In de loop der jaren werd de toeloop van 
jonge zusters zo groot, dat zij  in 1165 besloot een 
dochterklooster te openen in Eibingen.
Hildegard was een invloedrijke vrouw die, on-
danks haar teruggetrokken leven, belangrijke 
contacten had in Europa. Bekendheid kreeg ze 
door het schrijven van brieven naar verschillende 
hooggeplaatste personen. Zo had paus Eugenius 
III grote bewondering voor haar. Hij erkende tij-
dens de synode van Trier officieel de authenticiteit 
van Hildegards visioenen, gesteund door de over-
tuiging van Bernardus van Clairvaux. Bernardus 
(1090 – 1153) was een tijdgenoot van Hildegard 
en behoorde tot  de kloosterorde van de cister-
ciënzers, hervormingsgezinde benedictijnen. Hij 
staat ook bekend als een groot Mariavereerder. 
Hildegard werd sterk door hem beïnvloed. 
Hildegard was naast profetes ook mystica. Al 
jong kreeg zij visioenen, die zij vanaf haar 43e 
levensjaar ging optekenen. Vanwege de inhoud 
zijn ze al door paus Eugenius III in 1147 als privé-
openbaringen erkend. Zij stemmen overeen met 
de Bijbelse openbaring: God heeft de wereld in 
goede staat geschapen, de mens heeft door de 
zondeval het kwaad in  de wereld gebracht,  God 

werd mens in de persoon van Jezus om de wereld 
te verlossen. Zelf schrijft Hildegard over haar vi-
sioenen: “Ik ben ongeletterd, zonder uitwendig 
onderricht, maar in mijn ziel versta ik de bood-
schap van goddelijke oorsprong. Ik begrijp deze 
boodschap zoals ik de Heilige Schrift versta in zijn 
verborgen betekenis. Ook die betekenis begrijp ik 
omdat zij mij  als visioen wordt getoond. Zonder 
deze visioenen kan ik de Heilige Schrift wel lezen, 
maar zal ik hem ooit wel begrijpen……”
Als schrijfster was Hildegard zeer productief. Zij 
was een intelligente, veelzijdige vrouw, die over 
allerlei onderwerpen schreef. Over de plaats van 
de mens in de kosmos, over het menselijk lichaam 
en de vier elementen (vuur, lucht, water en aar-
de), over de vier temperamenten die bij de mens 
voorkomen,  over geneeskunde, over de natuur 
(planten, vogels en andere dieren). Zij verwierf al 
deze kennis door studie van de wetenschap uit de 
Griekse oudheid.
Haar bekendste werk is Scivias: Ken de Wegen.
Het is een spirituele reisgids voor de gelovige op 
weg naar het hemels Jeruzalem. Het hele werk 

bestaat uit drie delen, die zij schreef op 
aandringen van aartsbisschop Adelbert 
van Mainz.
Deel 1 beschrijft de nog ronddolende 
ziel van het Oude Testament.
Deel 2 laat zien hoe de ziel in het Nieuwe 
Testament, verlost door Christus’ mens-
wording, wordt opgenomen in de Kerk.
In deel 3 bereikt de ziel haar uiteinde-

lijke bestemming, gesteund door de deugden als 
goddelijke strijdkrachten. Dit deel geeft een die-
pere betekenis aan de delen 1 en 2.
Hildegard is tot in onze dagen vooral bekend ge-
worden door haar muziek. Zij  maakte ongeveer 
tachtig liederen en enkele hymnes, waarvoor zij 
zelf de muziek componeerde. Sommige liederen 
zijn opgedragen aan Sint-Bonifatius, Sint-Rupert 
en Sint-Disibodus, een Keltische monnik die het 
eerste klooster stichtte. Haar muziek heeft ver-
wantschap met het gregoriaans. Op basis van 
haar visioenen componeerde zij grote reeksen 
noten (melismen) op één lettergreep met een 
grote omvang van laag naar hoog. Er zijn enkele 
vrouwenschola’s in Nederland die haar liederen 
uitvoeren. Op de klassieke radiozender  hoor je af 
en toe een lied van Hildegard von Bingen.
Centrum van de verering van de H. Hildegard is 
Eibingen bij Rüdesheim am Rhein, waar zich de 
abdij Sint-Hildegard bevindt. In de bedevaartkerk 
Sint-Hildegard wordt haar gebeente bewaard in 
een gouden kist (reliekschrijn). Haar heiligverkla-
ring vond pas plaats  op 10 mei 2012 door paus 
Benedictus XVI. Op 7 oktober van datzelfde jaar 
werd haar de eretitel kerklerares verleend.

Koos Leemker

H. HILDEGARD VON BINGEN (1098-1179)
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Als in de kerk de plechtigheden van Pasen en 
Pinksteren zijn afgesloten, als de kinderen hun 
eerste communie en de groteren hun vormsel 
hebben gedaan en alles wat daarbij komt kijken 
naar wens is verlopen, als de beweging Apos-
telen 2.0. haar activiteiten tijdelijk afgesloten 
heeft, en als in onze tuinen de jonge vogeltjes op 
hun nog onzekere vleugeltjes de omgeving be-
ginnen te verkennen, ja, dan is de zomer in het 
land! En met het begin van de zomer is ook de 
vakantie in zicht gekomen. Groot en klein heeft 
daar met verlangen naar uitgezien, groot mis-
schien nog meer dan klein. Als de schoolvakantie 
is begonnen wordt het heel wat stiller in de wijk. 
Op het zoen-en-zoef-pleintje bij de school, waar 
het dagelijks een drukte van belang is van ou-
ders die hun kroost naar 
school brengen en weer op 
komen ophalen, is het op-
eens heel stil geworden. De 
speelplaats ligt er verlaten 
bij en het gejoel van spe-
lende kinderen heeft plaats 
gemaakt voor rust en stilte 
die een beetje onwezenlijk 
aan kan doen. Dat is wel 
even wennen. Als je niet 
beter wist zou je je kunnen 
afvragen waar al die kinderen toch gebleven 
zijn. Thuis natuurlijk. Het is vakantie. Heerlijk!
Maar ik kan toch niet nalaten te denken dat het 
voor sommige ouders toch wel een hele uitda-
ging zal zijn om hun kinderen de hele vakantie 
dag in dag uit weer zinvol bezig te houden. 
Gelukkig bestaat er op veel plaatsen nog het 
jeugdvakantiewerk om de ouders daarbij te 
helpen. Ze organiseren voor de jeugd allerlei 
activiteiten om te zorgen dat de vakantie ont-
spanning wordt in plaats van alleen maar een 
tijd van niks doen.

Maar heel veel mensen maken van de vakantie-
periode gebruik om er eens op uit te trekken. 
Sommigen zoeken het in verre oorden, anderen 
wagen zich liever niet zo ver van huis. Kiezen 
om met vakantie te gaan met een vliegtuig is 
dit jaar geen goede keuze. Op het vliegveld zijn 
lange wachttijden voor het vertrek van uw vlieg-
tuig. Ook is het niet zeker dat u op de door u 
vastgestelde tijd kunt terugkeren, omdat vele 
vliegreizen komen te vervallen vanwege het 
feit dat het vliegveld in ons land niet alles kan 
verwerken. Zo moet u dus langer in uw vakantie-
land blijven en weet u niet wanneer u naar huis 
kunt. Aan deze mensen wordt geduld gevraagd, 
maar in deze is dit zeer moeilijk. Mensen hebben 

VAKANTIE: EVEN OP DE PLAATS RUST
geen geduld meer en willen zeker niet wachten.
Ook in de parochie is het te merken dat de 
vakantietijd is aangebroken. De koren gaan bin-
nenkort op reces. Daardoor zijn de diensten wat 
soberder, is het wat minder druk op het priester-
koor, en krijgen de gelovigen alle kans om hun 
mond open te doen in de kerk, want het is dan 
volkszang en velen vinden het fijn om eens uit 
volle borst mee te kunnen zingen. Gedurende 
de vakantie gaat de dienstverlening in de pa-
rochie op een lager pitje door. In de kerk waar 
we gewoon zijn de heilige mis bij te wonen kan 
onder de vakantie wel eens een dienst uitvallen, 
zie hiervoor de Apostelbode, de Wegwijs en de 
website. Dat is dan een mooie gelegenheid eens 
in een naburige kerk te gaan kerken.
Vakantie is dus een tijd van ontspanning, een 
'time-out' om onze dagelijkse sleur te onder-

breken. Vakantie, rust, 
ontspanning is niet alleen 
iets waar we van kunnen 
genieten, maar ook iets 
wat elke mens broodno-
dig heeft. Vakantie is niet 
alleen een tijd van rust en 
ontspanning.  
Vakantie is een tijd van 
uitrusten en recreatie, 
een tijd om op verhaal 
te komen en je te ‘her-

scheppen’. Dat kan onszelf, maar ook onze 
eigen omgeving alleen maar ten goede komen. 
Dus trek er maar op uit, maar keer vooral be-
houden in ons midden terug. En zelfs al kom je 
dan met een koffer vol wasgoed en een platte 
portemonnee van je vakantie terug, toch hoop 
ik dat iedereen terug mag komen met een koffer 
vol verhalen en mooie herinneringen.
Ondertussen houd ik de wacht en bid voor een 
goede reis en behouden thuiskomst.
Onze reis naar Israël staat gepland op 9 septem-
ber 2022.

Diaken Hennie Witsiers

VANUIT DE REDACTIE

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de 
periode van 27 augustus t/m 2 oktober. Daarin 
wordt de profeet Micha behandeld. Kopij kan 
tot en met 4 augustus per e-mail worden gezon-
den naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, 
of ingeleverd worden op het parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.
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medische zorG voor de meest kWetsbAren in tAnzAniA. 
Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor 
medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tan-
zania.

de bestemminG vAn Geofrey.
Pionier Geofrey zet zich in voor goede primaire 
gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het 
ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een 
groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die 
verspreid over vierentwintig dorpen wonen zijn 
voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis 
afhankelijk.

outreAch-missie.
“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat 
mensen ziek worden”, zegt Geofrey. Met een auto 
die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet 
hij aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en 
verpleegkundigen reizen af naar de omliggende 
dorpen om de inwoners voor te lichten over   hy-
giëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: 
“We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals 
diabetes en corona, kunnen voorkomen”. 

Auto mAAkt verschil tussen en dood.
Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen inten-
sive care heeft, moeten patiënten soms met spoed 
naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is 
een rit van 58 kilometer”, legt Geofrey uit. “Met 
de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur 
sneller dan voorheen. Dat betekent soms het ver-
schil tussen leven en dood”. Omdat Geofrey de 
auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, 
vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij 
hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren. 

over mivA.
In veel landen zijn basisvoorzieningen als ge-
zondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor 
de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale 
mensen die zich inzetten om anderen te helpen. 
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen.

collecte in onze kerken.
In de weekenden van 27/28 augustus of 3/4 septem-
ber 2022 wordt er na de viering een deurcollecte 
gehouden. De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor MIVA. Deze collecte wordt van harte 
aanbevolen. 

Namens de parochiële werkgroep 
Missie, Ontwikkeling en Vrede,

diaken Hennie Witsiers

MIVA KERKCOLLECTE 2022

ProjectAAnvrAGen eiGen doelen. 
Parochies en katholieke organisaties kunnen via 
Vastenactie in actie komen voor een Eigen Doel 
tijdens de vastentijd. Zij onderhouden zelf een 
relatie met de uitvoerende projectpartner en 
zijn direct betrokken bij het project, waarmee ze 
persoonlijke banden hebben. Bovenop de eigen 
actieopbrengst van de parochie of katholieke or-
ganisatie, steunt Vastenactie deze projecten met 
een subsidie van maximaal 50%. 

Al vele jaren zijn diverse projecten eigen doelen 
ingediend en tot stand gekomen met behulp van 
jaarlijkse bijdragen aan de Vastenactie. Voor het 
jaar 2023 bieden wij weer de mogelijkheid om 
een project aan te melden.
Eigen doelen worden alleen in behandeling ge-
nomen als ze via het aanvraagformulier van de 
Stichting Bisschoppelijke Vastenactie zijn inge-
diend. Vanuit het projectland moet een aanvraag 
ingediend worden bij de plaatselijke stichting/
organisatie. De projectorganisatie in het pro-
jectland heeft contact gehad met de plaatselijke 
bisschop aldaar en zendt een aanbevelingsbrief 
of 'nihil obstat' van de bisschop mee.
Voor meer informatie en voor het aanvraagfor-
mulier dient u contact op te nemen met diaken 
Hennie Witsiers, middels zijn e-mailadres hennie.
witsiers@detwaalfapostelen.nl .
De parochiële werkgroep en de projectorgani-
satie zijn verplicht om op zaterdag 3 september 
2022 de Eigen Doelen workshop te Utrecht bij  
te wonen. Vanwege de bijwoning van deze dag 
en het eventueel maken van de keuze door de 
parochiële werkgroep (het beoordelen van de 
aanvragen) moeten de in te dienen aanvra-
gen uiterlijk 10 augustus 2022 bij de parochiële 
werkgroep ingediend zijn. De indiening van de 
projecten kan middels het eerdergenoemde 
e-mailadres.  Na 10 augustus krijgen de aan-
vragers de gelegenheid om de aanvraag bij de 
parochiële werkgroep nader toe te lichten. In 
de projectaanvraag wordt aangegeven hoeveel 
geld u nodig heeft. Uw aanvraag wordt beoor-
deeld aan de hand van de criteria die u bij mij 
kunt opvragen via het genoemde e-mailadres.
Begin tijdig met het opstellen van uw aanvraag 
en dien de aanvraag op tijd in. Projecten inge-
diend na 10 augustus 2022 worden niet meer in 
behandeling genomen.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
Diaken Hennie Witsiers

https://www.vastenactie.nl/doe-mee

VASTENACTIE 2023
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ONTMOETINGSMIDDAG

PAstorAAt vAn nAbijheid 
overAsselt, nederAsselt, heumen. 

voorAAnkondiGinG

Op zaterdag 10 september 2022 organiseert het 
Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt, 
Heumen zijn jaarlijkse ontmoetingsmiddag. 
De middag begint om 14.30 uur met een eu-
charistieviering in het Verenigingsgebouw in 
Overasselt. Aansluitend is er een gezellig samen-
zijn tot 17.00 uur. Er wordt u een kopje koffie of 
thee aangeboden en daarna een consumptie. 
Het Verenigingsgebouw is toegankelijk voor ie-
dereen, dus ook als u met een rolstoel of rollator 
komt, is er een makkelijke toegang. 
Als er problemen zijn met het vervoer, dan kan er 
contact opgenomen worden met de Vrijwillige 
Thuishulp of met het Pastoraat van Nabijheid. 
Vorig jaar werd de middag goed bezocht en was 
het een fijne middag. Ook dit jaar hopen we 
weer op een goede opkomst. 
In de volgende Apostelbode komt er meer infor-
matie. 

                                                             Ricky Ariëns

Jaarlijks op 15 augustus vieren we in de Kerk het 
feest van Maria-Tenhemelopneming. Dit feest is 

gebaseerd op een dogma 
dat in 1950 is vastgesteld 
door paus Pius XII. Dit 
was het resultaat van een 
eeuwenlange kerkelijke 
discussie over het beeld, de 
rol en de positie van Maria 
in het christendom.

De bijbelgedeelten die op 
deze dag gelezen worden 

laten wel iets zien over de beeldvorming over 
Maria, de moeder van de Heer en de moeder van 
de Kerk.
Gekozen is voor het verhaal uit het evangelie 
volgens Lucas, over de ontmoeting tussen Maria 
en Elisabeth, de vrouwen die aan het begin staan 
van een nieuwe fase in de heilsgeschiedenis van 
God met Israël. Beide vrouwen zijn zwanger. 
De wonderlijke zwangerschap van de oudere 
Elisabeth is haast net zo bijzonder als de zwan-
gerschap van Maria, die aangekondigd werd 
door de engel Gabriël. De woorden waarmee 
Elisabeth Maria begroet, worden nog dagelijks 
over de hele wereld uitgesproken: Ave Maria, 
wees gegroet. In haar woorden klinkt ook door 
dat zij en haar nog ongeboren kind, het Kind in 
Maria’s schoot erkennen als de komende Heer.
Het antwoord van Maria is bekend als het Mag-
nificat. Maria spreekt zich voor het eerst uit over 
haar zwangerschap. Ze verbindt de genade die 
ze heeft ontvangen met het lot van Israël. De ver-
wachting van het volk van Israël is dat God zijn 
Messias zal sturen om het te verlossen van alle 
ellende. De taal van het Magnificat is ontleend 
aan de taal van de profeten en de psalmen. Ma-
ria sprak die taal. Zij verstond de aankondiging 
van haar Zoon als teken voor de verlossing van 
haar volk.

We vieren het feest van Maria-Tenhemelopne-
ming. We gedenken daarmee met eerbied en 
respect een vrouw die in de geschiedenis van het 
christendom een belangrijke rol heeft gespeeld. 
Als moeder van de Heer, als dienares van de Al-
lerhoogste. Ze is voor vrouwen van alle tijden 
een voorbeeld en middelares, iemand die weet 
wat het is om een kind te krijgen en om een kind 
te verliezen. En bovenal weet zij wat het is om 
een dochter te zijn in de heilsgeschiedenis van 
God met mensen.

Diaken Hennie Witsiers

MARIA-TENHEMELOPNEMING

WIJCHENSE WERELDWINKEL

Touwslagersbaan 8 Wijchen
SERPENTIJNSTEEN

Dit is een beeld 
van serpentijn-

steen met twee gezichten of 
toch één gezicht? Je kunt er 
zelf een betekenis aan geven 
en het zodoende persoonlijk 
maken voor jezelf of voor een 
ander.
Serpentijn komt uit Zimbabwe 
en wordt daar aan de oppervlakte van de aarde 
gevonden en uitgehakt. Serpentijn is eigenlijk de 
verzamelnaam voor veel soorten steen in allerlei 
kleuren en van allerlei hardheden. Van zeer zacht 
tot erg hard. Pas een aantal decennia geleden 
werd in Zimbabwe ontdekt dat serpentijnsteen 
prima basismateriaal is voor het maken van 
beelden. De steen wordt in brokstukken van ver-
schillende grootte uitgehakt en de kunstenaars 
ontdoen de gewonnen stenen ter plekke van 
overtollige scherpe en onregelmatige randen. 
Dankzij de combinatie van prachtige kleuren en 
patronen en de creativiteit van de kunstenaar is 
elk beeld uniek. Per dag maakt een kunstenaar 
gemiddeld drie familiebeelden. Het zijn de vrou-
wen die daarna met acht gradaties schuurpapier 
de beelden in een bak met water helemaal glad 
schuren.



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 11nummer 6, juli/augustus 2022

IN GESPREK MET ....

Het Onzevader is het gebed dat Jezus ons zelf ge-
leerd heeft.  Wat zegt het Onzevader ons nog in 
deze tijd? 
Ik vroeg de mening van Ruben Fleuren over de eer-
ste zin. 

Wie is ruben fleuren? 
Ruben Fleuren woont en is 
opgegroeid in Wijchen. Hij 
is nu 12 jaar en zit in groep 
8 op de Viersprongschool in 
Wijchen. Volgend schooljaar 
gaat hij naar de 'middel-
bare'. Ik heb gekozen voor 
het Maaswaal College in 
Wijchen zegt hij. Ik ben ook 
naar een andere school geweest maar daar vond 
ik het niet zo leuk. Het Maaswaal College vond 
ik gelijk leuker. De school had me positief ver-
rast. Ik heb wel een uur rondgedwaald. En als ik 
iets vroeg aan een juffrouw, dan legde zij het mij 
heel goed uit. Dat vond ik beter dan die andere 
school. Daar werd je door een leerling rondge-
leid en als je iets vroeg dan wisten ze het niet. 
En ik vond het ook veel meer massa. Ruben legt 
het me duidelijk uit. Hij praat graag en is behulp-
zaam om iets duidelijk te maken. Een stevige, 
vrolijke maar ook serieuze tiener. 
Ik heb een zusje van 8 jaar. We kunnen het sa-
men goed vinden, maar af en toe botst het ook 
wel eens. Zij weet bijvoorbeeld niets van gamen 
maar ze wil wel meedoen. Dat gaat niet. En dat 
wil ze niet begrijpen. Maar zij kan weer andere 
dingen heel goed. Ik game niet veel want ik speel 
liever buiten. Ik heb ook heel veel vrienden. Mijn 
schooladvies is havo/vwo. Ik vind leren leuk als ik 
het interessant vind en als ik het goed begrijp. 
Het moet wel rustig om me heen zijn. Met rust 
leer ik beter. 

WAt zijn de dinGen die je leuk vindt? 
Ik drum. Dat is hartstikke leuk. En ik  ga iedere 
maandagmorgen om zes uur met mijn moeder 
naar krachttraining. Het is niet alleen om sterker 
te worden maar ik heb ook een ander doel. Ik wil 
wel altijd een doel. Dan kan je daar naartoe wer-
ken. Ik ben ook bij Struin. Dat is een naschoolse 
opvang. Altijd buiten. Dat vind ik ook heel leuk. 
Want dan leer je weer heel veel over de natuur. 
Maar het is ook heel leuk met elkaar. Wat ik ook 
leuk vind is dat Marja daar leiding is. Ik ken Mar-
ja  van Apostelen 2.0 en de communiegroep.  En 
ik ga iedere week op vrijdag na schooltijd naar 
mijn oma en opa in Niftrik. 

APostelen 2.0
Ik ben bij Apostelen 2.0. Mijn doel is om meer te 
leren over God en de heiligen. Maar het is ook 
een leuke groep. Dus je leert wat en het is gezel-
lig. Al vind ik het wel jammer dat er een grote 
groep is van één school. Die klitten wel wat bij 
elkaar. Er zijn ook kinderen zoals ik. Die zijn al-
leen. Maar ik vind wel mijn weg. Net zoals die 
andere kinderen. Ik ben ook keeper bij AWC 
12.3. Dat wil zeggen; jongens onder de 12 jaar. 
Volgend jaar krijgen we een groter doel. Dat is 
dus een doel op het voetbalveld. We moeten dan 
ook meer aan techniek gaan werken. Ik heb ook 
weer een doel met voetballen. Ik wil namelijk 
profkeeper worden. Maar ik wil ook trauma-arts 
op een helikopter worden. Ik weet het nog niet 
precies. Maar eerst moet ik naar de 'middelbare'.  
 
Ik ga behalve naar Apostelen 2.0 ook gewoon 
naar de kerk. Ik ga dan met mijn moeder mee. Ze 
zingt nu in de kerk in Overasselt. Vroeger zong 
ze in Alverna. Die kerk vind ik erg mooi, want die 
is altijd versierd. De kerk in Wijchen vind ik ook 
mooi. Vooral het altaar. Ik vraag me wel eens af: 
hoe hebben ze het naar binnen gekregen? We 
waren laatst met Apostelen 2.0 naar de kerk in 
Megen. Ik vond dat ook een mooie kerk. Maar 
de rondleider vertelde dat als je op het marmer 
klopt hoor je dat het van hout is. Dat vind ik 
wel nep. Maar ze hebben het wel heel mooi ge-
maakt.  Zal het in de Antonius Abt ook nep zijn? 
Ik ga ook af en toe met oma en opa naar de kerk 
in Niftrik.  Het is daar anders dan in Wijchen. Ie-
dereen kent elkaar. Die kerk is ook veel kleiner. 
Daarom vind ik het gezelliger denk ik. Er is al-
tijd wat te doen net als in Wijchen.  Je hebt daar 
bijvoorbeeld ook een mis met carnaval. Ik houd 
zoveel van carnaval. Dat vind ik echt leuk.  Dit 
jaar was ik Prins Carnaval op mijn school. Dan 
vier je echt carnaval.  

de eerste zin vAn het onzevAder. 
'onze vAder die in de hemel zijt' 
Ja. Wat betekent die zin? Goeie vraag. Ik vind dat 
ook een hele moeilijke vraag. Daar moet ik goed 
over nadenken. Want dat weet ik niet zo vlug.

Als we samen de zin verdelen? 
Eerst: 'Onze Vader': Mijn eerste gedachte is dat ik 
het een beetje raar vind dat ie in de hemel is en 
zo. Maar als je verder denkt en kijkt, dan is dat wel 
belangrijk. 

Het woordje 'onze' vind ik best netjes gesproken. 
Je hoort dat er respect is voor God. Het wil ook 
zeggen dat hij een Vader is voor iedereen. Dus van 
heel veel mensen. Tenminste, iedereen die het wil 
natuurlijk. 
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FILM: KAPSALON ROMYHet woordje 'Vader' is niet zo moeilijk. Je hoort 
wel eens dat mensen het zeggen. Al vind ik het 
wel heel ouderwets klinken. Bij de televisieserie 
'Een huis vol' zeggen de kinderen het bijvoor-
beeld.  Maar dat is in de buurt van Urk. Misschien 
zeggen ze het daar wel. Of misschien komt het 
omdat de familie heel veel naar de kerk gaat. Wij 
zeggen het niet hier thuis. Ook als je een nieuw 
gebed zou maken, dan passen de woorden 'Onze 
Vader' er goed in. Zeg je bijvoorbeeld 'Onze Papa 
in de hemel', dan vind ik dat maar raar klinken. 
Nee, dan kan je toch beter het oude nemen. 

Het woord 'hemel' vind ik een heel fijn woord om 
te zeggen. Ook een heel mooi woord. Veel men-
sen zijn zeker blij dat ze erheen mogen. Maar 
dan moet je wel eerst dood zijn natuurlijk. Het 
woord hemel doet me denken aan een meme *.

Het woordje 'zijt' klinkt heel beleefd. Zo netjes 
hoor je eigenlijk niemand praten. Ook al zijn ze 
heel beleefd.  De pastoor zegt het wel eens: gij zijt. 
Maar dan praat hij heel deftig en het is ook niet 
iedere keer. 

PrAten over het Geloof

Ik praat wel eens met mijn moeder over wat ik heb 
gehoord bij Apostelen 2.0. Meestal als we terug-
komen of zo. Dus we praten zeker wel over het 
geloof. Maar niet elke dag hoor. 

Oh, was dit het interview? Dat gaat snel. En ik vond 
het niet zo moeilijk. 
    Marium Lahm

* Een 'meme' is een grappig plaatje of filmpje op 
internet. In dit geval bijvoorbeeld engeltjes op 
wolkjes. Uitspraak: miem.  

De film gaat over een oma en haar kleindoch-
ter. Met frisse tegenzin past oma Stine op haar 
kleindochter Romy. Oma, nog steeds actief als 
kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. 
Romy vindt het niet leuk dat ze elke dag naar de 
kapsalon moet. Dat verandert als oma Stine haar 
kleindochter in vertrouwen neemt over haar toe-
nemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich 
dat oma niet alleen op haar past maar zij ook 
op oma. De band tussen de twee groeit. Romy 
staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van 
de kapsalon. Als dat niet langer gaat, trekt Romy 
haar eigen plan. Ze besluit oma’s grootste wens 
in vervulling te laten gaan.

De film wordt op 2 september om 14.30 uur ver-
toond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 14.00 
uur). Toegang is gratis maar vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

EVEN PUZZELEN

In onderstaande tekst staan talrijke fouten of onjuistheden, waar u gemakkelijk overheen kunt le-
zen. Kunt u ze allemaal vinden?

Johannes de Doper, die een achterneef van Jezus was, was een radicaal man. Hij was een roepende 
in de woestijn. Is daarom de kerk van Balgoij naar hem vernoemt?  Wie het weet, mag het zeggen.
Vraag het anders maar aan pastor Yves Mambeni Makiadi. Wat vind hij hiervan?
Wordt zijn boodschap wel genoeg gehoord? Kwam dit jaar zijn verhaal op Stille Zaterdag (18 april) 
wel goed uit de verf? Of is hij ook een roepende in de woestijn? Op deze zaterdag, de sabbath, 
mochten de christenen niet naar het graf, om het dode lichaam te verzorgen. Vandaar de naam. Over 
namen gesproken: Wat weet u van Pinksteren, oftewel 'Pasen in het zilver'? En van Hemelvaart op 
20 augustus? En dan hebben wij het nog niet eens over moeilijke woorden als homifilie voor preek, 
conchilie voor kerkvergadering, of actiefoon bij een psalm. Maar u kent natuurlijk wel de heiligen 
Edith Stijn en pater Titus Plotseling. Genoeg zaken om aan de juistheid te tweifelen, maar u houden 
wij natuurlijk niet zo maar even voor de gek.
U vindt de vouwtjes toch wel, nietwaar? ©L.B.
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 09 juli / 10 juli
• 15e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Deut. 30,10-14
☼ Tweede lezing: Kol. 1,15-20
☼ Evangelie: Luc. 10,25-37
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Kinderkoor DoReMiFaSol
Ramon Roks

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

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

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Gen. 18,1-10a
☼ Tweede lezing: Kol. 1,24-28
☼ Evangelie: Luc. 10,38-42
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
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
Samenzang
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

02 juli / 03 juli
• 14e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 66,10-14c
☼ Tweede lezing: Gal. 6,14-18
☼ Evangelie: Luc. 10,1-12.17-20
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor | Yves Mambueni
14.00 English Mass
Kinderkoor | Yves Mambueni
14.30 Gebedsviering Apostelen 2.0
in de parochietuin | Ramon Roks
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
Voice
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

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 30 juli / 31 juli
• 18e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Pr. 1,2;2,21-23
☼ Tweede lezing: Kol. 3,1-5.9-11
☼ Evangelie: Luc. 12,13-21
zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

06 augustus / 07 augustus
• 19e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Wijsh. 18,6-9
☼ Tweede lezing: Heb. 11,1-2.8-19
☼ Evangelie: Luc. 12,32-48
zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni
14.00 English Mass
Kinderkoor
Yves Mambueni
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 18,20-32
☼ Tweede lezing: Kol. 2,12-14
☼ Evangelie: Luc. 11,1-13
zondag

11.00 Eucharistieviering
Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Sint-Joris
Heumen

Na afloop
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 30 juli / 31 juli
• 18e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Pr. 1,2;2,21-23
☼ Tweede lezing: Kol. 3,1-5.9-11
☼ Evangelie: Luc. 12,13-21
zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

06 augustus / 07 augustus
• 19e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Wijsh. 18,6-9
☼ Tweede lezing: Heb. 11,1-2.8-19
☼ Evangelie: Luc. 12,32-48
zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni
14.00 English Mass
Kinderkoor
Yves Mambueni
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 18,20-32
☼ Tweede lezing: Kol. 2,12-14
☼ Evangelie: Luc. 11,1-13
zondag

11.00 Eucharistieviering
Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Sint-Joris
Heumen

Na afloop
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 20 augustus / 21 augustus
• 21e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jes. 66,18-21
☼ Tweede lezing: Heb. 12,5-7.11-13
☼ Evangelie: Luc. 13,22-30
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ad Blommerde

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

zondag

16.00 Eucharistie | Einde seizoen 
Maas- & Waalse bedevaart
Samenzang
Martin Claes/Hennie Witsiers
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

27 augustus / 28 augustus
• 22e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Sir. 3,17-18.20.28-29
☼ Tweede lezing: Heb. 12,18-19.22-24a
☼ Evangelie: Luc. 14,1.7-14
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
in de H. Annakerk
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

13 augustus / 14 augustus
• 20e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jer. 38,4-6.8-10
☼ Tweede lezing: Heb. 12,1-4
☼ Evangelie: Luc. 12,49-53
zondag

11.00 Eucharistieviering
Gelegenheidskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes
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BIJZONDERE VIERINGEN

Wijchen | Parochietuin bij Mariagrot naast H. Antonius Abtkerk

maandag 15 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Maria ten Hemelopneming. Soli Deo Gloria (Heren). Martin Claes.

Bergharen | Kapelberg

maandag 15 augustus 19.00 uur Eucharistieviering. Maria ten Hemelopneming. Samenzang. Yves Mambueni/Hennie Witsiers.

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.

  (op vrijdag 29 juli en vrijdag 05 augustus zal Hennie Witsiers vervangen)

Wijchen | Emmanuelkerk

vrijdag 08 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

vrijdag 12 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk

vrijdag 01 juli 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

vrijdag 05 augustus 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk

vrijdag 15 juli 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

vrijdag 19 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Wijchen | Zuiderhoek

vrijdag 22 juli 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

vrijdag 26 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk

vrijdag 01 juli 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

vrijdag 05 augustus 15.00 uur Marialof. Hennie Witsiers.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk

iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal

dinsdag 26 juli 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

dinsdag 30 augustus 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk

vrijdag 01 juli 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

vrijdag 05 augustus  Geen ouderenviering i.v.m. vakantie.

Groesbeek | Erf familie Poelen, Derdebaan 12 te Groesbeek

zondag 03 juli 10.30 uur Oogstdankviering ZLTO. Aloys van Velthoven/Jack Steeghs.
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h. judocus - hernen

We mogen weer op vakantie, met z’n allen eropuit,
files, Schiphol, alles loopt op een kluit.

Waaraan ik dacht is lang geleden;
Wordt er nog een reisgebed gebeden?

Ik hoorde in de rijen op Schiphol 
een heel ander geluid.

Grijnzen, grommen, vloeken was er te verstaan,
Iedereen ongetwijfeld 

vol goede moed van huis gegaan.
Leiders, kofferpakkers, handen te kort,
diverse vluchten werden opgeschort.

Ik hoop dat iedereen 
in gezondheid terugkomt, heel voldaan.

Vervolgens terugkijken op een ontspannen tijd
En weer een heel jaar werken, 

bijna een eeuwigheid.
Voor het nieuwe werkjaar sterkte allemaal,

Gedragen we ons heel sociaal,
Werpen we ons in een positieve strijd. 

Toon van Duifhuizen

KAPELLENTOCHT

Na twee jaren konden op tweede pinksterdag de 
wandelaars en fietsers weer samen op weg voor 
een viering op de Kapelberg.
Voor een stop met koffie of thee en toiletbezoek 
waren ze van harte welkom in onze kerk.
Even uitrusten en elkaar ontmoeten en bijpra-
ten, het was een gezellig weerzien.

MISINTENTIES:
3 juli: Pieta Verwaaijen-Jacobs, Cis van Lubeek, 
Ria van Heumen, Wim en Gon Hebing

17 juli: Cor van Kerkhof en Mien van Kerkhof-
Gradussen, Bert van Duifhuizen, Ria van Heumen, 
Wim en Gon Hebing

7 augustus: Broer en Jo Peters-van Lubeek, Mar-
co van Mullekom, Ria van Heumen, Thea van de 
Berg-Seegers, Wim en Gon Hebing 

21 augustus: Adriaan en Stien Hoeks-van der 
Wielen, Pieta Verwaaijen-Jacobs, Riet van Duif-
huizen-Rutten, Koosje van Heumen-Cobussen, 
Wim en Gon Hebing.

Gelieve de misintenties voor de maand septem-
ber voor 1 augustus in te leveren bij Annemarie 
Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of 
per mail: misintentiesjudocus@gmail.com
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In 1993 werd de gehele kerktoren grondig ge-
restaureerd. Dit was vooral noodzakelijk omdat 
de waterdichte vloer onder de klokkenstoel ver-
nieuwd moest worden. Het complete uurwerk, 
het ijzerwerk en klokkenstoel kregen een stevige 
restauratiebeurt.
In 2022 is het wijzerwerk grondig schoongemaakt 
en opnieuw gesmeerd. Dit wijzerwerk heeft het 
meeste onderhoud nodig omdat het altijd in 
weer en wind staat.  Onze vrijwilligers zorgen 
er ook jaarlijks voor 
dat het complete 
kloksysteem schoon-
gemaakt wordt en 
gesmeerd.
Heel veel dank aan 
de vrijwilligers die er 
voor zorgen dat de 
klok in de H. Antoni-
us Abt te Nederasselt 
goed onderhouden 
wordt.

 
Antonius Abt - nederAsselt

Vele mensen in Nederasselt komen elke dag langs 
de kerk en het viel daarom ook veel mensen op 
dat de kerkklok stilstond. Toen werden we in 

Nederasselt ons er pas van be-
wust hoe vaak we ongemerkt 
de tijd op de kerkklok raadple-
gen als we erlangs komen. Dit 
was niet zonder reden, omdat 
de klok nodig aan onderhoud 
toe was. Het geeft mij een 
aanleiding om een stukje ge-
schiedenis te schrijven over 
de kerkklok van Nederasselt. 
De kerk is in 1891 gebouwd 

met een tweedehandsuurwerk afkomstig van 
het Grootseminarie. In 1919 kwam er een nieuw 
uurwerk in - het oude was versleten - dat ge-
maakt werd door de firma Eysbouts uit Asten. 
Ook werden er vier wij-
zerplaten hoog aan de 
gevel gehangen. De to-
tale kosten bedroegen 
toen f 1400,-.  Dit uur-
werk vergt regelmatig 
onderhoud en gelukkig zijn er vrijwilligers in Ne-
derasselt die deze taak op zich nemen. Omdat 
dit een mechanisch uurwerk is moet de klok elke 
week ‘opgedraaid’ worden door de gewichten 
te verplaatsen. 
Dit is een karwei waarbij de gewichten (140 kg 

per stuk) elf meter omhoog moeten worden 
gedraaid. Deze hangen aan staalkabels in een 
tweeschijfs-takelsysteem, zodat de trekkracht 
ongeveer 70 kg is. De beide gewichten zorgen 
ervoor dat het uurwerk ruim zeven dagen in 
beweging blijft. Dit moet allemaal boven in de 
toren gebeuren dus dat vergt de nodige inspan-
ning. Veel uurwerken in Nederland zijn in de 
loop van de jaren omgebouwd naar elektrisch 
aangedreven uurwerken. Gelukkig is door zui-
nigheid van diverse kerkbesturen én door onze 
vrijwilligers dit zeldzaam stukje techniek voor 
Nederasselt bewaard gebleven.
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Antonius Abtkerk - Wijchen

VRIJWILLIGERSVIERING OP ZONDAG 29 MEI

vrijWilliGers zijn de 'smeerolie' vAn een GeloofsGe-
meenschAP. 
Eindelijk was het op 29 mei weer mogelijk om stil 
te staan bij het waardevolle werk van vrijwilligers 
in onze geloofsgemeenschap. De coronapande-
mie had het de afgelopen twee jaar onmogelijk 
gemaakt om in een viering passend stil te staan bij 
het waardevolle werk van onze vrijwilligers. 

In zijn preek ging pastoor Martin Claes in op het 
vele waardevolle werk dat vrijwilligers voor de ge-
loofsgemeenschap Antonius Abt gedaan hebben 
en nog steeds doen. Hij uitte zijn dank, ook na-
mens het parochiebestuur, voor de inzet van alle 
vrijwilligers. We tonen ons als geloofsgemeen-
schap, met de vele vrijwilligers, een waardige 
volgeling van Christus.

Tijdens de viering werd stilgestaan bij de jubila-
rissen die dit jaar of tijdens de coronajaren een 
jubileum vierden. Tien personen vieren dat zij al 25 
jaar en twee personen dat zij al 40 jaar als vrijwilli-
ger betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschap. 
Daarnaast hebben we één persoon bedankt voor 
het zeer grote aantal jaren (bijna 40) dat hij zich 
voor onze geloofsgemeenschap heeft ingezet. Al 
deze jubilarissen verdienen, namens ons allen, 
een hartelijke felicitatie.

Aan het eind van de viering werd iedere jubilaris 
persoonlijk bedankt door pastoor Claes. Iedere 
jubilaris kreeg een oorkonde vergezeld van een 
cadeaubon en een bos bloemen. De bijgevoegde 
foto’s geven een sfeerindruk van de viering. Van 
iedere jubilaris is een foto gemaakt van het mo-
ment dat hij/zij door pastoor Claes persoonlijk 
bedankt wordt.

Na afloop van de viering was achter in de kerk 
gelegenheid om onder het genot van een kopje 
koffie of thee, georganiseerd door onze gast-
vrouwen, de jubilarissen te feliciteren.

de jubilArissen zijn:
40 jaar: Harry van Aalten en Michèl Willemse.
25 jaar: Fieke Bijmans-Priekaerts, Cor Custers, Pe-
tra Jansen-Schreven, Marium Lahm, Cor en Ricy 
Loeffen, Donny Merx, Albert en Natasja Schraven, 
Joop van der Wielen.
Extra bedankt werd Jo Jansen.

Hein Kroft Foto’s: Max Edeling – de Kleijn 
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KNIELBANKEN 
Mensen gaven eerder aan in sommige banken de 
knielbanken als lastig te ervaren, maar anderen 
gaven juist aan het fijn te vinden om op speci-
ale momenten tijdens een viering te kunnen 
knielen. Daarom had de contactraad in de Apos-
telbode van mei 2022 een oproep geplaatst om 
ons kenbaar te maken wie liever in enkele ban-

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Het kerk zijn in deze tijd is in de loop der jaren 
flink veranderd. Bij aanvang van de vergadering 
hebben we stilgestaan bij de vele initiatieven die 
er zijn om het kerkelijk proces te veranderen en 
vernieuwen. Kenmerkend voor de initiatieven is 
dat in het huidige apostolische tijdperk het ac-
cent wordt gelegd op de activiteit die aangeduid 
wordt als de 'missietaak'. Onze bisschop geeft in 
een schrijven aan dat het belangrijk is dat een 
geloofsgemeenschap een eigen identiteit heeft. 
We zoeken naar 'eenheid in verscheidenheid'. 
Diverse publicaties en magazines gaan in op 
deze initiatieven. We zijn nieuwsgierig hoe de 
doorvertaling zal zijn in het programma Dienen 
NU.

• Met Herman Sterenborg is gesproken over de 
stand van zaken van het (gemeentelijk) project 
'Van kasteel naar meer'. Vanuit de projectleiding 
zal een voorstel worden gedaan over hoe in het 
kader van het project wordt gekeken naar het 
gebruik van de kerktuin en daar aanwezige faci-
liteiten als de Mariagrot.

• Het beleidsplan voor de toekomst van pasto-
resteam en parochiebestuur is afgerond en zal 
binnenkort worden gepubliceerd in de Apostel-
bode. Er zal een infoavond worden georganiseerd 
voor alle belanghebbenden.

• De contactraad werkt aan een 'potentiële acti-
viteitenkalender' voor najaar 2022. Hierdoor zal 
een overzicht beschikbaar zijn van de belangrijk-
ste activiteiten in onze geloofsgemeenschap. Bij 
deze wil ik iedereen die een grote activiteit wil 
houden, verzoeken dit door te geven aan onze 
secretaris (Ton Wouters). Dit blijkt nodig te zijn. 
Dat dit nodig is, is al gebleken doordat meerdere 
initiatieven op dezelfde dag bleken te worden 
georganiseerd.

• Helaas hebben we geen vrijwilligers kunnen 
vinden die het mogelijk maken om op donder-
dagmorgen de kerk open te houden. Derhalve 
hebben we besloten om na 30 juni 2022 weer 
terug te gaan naar de oude situatie, zodat de 
kerk na de ochtendviering weer gesloten wordt.

Hein Kroft

ken de knielbanken weggehaald zagen. Een zeer 
gering aantal mensen heeft maar op dit verzoek 
gereageerd en doorgegeven de knielbanken las-
tig te vinden. 

Daarop hebben we in de kerk geïnventariseerd 
op welke plaatsen al enkele knielbanken waren 
weggehaald. Het betreft:
• Zijbanken aan de kant van de pastorie; bij 
banknummer 16 is de knielbank weggehaald. 
• Zijbanken aan de kant van de Elckerlycweg; 
bij de banknummers 3, 5 en 6 zijn knielbanken 
weggehaald. Betrekkelijk vooraan met een goed 
zicht op het priesterkoor.
• In het middenschip zowel links als rechts zijn er 
geen knielbanken weggehaald.
• In de dagkapel (pastoriezijde) en in de ruim-
te bij de vier biechtstoelen staan stoelen 
opgesteld. Knielbanken zijn daarbij natuurlijk 
niet aanwezig en vormen dus geen obstakel.  
Vanuit de dagkapel hebben de mensen een goed 
zicht op het priesterkoor. 

De contactraad heeft daarom in zijn overleg van 
7 juni jl. besloten om vooralsnog niet nog meer 
knielbanken weg te halen. We denken dat er 
voldoende mogelijkheden zijn om op plaatsen 
zonder een knielbank te gaan zitten. 
Indien er toch nog behoefte bestaat om meer 
knielbanken weg te laten halen, laat het ons dan 
weten.
secretaris.contactraad.hantoniusabtwijchen@
detwaalfapostelen.nl of Ton Wouters 

De contactraad

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
Op 11 en 12 juni was er feest tijdens de vierin-
gen. Aan twaalf jonge 
mensen werd het vorm-
sel toegediend en op 12 
juni mochten elf kinde-
ren voor het eerst hun 
communie ontvangen.

De ouders en bege-
leiders hadden er een 
feestje van gemaakt. 
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Antonius Abt - overAsselt

VRIJWILLIGERSLUNCH 12 JUNI 2022
Voor het eerst sinds 2019 hebben we weer een 
vrijwilligerslunch gehouden. Het was heel fijn 
om elkaar weer te kunnen ontmoeten en de 
middag was erg gezellig.

Vlak voordat we aan het heerlijke buffet be-
gonnen, werd een jubilaris gehuldigd: Berthy 
Gijsbers-Tets. Zij zorgt ervoor dat de gebedsinten-
ties voor de kerken van Overasselt, Nederasselt en 
Heumen worden bijgehouden, wekelijks keurig 
worden aangeleverd aan de voorgangers en dat 
ze worden opgenomen in de regionale bladen, 
tegenwoordig Het Gemeentenieuws. De laatste 
jaren doet zij dat samen met Bets van Haren uit 
Nederasselt. Berthy doet dit werk al vanaf begin 
1996, dus 26 jaar, maar omdat we vorig jaar geen 
vrijwilligerslunch hebben gehouden, hadden we 
haar huldiging een jaartje uitgesteld. Zij kreeg 
een hanger met bloemen en twee boeken.

Vijf vrijwilligers hadden kort voor de lunch te 
kennen gegeven te zullen stoppen met hun 
werkzaamheden:
Johanna Derks-van de Kamp collecteerde jaren-
lang voor de Vastenactie. Hoe lang precies weten 
we niet, maar in ieder geval deed zij dat al in 
2007. Ook was ze van 1998 tot 2011 lid van de 
werkgroep interieurverzorgers van de kerk. 
Erik Dyckhoff is in 1995 begonnen als lector en 
collectant in de wekelijkse vieringen en is dit al 
die jaren blijven doen. Daarnaast was hij vanaf 
2003 tot de fusie in 2010 lid van het pastoraat-
team binnen de Maaskantparochie. Erik zingt in 
het ensemble Intervalli, dat al enkele keren een 
prachtig optreden in onze kerk heeft verzorgd, 
voor het laatst op 6 november vorig jaar. In het 
verleden heeft hij zijn zangkwaliteiten ook wel-
eens ingezet bij ons eigen kerkkoor Sint-Cecilia. 
Adriaan van Eeuwijk was sinds september 2015 
lid van de werkgroep hoveniers en zorgde er 
jarenlang voor dat ons kerkhof er altijd keurig 
bij ligt. Twee andere leden van deze werkgroep, 
Wout Rutten en Jan Niessing, beiden lid sinds 
april 2012, namen eveneens afscheid. Zij waren 
echter niet bij de lunch. 
Johanna en Adriaan ontvingen een afscheids-
kaars. Erik had die al iets eerder gehad, bij een 
bezoekje van pastor Yves en Nelly Theunissen. 
Wout en Jan zijn na de lunch bezocht.

Tot slot is er bij de lunch aandacht besteed aan 
een bijzonder jubileum: Ons kostersechtpaar 
Tien Theunissen en Nelly Theunissen-Vink was op 

10 april jl. maar liefst vijftig jaar getrouwd. Nelly 
en Tien zijn allebei al jaren actief voor onze kerk, 
Nelly onder meer als lector, lid van de werkgroep 
avondwake, hulpkoster, en lid van het pastoraat 
van nabijheid, Tien als lid en contactpersoon van 
de werkgroep hoveniers, hoofdkoster en lid van 
de contactraad. Ter gelegenheid van dit bijzon-
dere jubileum hebben wij deze bezige bijen een 
boeket bloemen en een boek aangeboden.
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SEMINARISTEN UIT UGANDA KOMEN 
NAAR HEUMEN

Sinds maart 2020 is eerwaarde Sander Kesse-
ler assistent vocations director. In die functie is 
hij medeverantwoordelijk voor de opleiding 
van priesterstudenten in het aartsbisdom Gulu. 
Sinds februari van dit jaar is hij ook directeur 
geworden van het grootseminarie voor het pro-
pedeutisch jaar van de seminaristen voor heel 
Noord-Uganda. In deze verantwoordelijkheid 
is ook een samenwerking tot stand gekomen  
tussen bisdom ’s-Hertogenbosch en de vier bis-
dommen van Noord-Uganda. En we gaan er nu 
ook iets van merken. Sander zal namelijk met de 
eerste zes seminaristen naar Nederland komen, 
als de visa gegeven worden. Bij het schrijven van 
dit artikeltje zijn de visa nog niet gegeven. Op 
de dag dat ze in 
Nederland aan-
komen, zaterdag 
2 juli, zullen ze 
ook Heumen be-
zoeken en is het 
de bedoeling dat 
de seminaristen 
de mis opluis-
teren met hun 
gezang. 

sint-joriskerk heumen 

Het is ook waarschijnlijk dat de seminaristen niet 
alleen komen. De staatsminister van toerisme 
honorable minister Martin en de permanente 
commissionair van toerisme mr. Vivian en de ad-
viseur van de president honorable Cadet zullen 
meereizen. Het is de bedoeling dat de seminaris-
ten nu jaarlijks naar Nederland zullen komen om 
de taal, cultuur en het bisdom te leren kennen. 
Vanuit ons bisdom zijn enkele pastores medever-
antwoordelijk voor de ontvangst en begeleiding 
van deze seminaristen. Sander zal samen met de 
seminaristen bezoeken brengen aan verschillen-
de plaatsen in ons bisdom.

Wees welkom op zaterdag om 19.00 uur in het 
kerkje van Heumen om deze seminaristen te 
horen. Na afloop van de mis zal er een kleine sa-
menkomst zijn, die enkel voor genodigden is. De 

seminaristen zul-
len zich ook 
voorstellen in de 
kerk.

Pastor Yves Mam-
bueni Makiadi

PAschAlis bAylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD
In de vergadering is Jac Trum door Rudy voor-
gesteld als degene die voortaan vanuit het 
parochiebestuur de contactpersoon wordt voor 
ons als Paschalis. De extra vrijheid die Rudy daar-
door hoopt te krijgen moeten het voor hem 
mogelijk gaan maken al zijn activiteiten beter te 
combineren. Als openingstekst koos Rudy voor 
een aantal stukjes tekst uit een verzameling die 
is samengebracht door Henk Johan Veltkamp. 
In deze teksten zijn de woorden, gevoelens en 
gedachten gevat die men voelt bij het woord 
God, zoals een gevoel van geborgenheid, bege-
leidende geest, aanwezig of afwezig, liefdevol 
bewustzijn en bijvoorbeeld allesomvattende lief-
de. Juist dit woord God had Rudy gemist in ons 
antwoord als contactraad op de synodevraag. 
Hier wil de kerk graag antwoorden krijgen die 
een beeld moeten geven over hoe de kerk eruit 
moet gaan of blijven zien in de toekomst.

De palmpasenviering is erg gewaardeerd, zeker 
ook door de bewoners van de Weegbree, waar-
aan na de vieringen een aantal palmpasenstokken 
met bijpassende liederen zijn aangeboden. De 
opkomst van met name ook kinderen was goed!
In de contactraad wordt onder andere ook ge-
sproken over een soort herdenkingsplaat voor 
hen die dit zouden willen bij het uitstrooiveld. 
Over de vorm en verdere regels wordt nage-
dacht. Ook de viering van Allerzielen is in het 
kader van het vieringenschema aan de orde 
geweest, evenals de vakantieplanning. Tot slot 
hebben we gesproken over de manier waarop 
het kinderkoor past en wil passen in het vierin-
genschema en over de manier waarop Apostelen 
2.0 vorm krijgt.

Namens de contactraad,
Gerard Arts 
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kAPelberG - berGhAren

emmAnuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• We kijken met veel plezier terug op onze vrij-

willigersdag van 
29 mei. We zijn 
gestart met een 
mooie viering,  
gevolgd door 
thee en koffie 
met iets lekkers. 
Vervolgens zijn 
we naar ons 

Museum Kasteel Wijchen geweest. We werden 
begroet door Don Emanuel van Portugal, kregen 
een rondleiding door het fraai verbouwde kasteel 
en konden rondneuzen in het Museum. Dan terug 

naar het Achterlo, nu naar ’t Achterom voor een 
hapje en een drankje en een optreden van trou-
badour Anouk. Omdat we geen goed overzicht 
hebben van onze jubilarissen zetten we één vrij-
williger in het zonnetje en die krijgt voor twee jaar 
lang een grote knuffel mee. Caroline de Winkel 
viel deze eer te beurt. Caroline heeft ons, waar mo-
gelijk, zingend door de coronatijd geholpen. Dat 
verdiende lof!!! Enkele foto’s (inclusief de knuf-

fel) geven een indruk van deze dag. 
De organisatoren lieten zich van 
een bijzonder goede kant zien en 
daar kunnen we alleen maar tegen 
zeggen: heel hartelijk dankjewel!!!
Marion Eling sloot de vrijwilligers-
dag af met de volgende bede:

KAPELBERGSEIZOEN
Op zondag 21 augustus zal ’s middags 
om 16.00 uur weer een eucharistieviering 
worden gehouden bij gelegenheid van 
de grote jaarlijkse Maas en Waalse Ma-
riabedevaart naar de Kapelberg, waar al 
eeuwenlang een bijzondere devotie tot 
Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods bestaat. 
Pastoor Martin Claes zal met diaken Hen-
nie Witsiers in de viering voorgaan. Het 
parochieel kerkkoor van de H. Judocus uit 
Hernen zal met het blaasorkest MuzAnna 
van muziekvereniging Sint-Anna voor de 
muzikale omlijsting zorgen. Iedereen die erbij wil 
zijn, is van harte welkom.
Op zaterdag 7 mei werd daar in Bergharen 
begonnen met een nieuw seizoen met openlucht-
vieringen. Bijzonder is wel, dat het originele beeld 
van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods nu weer in 
de nis van de kapel staat. Reden voor mij als secre-
taris van het bestuur van de Katholieke Stichting 
Beheer Kapelberg Bergharen, om aan het begin 
van die eerste viering het volgende uit te spreken. 
“We bevinden ons vanavond op historische grond. 
760 jaar geleden hebben cisterciënzer monniken 
hier grond gekocht om er een kapel te bouwen. 
En, volgens de legende over de kreupele broeder 
Assumptio, werd dit beeld door hem gemaakt 
als proeve van bekwaamheid om kloosterling te 
kunnen worden. Toen de katholieke eredienst 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd 
verboden, werd het beeld in het kasteel van Her-
nen in veiligheid gebracht. In dat kasteel bevond 
zich toen ook een zogenaamde schuilkerk. Later 
verhuisde het beeld naar de parochiekerk van 

Hernen. Er is veel over te doen geweest om het 
beeld weer terug te krijgen, hier in Bergharen. 

Uiteindelijk heeft de bisschop van Den 
Bosch besloten om het in 1929 terug te 
laten geven aan Bergharen. Na vanaf 
1932 eerst gehuisd te hebben in een 
kleine veldkapel, werd deze grotere 
in 1948 gebouwd als vredeskapel, uit 
dankbaarheid voor het relatief geringe 
aantal slachtoffers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het Land van Maas en 
Waal. Het beeld werd toen hier in de 
nis geplaatst.
Het moet in de jaren zestig geweest 

zijn, dat het beeld beveiligd werd en er twee ste-
vige getordeerde stalen staven voor het beeld 
werden geplaatst. Eind jaren negentig is het beeld 
gerestaureerd en uit veiligheidsoverwegingen 
geplaatst in de katholieke kerk, waarvan Maria’s 
moeder, de Heilige Anna, de patrones is. In de ka-
pel werd een replica geplaatst.
Vorig jaar werd vanuit het parochiebestuur aan-
gekondigd dat er gezocht gaat worden naar een 
herbestemming van de Sint-Annakerk, reden om 
ervoor te zorgen dat dit kostbaar beeld op een 
verantwoorde manier in Bergharen kan blijven. 
Zoals vele staatshoofden, bevindt Maria zich nu 
ook achter gepantserd glas, maar omgeven met 
een stralenkrans van licht. Zo houdt zij zicht op 
ons allen en wij op haar.
Hopelijk zal Onze Lieve Vrouw zich nog jarenlang 
om onze noden bekommeren.”
Tot eind augustus wordt er bij goed weer nog elke 
zaterdagavond op de Kapelberg gevierd. Verdere 
bijzonderheden vindt u op www.mariakapelberg-
haren.nl.

Sjaak Arntz
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De Heer schenke ons
de behoedzaamheid van zijn handen
de goedheid van zijn ogen
de glimlach van zijn mond
de vastheid van zijn stappen
de vrede van zijn woorden
de warmte van zijn hart
en het vuur van zijn geest,
kortom het geheim van zijn aanwezigheid. 
• In de vakantieperiode zijn de vieringen niet 
allemaal op de gebruikelijke tijdstippen. Voor 
onze kerk valt het aantal wijzigingen erg mee. 
We hebben geen viering op de derde zondag in 
augustus en dat is 21 augustus. We hebben wel 
een viering op de vierde zondag in augustus en 
dat is 28 augustus.
• Op vrijdag 2 september draaien we de eerste 
film in het nieuwe seizoen. De titel is ‘Kapsalon 
Romy’. Om 14.30 uur starten we en vooraf is er 
een kopje thee of koffie. Elders in deze uitgave 
vindt u meer informatie.
• De laatste vergadering van de contactraad van 
dit seizoen is op woensdag 6 juli om 19.00 uur. 
We starten ons nieuwe seizoen op 31 augustus.
• Wij wensen eenieder een fijne vakantieperi-
ode. Voor wie weggaat is mijn vraag: stuur een 
kaartje naar iemand die dat leuk zou vinden.

Namens de contactraad, 
Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie gaat in de vakantieperiode ge-

woon door, want gezelligheid kent 
geen tijd. We zien elkaar weer op de 
volgende woensdagen: 6 en 20 juli 
en 3 en 17 augustus. Het is steeds 
van 10.00 tot 11.30 uur. Graag tot 

dan en breng gerust nog iemand mee.
Tini Poos

KROATISCHE VIERING EN
EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 12 juni  werd de maandelijkse eucha-
ristieviering gehouden in de Emmanuelkerk van 
onze parochie. Bijzonder hieraan was deze keer 
dat vier kinderen uit deze gemeenschap hun eer-
ste communie mochten ontvangen: de jongens 
Leon en Tino en de meisjes Lorena en Eliza.
Vier gezinnen hebben zich met hun kinderen 
voorbereid op deze bijzondere gebeurtenis mid-
dels de pater (ook van Kroatische afkomst) die 
aan hen catechese gaf het afgelopen jaar.  
Groot feest met vele geloofsgenoten, onze me-
debroeders en zusters in het geloof. Er is vurig 
op deze Drievuldigheidszondag gebeden voor 
de toekomst van deze jonge gezinnen. En ook 
voor de parochie De Twaalf Apostelen, waar zij 
zo gastvrij ontvangen worden zoals zij aangeven 
en waar zij zich thuis voelen.
Dankbaar kijken we terug op deze dag en gaan 
met vertrouwen de toekomst in met Hem die 
onze leidsman is en die ons nooit teleurstelt en 
in de steek laat! 

Betsie van der Wijst – Ruijs 

h. johAnnes de doPer - bAlGoij

EERSTE COMMUNIE
Zondag 12 juni jongstleden is in de kerk van Bal-
goij, H. Johannes de Doper, de eerste communie 
gevierd.
Er waren dit jaar helaas maar twee commu-
nicanten: Bastiaan van den Boogaard en Niek 
Mol ontvingen voor het eerst de communie van 
pastor Yves.  Na een aantal maanden van voor-
bereiding, samenkomen met de Apostelen 2.0 en 
oefenen in de kerk was het dan eindelijk zover.
Dankzij pastor Yves, de muzikale begeleiding 
van het koor Mazing Joy en alle overige hulp en 
aanwezigen in de kerk was het een hele fijne en 
bijzondere kerkdienst.
Namens de communicanten, bedankt!

Ilse Mol
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Tot onze spijt hebben wij gemerkt dat in het vorige 
nummer een verkeerde geboortedatum is vermeld. 
Miep Lenderink-Verweij werd geboren op 20 april 
1933, zij overleed op 16 april 2022.

Sjaak Wolters is geboren op 9 september 1946 
op een boerderij in Hatert. Samen met zijn broers 
en zussen heeft hij daar een fijne jeugd gehad. 
Dieren hadden zijn grote belangstelling, vooral 
paarden. De band met zijn broers en zussen en de 
vele neefjes en nichtjes is altijd heel hecht geweest. 
De laatste jaren lukte het alleen wonen niet meer 
en moest hij naar een verzorgingshuis. Eerst in de 
Weegbree in Wijchen en daarna in Joachim en 
Anna in Nijmegen. Daar is hij op 9 mei 2022 over-
leden. We hebben afscheid van hem genomen in 
de Paschalis Baylonkerk, waarna Sjaak in besloten 
kring is gecremeerd. 

Actief, zorgzaam, sociaal, opgeruimd en wils-
krachtig zijn de woorden die Cis van Lubeek-Arts 
beschrijven. Zij hield naast haar werk het gezin 
draaiende, was druk in het verenigingsleven, maar 
ook met de zorg voor mensen om haar heen. Zij 
werd geboren op 24 maart 1933 in Beneden- Leeu-
wen, als achtste in een gezin van elf kinderen. Zij 
begon als onderwijzeres in Dreumel, daarna stond 
zij zes jaar in Boven-Leeuwen aan school tot haar 
huwelijk met Jan van Lubeek. Uit hun liefde wer-
den vier kinderen geboren. Samen genoten zij van 
de kleinkinderen. Op 25 mei 2021 werd hun zes-
tigarig huwelijksfeest gevierd. Zij overleed op 18 
mei 2022 in Zorgcentrum St. Barbara. De afscheids-
dienst heeft plaatsgevonden op 
23 mei 2022 in de H. Judocuskerk 
te Hernen. Haar lichaam is daarna 
te ruste gelegd op de naastgele-
gen begraafplaats.

Harry Hurkens is op 5 oktober 
1928 geboren te Wanroij. Hij is 
opgegroeid in een gezin van zes kinderen. Hij moest 
in militaire dienst en werd uitgezonden naar Indië. 
In 1948 kwam hij terug en trouwde in 1951 met Riet 
van den Burg. Zij kregen samen veertien kinderen, 
waaronder vier tweelingen. Op 8 november 2003 is 
zijn vrouw overleden. Hij kreeg contact met Corry 
Ariëns en zij hebben samengewoond tot het over-
lijden van Corry op 16 september 2014. Op 23 mei 
2022 is hij te Ewijk overleden. Zijn afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden op 27 mei 2022 in de H. An-

tonius Abtkerk te Wijchen. Daarna is zijn  lichaam 
te ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats.

Ria Fleuren-Jansen werd geboren op 28 december 
1926. Ze groeide op in een boerenbedrijf, waar zij 
de jongste was. Op de kermis ontmoette ze Thé. Ze 
trouwden in 1962 en samen kregen ze twee kin-
deren. Zij gingen wonen in het ouderlijk huis aan 
de Ewijkseweg, daar hielp ze mee in het champig-
nonbedrijf. Ria was erg gelovig, het geloof heeft 
een belangrijke rol in haar leven gespeeld. Ze kon 
genieten van haar kinderen en kleinkinderen en 
was trots op haar achterkleinkind. Ria was altijd 
erg belangstellend, gastvrij, iedereen was welkom. 
Na het overlijden van haar man ging ze wonen in 
de Mijlpaal. Later verhuisde ze naar Catharinahof 
waar ze samen met haar twee zussen, die daar 
al woonden, een mooie tijd heeft gehad.  Haar 
uitvaart was op 28 mei 2022 in de H. Antonius Abt-
kerk te Overasselt. Ze werd te ruste gelegd bij haar 
man Thé.

Op 29 mei 2022 is Ger Tijssen-Verploegen in de 
Hagert te Leur overleden. Zij werd geboren op 8 
januari 1919 te Deest en mocht 103 jaar worden. 
Zij was de weduwe van Hent Tijssen. Uit hun liefde 
werden twee dochters en twee zonen geboren. 
Voor haar kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen was zij ‘ons Moek’. Zij was altijd tevreden 
en iedereen was bij haar welkom. Haar hobby’s 
waren kaarten en poppen maken, altijd was zij wel 
aan het knutselen. Op haar achtennegentigste is 
zij naar de Hagert gegaan, waar zij het heel erg 
naar haar zin had. De verpleging kon bij haar geen 
kwaad doen. Haar afscheidsdienst was op 3 juni 
2022 in de H. Jozefkerk op Alverna. Aansluitend is 
haar lichaam te ruste gelegd op de naastgelegen 
begraafplaats.

Ria van Heumen-Loermans (85) is 
woensdagmorgen 1 juni rustig in-
geslapen, te midden van manlief, 
de beide kinderen en hun gelief-
den. Geboren en opgegroeid in 
een druk gezin in Beuningen had 
ze vlak na haar huwelijk met Jan 

even tijd nodig om te kunnen aarden in haar nieu-
we woonplaats Hernen. Door haar open karakter 
en de gemoedelijke omgeving genoot ze al vrij snel 
van de eenvoud van het dorpse en leefde ze volop 
in het ritme van de beide opgroeiende kinderen. 
Ria werd grootmoeder en overgrootmoeder, zong 
graag en trok er met het gezin regelmatig op uit. 
Voorzien van de ziekenzegening namen we op 
donderdag 9 juni afscheid van haar in een volle H. 
Judocuskerk te Hernen.

WIJ GEDENKEN

Onderstaande teksten worden in de regel 
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.



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

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

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

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

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

Redactieleden Apostelbode:

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

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl
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OPLOSSING: DE FOUTJES
Vernoemd-Yves Mambueni Makiadi-vindt-
16 april-christenen= joden-Pasen in het goud- 
26 mei-homilie-concilie-antifoon-Edith Stein-
Titus Brandsma-twijfelen-foutjes.

Piet Tijsse Claase is op 11 december 1939 geboren 
aan de Sleedoornweg in Wijchen als jongste van 
vier zoons. Na een mooie verkeringstijd stapte hij 
op 22 november 1963 in het huwelijksbootje met 
Annie van Tilburg. Uit hun liefde werden twee 
dochters geboren, die hem vijf kleinkinderen ga-
ven. Vakanties waren een groot feest voor het 
gezin. Negen jaar kamperen op de Heische tip in 
Zeeland. Dicht bij huis maar het vakantieplezier 
was er niet minder om. Op 56-jarige leeftijd werd 
hij getroffen door een ernstig hartinfarct. Hierna 
was hij uitgewerkt, maar hij ging niet bij de pak-
ken neerzitten. Hij richtte zich op de groente- en 
bloementuin, de vogeltjes en schoenen maken. Op 
3 juni 2022 is hij geheel onverwacht rustig inge-
slapen. Zijn leven hebben wij op 9 juni 2022 in de 
kerk van de H. Jozef op Alverna herdacht. Daarna 
heeft de crematie in het crematorium te Beunin-
gen plaatsgevonden.

Cor van Wamel werd geboren in Nijmegen op 
11 november 1935, als oudste van een tweeling. 
Bij een volleybaltoernooi in Elst ontmoette hij 
Hanneke en eind 1963 zijn zij getrouwd. Cor had 
een zoon en een dochter. In zijn werkzame leven 
heeft hij als bouwkundig tekenaar bij verschil-
lende architecten gewerkt. Cor heeft op diverse 
plaatsen in Nijmegen gewoond en vanaf 1997 
in Heumen. Een grote passie van Cor was het 
zingen in het Nijmeegs Mannenkoor. Toen het 
thuis niet meer ging en de zorg voor Hanneke 
steeds groter werd, heeft hij Heumen verlaten 
en is hij in het verzorgingshuis in Beneden-Leeu-
wen gaan wonen. Op 5 juni jl. is hij op 86-jarige 
leeftijd overleden. De afscheidsdienst heeft 
plaatsgevonden op vrijdag 10 juni in de aula van 
crematorium Waalstede.

THEATER ‘ZIE DE MENS’ IN HET NAJAAR TE 
ZIEN IN WIJCHEN

In oktober 2022 
komt de theater-
voorstelling 'Zie de 
Mens' naar Wijchen. 
Hiervoor wordt een 
zaal omgetoverd tot 
theater. Er zijn ne-
gen acteurs die elk 

op een eigen podium staan. De toeschouwers zit-
ten daar midden tussenin, op 1,5 meter van elkaar. 
Zo is de voorstelling coronaproof en toch intiem. 
'Zie de Mens' wordt voor u gespeeld door een mul-
ticultureel theatercollectief van mensen die leven 
in kansarme en kwetsbare situaties, en theater-
makers. Samen nemen zij u mee op een poëtische 
reis door de Nederlandse samenleving, zoals deze 
gezien en beleefd wordt door mensen aan de voet 
van de maatschappelijke ladder. 'Zie de Mens' is 
een persoonlijk document gebaseerd op autobi-
ografische geschiedenissen uit de levens van de 
spelers. Zo brengt de theatervoorstelling op een 
authentieke manier een wereld over het voetlicht, 
die gewoonlijk ongezien en ongehoord blijft. 
Naast dat 'Zie de Mens' een bijzondere theaterer-
varing is, dragen wij onze kennis van armoede over 
en roepen op tot solidariteit met allen die kansarm 
en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen wij men-
sen te inspireren om samen te bouwen aan een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen zich thuis 
en veilig voelt.
De voorstelling is gratis toegankelijk. 'Zie de Mens' 
in Wijchen wordt georganiseerd i.s.m. parochie 
De Twaalf Apostelen, protestantse gemeente Ri-
vierenland Oost en de evangelische gemeente 
Parousia Wijchen.
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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 geval-
len bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

TAAL
Telefoonangst, daar heb ik lang last van gehad. 
Ik herinner me ons eerste nummer nog: 711346. 
Ik was een jaar of twaalf, en in het begin nam 
ik met trillende vingers de zwarte hoorn van de 
haak. Ik probeerde er altijd onderuit te komen 
maar soms moest ik wel opnemen. Als ik pech had 
klonk in de verte de stem van de Franssprekende 
broer van mijn vader. Ik wist niet hoe snel ik dan 
om hulp moest roepen. Deze broer 
kwam af en toe met zijn vrouw 
vanuit Luik op bezoek. Mijn vader, 
Belg van geboorte, sprak vloeiend 
Frans en Nederlands. Helaas heeft 
hij zijn dochters niet tweetalig 
opgevoed, maar hij hielp ons wel 
indien nodig met het huiswerk. Ik 
zie het nog voor me, mijn vader leek een andere 
man als hij in zijn moedertaal praatte,  mijn moe-
der deed altijd honderduit mee op haar manier. 
Zij was niet bang om taalfouten te maken. Wij, 
de dochters, zwegen. Mijn vader verbeterde ons 
altijd als wij slordig praatten, kennen en kunnen, 
dat moest je beslist niet verwisselen. Ik ben hem 
daar dankbaar voor. Maar vrijuit in andere talen 
spreken zonder angst voor teveel fouten, dat heb 
ik nooit geleerd. In deze tijd vliegen de vreemde 
talen en klanken je om de oren. Soms herken ik 
mijn moedertaal niet meer door de vele Engelse 

termen en woorden uit andere culturen die nu 
gebruikt worden. Ik werd vroeger wel eens een 
beetje lacherig toegesproken om mijn Limburgse 
accent. Mensen probeerden mij na te doen wat 
natuurlijk niet lukte. Ik weet het, taal verandert 
altijd door de eeuwen heen. Het middeleeuwse 
Nederlands lijkt in de verste verte niet meer op 
de taal van nu. Mijn moeder schreef het woord 
vlees nog met 'sch'. Nu verschijnt er onmiddellijk 
een rode streep op mijn scherm. Zal er ooit een 
universele taal zijn op onze aardbol? Ik wil het 
meemaken maar dat zal niet lukken. Nu lijkt het 

alsof het Engels de overhand gaat 
krijgen maar de tijd zal het leren.  
Er zijn prachtige talen en won-
derlijke schrijfwijzen over heel de 
wereld, en ik bewonder de mensen 
uit andere landen die onze taal on-
der de knie krijgen. Ik zou over een 
paar eeuwen terug willen komen, 

even luisteren of ik nog woorden herken. Ik ben 
heel blij dat de taal van de muziek wel overal 
herkenbaar is, de noot 'c' op de notenbalk ziet 
er in elk land hetzelfde uit. En vergeet de vogels 
niet, de merels, de koolmezen en alle andere 
gevleugelde zangers. Een Duitse merel zingt de-
zelfde liedjes als de merel in onze tuin. Gelukkig, 
er is nog hoop, er is heel veel waarin we elkaar 
kunnen vinden. En “goedemorgen” leren zeg-
gen in een andere taal, dat moet lukken.
Ik wens iedereen een goede vakantieperiode.
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de pRofeet jona
Jona was de zoon van Amittai, de profeet uit Gat-
Hachefer. 
Het boek Jona, geschreven rond het jaar 400 voor 
Christus, is geen verzameling profetenwoorden, 
maar een ‘novelle’ over Jona. Het boek Jona telt 
slechts vier hoofdstukken. De Heer, de God van 
Israël heeft bij monde van Jona gesproken.
Eens gebood God Jona om naar Nineve, een van 
de grootste steden van die tijd, te gaan om de 
vernietiging te voorzeggen, omdat het kwaad 
van zijn inwoners de limiet had bereikt. De mis-
sie was echter niet naar Jona’s wens. Nineve was 
een bittere vijand van Israël, en Jona had graag 
de vernietiging gezien. Als hij zou slagen in zijn 
missie en Nineve zou worden gespaard, zou het 
een constante bedreiging voor Israël blijven. Jona 
besloot daarom om te ontsnappen aan deze mis-
sie. Hij ging aan boord van een 
schip dat naar Tarsis voer, in de 
hoop om zo zijn missie te verge-
ten. Zodra de profeet op volle zee 
was, veroorzaakte God een storm 
die dreigde het schip in stukken 
te breken. De zeelieden werden 
bang en elk bad tot zijn god. Jona 
echter lag vast te slapen. De ka-
pitein van het schip ging bij het 
zien van de slapende man naar 
hem toe en berispte hem voor zijn 
slapen in dit noodlottige uur, in 
plaats van tot God te bidden. De 
kapitein gaf opdracht om uit te 
zoeken wiens schuld het was dat dit ongeluk over 
hen was gebracht. De matrozen vroegen Jonas 
wat ze moesten doen om de woeste zee tot be-
daren te brengen en hun schip met alles wat aan 
boord was te redden. Jona antwoordde dat alles 
wat ze moesten doen was hem overboord te zet-
ten, dan zou de storm onmiddellijk gaan liggen, 
want die was veroorzaakt door zijn weigering om 
het bevel van God te gehoorzamen. 
Zodra Jona in zee lag, ging de storm liggen en 
zond God een grote vis die Jona levend inslikte. 
Drie dagen en drie nachten bleef Jona in de vis. In 
nood, bad hij tot God om hem te redden, en God 
beval de vis Jona uit te spugen op het droge.
Opnieuw beval God Jona naar Nineve te gaan 
om de goddelijke boodschap over te brengen. Dit 

keer reisde de profeet naar Nineve voor het uit-
voeren van zijn opdracht. Bij zijn aankomst in de 
stad, liep Jona in het midden van de drukke door-
gaande weg en kondigde aan dat de stad over 
veertig dagen om zou komen. De bewoners ge-
loofden de profetie en bekeerden zich. Zij vastten 
en droegen rouwkleding; zelfs de koning trok zijn 
koninklijke gewaden uit en deed rouwgewaden 
aan. Iedereen in de stad besloot eerlijk en oprecht 
om zijn slechte verleden achter zich te laten. Alle 
mensen probeerden echt hun leven te beteren.  
God zag dat ze oprecht waren in hun berouw en 
aanvaardde dit. Nineve was gered.
Jona was bedroefd door deze verandering van 
de gebeurtenissen. Hij had gehoopt dat door de 
ondergang van Nineve, als de inwoners van die 
stad zich niet hadden bekeerd, zijn volk Israël 

voor altijd een van zijn bittere 
vijanden zou zijn kwijtgeraakt. 
Hij bouwde voor zichzelf een hut 
buiten de stad om het leven van 
een kluizenaar te leven. Jona was 
benieuwd te weten wat het lot 
van de stad zou zijn. Het was een 
warme dag en God liet een plant 
groeien om Jona schaduw te ge-
ven en om hem te beschermen 
tegen de hitte van de zon. Jona 
was dolblij met die plant. Toen 
stuurde God een worm die de 
plant stak waardoor hij verdorde. 
Toen de bescherming van de plant 

niet meer bestond, brandde de zon genadeloos 
op Jona’s hoofd totdat hij zwak werd en wilde 
sterven. Toen hoorde de vermoeide profeet Gods 
woorden: "Jij bent begaan met de plant, waar-
voor je geen moeite hoefde te doen, die in één 
nacht kwam om de volgende nacht te verdwijnen. 
Zou Ik dan niet begaan zijn met Nineve, de grote 
stad, waarin meer dan twaalf keer tienduizend 
mensen wonen en daarenboven veel dieren?".

Het verhaal van de profeet Jona werd in het boek 
Jona opgenomen en elk jaar in de synagoge op de 
Grote Verzoendag gelezen. Zijn krachtige bood-
schap is een actuele herinnering aan Gods genade 
aan allen die oprecht naar Hem terugkeren.

Diaken Hennie Witsiers


