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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

profeet micha
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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

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

juni 6.055 134.303 3.852 122.791 -11.512

juli 3.285 137.588 3.557 126.348 -11.240

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

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
*5 september 20.00 uur parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu
7 september 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
8 september kopij inleverdatum

Apostelbode: Nr. 8 (2022)
10 september 14.30 – 17.00 uur in het verenigings-
gebouW overasselt

Jaarlijkse ontmoetingsmiddag voor ouderen en 
belangstellenden uit Heumen, Overasselt en Ne-
derasselt
13 september vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
17 september 13.30 uur antonius abtkerk, Wijchen

Huwelijk Marieke Drent & Mark Kapma
19 september 20.00 uur hoogstraat 5, overasselt

Informatie- en aanmeldavond voor communie en 
vormsel
*20 september 20.00 uur de schakel, Wijchen

Informatieavond '10-daagse reis naar kloosterge-
meenschap in Iona' 
*21 september 10.00 uur de schakel, Wijchen

Leeskring met Ds. Jan Willem Drost
21 september 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
22 september 20.00 uur homberg 25-37, Wijchen

Informatie- en aanmeldavond voor communie en 
vormsel
* 26 september 19.30 – 21.30 uur locatie in over-
leg, regio Wijchen 
Gesprekskring: GROND VAN LEVEN
27 september vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen 
28 september 20.00 uur  zaal sterrebosch Wijchen

Parochieavond over beleidsplan De Twaalf Apos-
telen

1 en 2 oktober niftrik 
Gildefeest
2 oktober 13.00 – 14.30 uur vanaf h. judocuskerk 
hernen

Emmaüswandeling
*3 oktober 20.00 uur parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu

WORDING

De aarde
ledig en verlaten
duisternis alom
zo diep

Met onbeperkte macht
gevormd en geschapen
eens door het Woord ontstaan

De grootheid Gods
zichtbaar in het kleine

Voelbaar in zwakte

Hoorbaar bij de bron
van stille kracht . . .

Het is volbracht.
Joke Plamont - Mees

Op dinsdagmorgen 30 augustus, 13 
en 27 september staat het parochie-
centrum van 10.00 tot ongeveer 
11.30 uur open voor alle ouderen 
uit onze parochie. Dan is er de 

mogelijkheid voor onderlinge contacten in een 
gezellige sfeer met een kopje koffie of thee. Tot 
ziens in het parochiecentrum aan de Oosterweg 
in Wijchen. Welkom!
  Annie, Nel, Toos en Waldi
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APOSTELEN 2.0

APOSTELEN 2.0: OP NAAR 
HET NIEUWE SEIZOEN!

Wat is er veel werk verzet. Wat 
hebben we met elkaar veel 
gedaan, ondanks meerdere 
uitdagingen. Daarom ook een 
dankbare BBQ op een prach-
tige dag op 3 juli jl.

We zijn in augustus 2021 gestart met een nieu-
we opzet van de parochiële leertrajecten die 
leiden naar de vertrouwde communie en het 
vormsel … en daarnaast meerdere extra’s! Team 
2.0 is een team enthousiastelingen bestaande 
uit vrijwilligers en pastores die met elkaar vijf 
leeftijdsgroepen begeleiden gedurende tien 
jaarlijkse weekendbijeenkomsten, met op de za-
terdagen een maaltijd erbij.
Leren wordt ontdekken, aanmelden betekent 
ook voor de ouders meedoen, meedoen zorgt 
ervoor dat er een nieuwe draagkracht in de pa-
rochie ontstaat. Het persoonlijke wordt verdiept 
en krijgt veel meer kansen omdat we doorgaan 
daar waar het vertrouwde traject naar commu-
nie en vormsel na een jaar stopt. 
25 september beginnen we aan een nieuw sei-
zoen met hopelijk nieuwe aanmeldingen. 

aanmelden eerste communie en vormsel

De voorbereiding voor de eerste communie en 
het vormsel maakt deel uit van het programma 
Apostelen 2.0. Dat is een programma van tien 
bijeenkomsten, een keer per maand, afwisse-
lend op zaterdag of zondag. Kinderen vanaf 
groep 4 kunnen beginnen aan de voorbereiding 
voor de eerste communie en vanaf groep 8 voor 
het vormsel. De bijeenkomsten van Apostelen 
2.0 zijn in het parochiecentrum in Wijchen. De 
viering van de eerste communie is in het eigen 

dorp. Voor het vormsel is er één gezamenlijke 
viering in Wijchen. Interesse? We vertellen hier 
graag meer over tijdens een van beide informa-
tieavonden.

Twee informatie- en aanmeldavonden voor com-
munie en vormsel: 
Maandag 19 september 20.00 uur, Hoogstraat 5, 
Overasselt
Donderdag 22 september 20:00 uur, Homberg 
25-37, Wijchen

Eerste bijeenkomst Apostelen 2.0 met viering en 
kennismaking: 
Zondag 25 september 10:00 uur, H. Antonius 
Abtkerk (Oosterweg 2, Wijchen)

Team Apostelen 2.0, 
Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl  

DIENEN NU

dienen nu in parochie de tWaalf apostelen: 
WWW.detWaalfapostelen.nl

vierdaagseactie

Op woensdag 20 juli 2022 werkten we als pa-
rochie samen met de landbouwcoöperatie. In 
samenwerking met de ZLTO afdeling Rijk van 
Nijmegen zijn vele wandelaars verrast met een 
bakje kwark, een beker melk of karnemelk, een 
plakje worst of komkommer, een snoeptomaatje 
of een lekker eitje. Vele helpende handen om de 
logistiek tussen gevers en dorstige en hongerige 
wandelaars soepel te laten verlopen. Met name 
tussen 11.00 uur en 12.30 uur was het aanpo-
ten. En gezellig. Onder de gevers en ontvangers 
diverse bekenden uit de parochie: koorleden, 
kosters, leden van contactraden en andere be-
trokkenen. Op onze site staat een kort filmpje.
www.detwaalfapostelen.nl (Geloven, Landbouw 
en samenleving)
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Warm aanbevolen voor volWassenen: 
gesprekskring grond van leven

Maandag 26 september 2022 start een nieuwe 
kring. Als je voor deze kring interesse hebt, wees 
er dan snel bij. Een volgende kring start maan-
dag 23 januari 2023. Meer info op onze website 
onder Dienen NU/Grond van Leven. Opgave bij 
ondergetekende is noodzakelijk.

emmaüsgangers

Wie het bekende verschijningsverhaal van Jezus 
niet kent vergeet het levenslang niet meer als men 
meedoet met de Emmaüswandeling op zondag 2 
oktober 2022 in Hernen. Start om 13.00 uur bij de H. 
Judocuskerk. Geschikt voor jong en oud maar niet 
zo voor rolstoelgangers. Zie voor meer informatie 
de agenda op onze website. Het is noodzakelijk 
om je vooraf aan te melden bij ondergetekende.

mis het niet: armoedetheater ‘zie de mens’
De voorbereidingen voor de voorstelling ‘Zie de 
mens’ op zaterdag 22 oktober 20.00 uur in sporthal 
’t Achterom, naast de Emmanuelkerk (Homberg 
2537 Wijchen) lopen soepel. Vlak na de zomer 
gaan we de werving op volle toeren laten draaien 
om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken 
met deze bijzondere en hartverwarmende thea-
tergroep. Zie voor meer informatie de agenda op 
onze website of vraag ondergetekende.

Pastoraal werker Jack Steeghs 
(jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl, 06-26989411)

Lieve parochianen,
Zaterdag 17 september om 
13.30 uur trouwen wij in de 
Antonius Abtkerk in Wijchen.
Graag nodigen wij jullie daar-
voor uit. 
Ik (Marieke) voel mij verbon-
den met de parochie en er is 
geen andere parochie waar ik liever zou trouwen. 
Het is deze parochie waar mijn pastorale roeping 
is ingezegend en mijn roeping een gezicht heeft 
gekregen. Samen zijn wij op weg gegaan, hebben 
lief en leed gedeeld en deze stap deel ik dan ook 
graag met jullie. 
Het is pas compleet als jullie erbij zijn. Daarom no-
digen wij jullie van harte uit. Na de viering is er 
gelegenheid om te feliciteren in de kerk en staan 
koffie en thee klaar. Ook is er crèche aanwezig. 

Tot ziens
Alle goeds, Mark en Marieke Kapma 

(Voor de wet zijn wij in 2020 al getrouwd. Helaas heeft 
door corona het kerkelijk huwelijk op zich laten wachten)

HUWELIJK MARIEKE DRENT

VOS (VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING)

Zoals ieder jaar vinden de blauwe activitei-
tenboekjes in no time hun weg naar de vele 
belangstellenden. 
Dit is alweer de twaalfde editie. Zouden de rei-
zen naar Taizé en Iona, en de musical van ds. 
Drost nu echt doorgaan? Natuurlijk staat er een 
serie schitterende films op het programma. Of 
luistert u liever naar een mooi concert? Ook de 
grote kwesties, waar onze samenleving in deze 
tijd voor staat, komen aan de orde. 
Het armoedeprobleem is nog lang niet de wereld 
uit, zelfs niet in Nederland. En wat te denken 
over de toestanden in Ter Apel? Maar wij kun-
nen ook op 28 februari gaan luisteren naar wat 
ds. Oosterhoff  heeft te vertellen over het Nij-
meegse Huis van Compassie. 
Kortom: Kom op! Doe mee! Breng uw buurman, 
buurvrouw, nicht of neef mee, en laten we weer 
echt ervaren wat het betekent samen mens te 
zijn! Wij verwelkomen u heel graag weer als van-
ouds, met de koffiepot in de ene en de theepot 
in de andere hand. Wat zal het voor u zijn? 

Namens de Taakgroep VOS, Arna Bearda  

Het eerstvolgende nummer is be-
doeld voor de periode van 1 oktober t/m 6 
november. Daarin wordt de profeet Habakuk be-
handeld. Kopij kan tot en met 8 september per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE
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H. AUGUSTINUS - KERKLERAAR

13 november 354 – 28 augustus 430
deel 1: levensloop tegen de achtergrond van zijn tijd

deel 2: belangrijkste Werken en zijn invloed op de 
geschiedenis van de kerk

deel 1
Augustinus is op 13 november 354 geboren in Tha-
gaste in Numidië (Noord-Afrika). Hij had nog een 
oudere broer Navigius en een jongere zus Perpe-
tua. Numidië, het huidige Algerije, behoorde tot 
het Romeinse Rijk. De moedertaal van Augusti-
nus was het Latijn. Zijn familienaam was Aurelius. 
Vader Patricius behoorde tot de lagere burgerij 
en was niet bemiddeld. Augustinus moest zelfs 
zijn studie een keer onderbreken wegens geld-
gebrek. Hij was een uitmuntende, hoogbegaafde 
student, geschoold in de welsprekendheid, de li-
teratuur, de filosofie en de theologie. Fysiek sterk, 
fenomenaal geheugen, groot denker, gevoelig, 
emotioneel mens, enigszins zelfingenomen (be-
wust van zijn grote talenten).
Vader was een heiden, die pas later onder invloed 
van zijn vrouw Monica christen werd. Hij is al jong 
gestorven. Moeder Monica, geboren in Thagaste 
in 332, een vrome christen, liet haar zoon opne-
men bij de catechumenen. Hij kreeg een degelijke 
christelijke opvoeding.
Augustinus verhuisde in 370 naar Car-
thago, later naar Rome en Milaan, waar 
hij bisschop Ambrosius leerde kennen, 
die grote invloed op hem heeft gehad. 
Hij reisde veel en vervulde op verschil-
lende plaatsen een leraarsfunctie.  
In 371 nam hij een concubine. Uit deze 
relatie werd in 372 zoon Adeodatus 
(Godsgeschenk) geboren. Monica was 
tegen de relatie met deze vrouw, waar-
van de naam niet bekend is. Ondanks 
de breuk tussen  Augustinus en zijn vriendin heeft 
hij haar altijd in ere gehouden. Adeodatus is al op 
17-jarige leeftijd gestorven. 
In zijn beroemde boek ‘Belijdenissen’ schrijft 
Augustinus openhartig over zijn zondige en los-
bandige jeugd. Tevens roemt hij moeder Monica 
voor haar grote inzet voor zijn christelijke opvoe-
ding. Zijn bekeringsproces heeft lang geduurd. 
Als jongvolwassene kwam hij in contact met het 
manicheïsme  en vanaf 373 sluit hij zich bij deze 
stroming binnen het christendom aan.
Het manicheïsme (grondlegger Mani) is een du-
alistische stroming. Zij gaat uit van een scherpe 
scheiding tussen goed en kwaad, tussen licht en 
donker, tussen ziel en materie. Door helder en 
verstandelijk te denken kan men terug in het licht 
komen. Gnosis (kennis) is een centraal begrip bin-
nen het manicheïsme. De mens is afkomstig uit 

een goddelijke wereld en heeft tijdens zijn aardse 
bestaan een goddelijke kern in zich. Maar die kern 
is verstrikt geraakt in de materie: het kwaad van 
de stoffelijke wereld. De mens kan hier uitkomen 
door gnosis, door kennis en inzicht in de uitein-
delijke bestemming van de mens. Augustinus was 
negen jaar lid van deze richting.
Na een innerlijke strijd volgde in 386 zijn bekering. 
In 387 ging hij terug naar Milaan ter voorberei-
ding op zijn doopsel. Tijdens de Paaswake werd 
hij samen met zijn zoon door Ambrosius gedoopt. 
In het najaar van dat jaar stierf zijn moeder Mo-
nica onverwacht in Ostia op 55-jarige leeftijd. 
Augustinus was op dat moment 33 jaar. Haar 
overlijden was voor hem een enorme klap. Mo-
nica werd later heiligverklaard en haar feestdag 
is op 27 augustus.
Augustinus keerde terug naar Thagaste, verkocht  
zijn vaderlijk erfdeel en vormde met trouwe 
geestverwanten een monastieke gemeenschap. 
Hij hoopte daar te blijven, levend in ingekeerd-
heid en ascese. 
Toch verliet hij na enkele jaren Thagaste. Geleid 
door Gods hand – volgens eigen zeggen -  kwam 
hij op een dag in de stad Hippo en ontmoette 
bisschop Valerius. Deze stelde het volk voor dat 
Augustinus hem als priester terzijde zou staan. Hij 
aanvaardde deze uitnodiging. Hij werd priester 
gewijd in 391 en daarmee veranderde zijn leven 

totaal. Het genie offerde zich op voor 
de dienst aan de gewone gelovigen. 
Ook stichtte hij in Hippo een tweede 
klooster. In 395 werd hij tot bisschop 
gewijd, hij  was een tijdje hulpbisschop 
van Valerius en werd daarna officieel 
bisschop van Hippo en bleef dat tot 
zijn dood in 430. Met zijn clerici vorm-
de hij in het bisschopshuis een derde 
klooster.
Vanuit Hippo had Augustinus grote in-

vloed. Hij preekte op vele plaatsen, ging voor in  
de eucharistie en diende de sacramenten toe. Hij 
was op en top zielzorger. Het is verbluffend, hoe 
hij met zo’n bezet leven trouw bleef aan zijn con-
templatieve roeping en kans zag zo’n onmetelijk 
oeuvre tot stand te brengen. Meer dan twee-
honderd brieven en ruim vijfhonderd preken zijn 
bewaard gebleven. Bovendien had hij geen me-
dewerkers, maar deed hij alles alleen. (Over zijn 
geschriften, die het grootste deel van zijn totale 
arbeid omvatten, gaat de volgende bijdrage.)
Vanaf zijn zestigste jaar  beperkte hij zijn bezig-
heden tot het eigen diocees. In 426  - hij was toen 
72 jaar oud - droeg hij  het grootste deel van zijn 
kerkelijke functies over aan zijn opvolger, onder 
andere om zijn geschriften waar hij mee bezig 
was, tot een goed einde te brengen.
Rond 397 schreef hij de kloosterregel: Regel voor 
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Voor veel mensen ligt de vakantieperiode alweer 
achter de rug. Hopelijk was het een tijd van eens 
heerlijk uit te rusten en genieten. Maar sommi-
gen moeten nog even bijkomen, want als je ver 
van huis bent geweest, gaat dat reizen je niet 
in de koude kleren zitten. Maar hopelijk kun je 
tevreden en met veel mooie herinneringen te-
rugzien op enkele weken heerlijke ontspanning 
en samen genieten. Zelfs als je bijna platzak van 
de vakantie terug bent gekomen kun je toch het 
gevoel hebben dat je er niet armer op bent ge-
worden en dat het je goed heeft gedaan.
Toch zijn wij meestal blij weer thuis te zijn. Op 
vakantie gaan is en blijft altijd een avontuur. Je 
bent meer dan ooit afhankelijk van anderen, 
van vreemde mensen, die er misschien heel an-
dere ideeën en andere leefwijzen op na houden. 
Wij zijn nog steeds het meest op ons gemak in 
onze eigen vertrouwde omgeving. Het oude ver-
trouwde geeft je toch altijd wat meer houvast en 
een gevoel van veiligheid.
In ons dagelijkse leven is dat ook zo. Wij pro-
beren allemaal een beetje houvast en zekerheid 
op te bouwen in ons leven. Die houvast en ge-
borgenheid vinden wij vooral thuis, bij mensen 
waarmee we vertrouwd zijn en met wie wij een 
hechte band hebben. Met de onzekerheden van 
de toekomst echter, alle mogelijke onaangena-
me verrassingen die de toekomst misschien voor 
ons in petto zou kunnen hebben, proberen wij 
rekening te houden en er in te voorzien.
Niets is zo onzeker als de toekomst. Is het dan 
te verwonderen dat mensen soms wars zijn van 
veranderingen, van het nieuwe en onbekende? 
Velen willen kost wat kost nog vasthouden aan 
een situatie waaraan ze gewend zijn en die ze 
zelf kunnen overzien. Maar het kan ook zijn dat 
wij ons een ideaal beeld van het verleden heb-
ben gevormd, van die ‘goede oude tijd’.
Wij gaan nu weer over op de dagelijkse werke-
lijkheid. Ik wens u allen van harte welkom thuis.
Maak een goed begin aan het nieuwe werkjaar 
met veel kracht en moed. De deuren van de ker-
ken staan ook weer open en daar bent u ook van 
harte welkom.

Diaken Hennie Witsiers

TERUG VAN WEGGEWEEST

ONTMOETINGSMIDDAG

pastoraat van nabijheid overasselt, nederasselt, 
heumen.
Het Pastoraat van Nabijheid organiseert op 
zaterdag 10 september zijn jaarlijkse ontmoe-
tingsmiddag in het Verenigingsgebouw in 
Overasselt. 
Deze middag begint om 14.30 uur met een eu-
charistieviering, voorgegaan door pastor Yves 
en muzikaal ondersteund door  gemengd koor 
St.-Cecilia uit Overasselt.  
Na de viering volgt er een 
gezellig samenzijn, waarbij u 
een kopje koffie of thee met 
wat lekkers en daarna een 
consumptie wordt aangebo-
den.  De middag zal eindigen 
rond 17.00 uur. 
Deze middag is voor alle 
parochianen uit Overasselt, 
Nederasselt en Heumen en 
andere belangstellenden. Er 
zijn geen kosten aan verbon-
den en u kunt zonder opgave van aanwezigheid 
binnenkomen. 
U bent van harte welkom. 
Het Verenigingsgebouw is voor iedereen toe-
gankelijk en voor vervoer kunt u bellen met:
Riet Dinnissen, Vrijwillige Thuishulp Overasselt 
Tel: 024 622 2247 of Ricky Ariëns, coördinator 
Pastoraat van Nabijheid Tel: 024 622 1897

Ricky Ariëns

de Gemeenschap. Het is de oudst bewaarde mon-
nikenregel van het Westen. 'God is Liefde' (1 Joh. 
4,8) is het centrale thema. Samen op weg naar 
God, dat is het doel van het monastieke leven. 
De Regel handelt over het gemeenschappelijke/
gedeelde bezit, over het gebed, over de gemeen-
schappelijke eenvoudige maaltijd, inclusief vasten 
en uitdelen aan de armen wat men teveel heeft. 
Leven in eensgezindheid, maar wel oog hebben 
voor ieders eigenheid.
De Regel eindigt met de bede:
“Laat heb ik U lief gekregen, O Schoonheid, zo 
oud en zo nieuw. Aangeraakt hebt Gij mij en ik 
ben ontvlamd naar Uw vrede”.
Augustinus stierf in zijn bisschopsstad Hippo op 
28 augustus 430 tijdens de belegering door de 
Vandalen. Hij was doodziek van de koorts. Hij  lag 
de laatste dagen van zijn leven op bed met de 
boetepsalmen op de muur bevestigd. Hij wordt 
herinnerd als een nederig, arm, schuldbewust, 
maar bovenal beminnelijk persoon, achterlatend 
een grote bibliotheek: archief van een genie.

Koos Leemker
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IN GESPREK MET ...

Hoe gaan wij als christenen tegenwoordig om 
met bidden. Hoe denken wij over bidden en wat 
zegt het Onzevader ons nog? Dit keer de woor-
den: Uw Naam worde geheiligd. Uw rijk kome. Ik 
vroeg het aan Jan Derks. 

Wie is jan derks? 
Jan is geboren in 1954 in een noodwoning die 

naast boerderij de 
Prinsenbankhoeve 
stond. Later is de 
familie verhuisd 
naar de Bankhoe-
ve, toentertijd het 
laatste huis van 
Wijchen. 
Op dit moment 

woont hij in Niftrik, samen met zijn vrouw Rikie 
van Dongen in het ouderlijk huis van Rikie. Het 
huis was eerst een oude boerderij. In 1965 is er 
een burgerwoning bijgebouwd. De oude boer-
derij is later afgebroken. Eigenlijk wonen Jan 
en Rikie al sinds 1979 in Niftrik. Zij hebben vier 
kinderen en zijn de trotse grootouders van elf 
kleinkinderen. Jan is hobbyboer. Rond het huis is 
een grote tuin. Rikie zorgt voor de groentetuin 
en de bloemen in de tuin. Jan zorgt voor de scha-
pen en is in augustus druk met hooien. En ... hij 
heeft veel functies in de kerk. 

functies in de kerk

Ik ben op dit moment de langstzittende in de 
contactraad. Eerst heette het de 'dekenale raad'. 
En daar was ik ook al actief. De dekenale raad 
was eigenlijk de voorloper van het huidige con-
cept van de parochie De Twaalf Apostelen. Het 
was een onderling overleg tussen een aantal pa-
rochies. Ik ben erg tevreden over zoals het nu 
gaat. Doordat we nu parochie De Twaalf Aposte-
len zijn bestaat de Sint-Damianus nog, we liften 
zogezegd mee met het succes van De Twaalf 
Apostelen. We hebben een blad, een site en het 
is beter georganiseerd. We hebben om de twee 
weken een pastor. Vroeger moesten we daar zelf 
voor op uit. Dat wordt nu allemaal geregeld.
Jammer dat het kerkelijk leven terugloopt. Het 
wordt steeds minder. De 'jus is eraf' zogezegd. 
De mensen zijn van goede wil. Maar ze willen 
niet elke week de verplichting om naar de kerk 
te gaan. Ze willen geen langdurig contract. Ook 
niet met vrijwilligerswerk. Wij hebben daarop 
ingespeeld. Wij hebben de organisatie van de 
vrijwilligers veranderd. We hebben vrijwilligers-
groepen.

het kerkelijk leven in niftrik

Het is wel bijzonder dat de kerk wordt gedragen 
door het hele dorp. Ook al komen mensen nooit 
meer in de kerk, ze zijn toch goedgeefs als het de 
Damianus betreft. Dat blijkt dikwijls. Ook hebben 
we als enig dorp in Wijchen nog een gilde. Gilden 
waren de beschermers van de kerk. De gildemis is 
hier ook nog ieder jaar.
De huidige contactraad van de Sint-Damianuskerk 
in Niftrik bestaat uit vier personen plus Hennie 
Witsiers. Ik ben voorzitter en penningmeester. 
Verder help ik bij de klusgroep, de tuingroep, 
ben koster, lector, collectant en ik haal en breng 
de pastor. Het baantje in de dekenale raad heb 
ik indertijd overgenomen van mijn schoonvader. 
Dat is al veertig jaar geleden. Eigenlijk ben ik van 
oorsprong elektrotechnicus. Maar ik ben nu van 
alle markten thuis.

herinneringen aan het onzevader?
Wij leerden indertijd het Onzevader op school, 
Pastoor van de Loo kwam op school godsdienst-
les geven. Hij leefde tussen de mensen en hij 
was erg populair. Maar ook zijn familie, want 
die betaalde mee als er inzamelingen waren. 
Bijvoorbeeld toen er een verwarming in de kerk 
kwam. Maar dat heeft niets met het Onzevader 
te maken. Ik herinner me wel dat wij altijd voor 
het eten samen baden. Meestal het Onzevader 
en een Weesgegroet. Maar als mijn schoonvader 
voorbad, dan bad hij het hele Engel des Heren. 
Dan duurde het langer. Eigenlijk bad hij de hele 
dag. Want hij had altijd zijn rozenkrans bij zich. 

'Uw Naam worde geheiligd.' Wij zeggen vol eer-
bied: Uw Naam. De naam van God wordt door 
iedereen gezien als heilig. Iedereen die het over 
God heeft weet dat Hij heilig is. We zien Hem 
als een grote God. Eigenlijk willen we daarmee 
zeggen dat Onze Lieve Heer een heilige is. Een 
heilige die vrij is van zonden.
'Worde geheiligd.'  Ik vind het wel moeilijke taal. 
Misschien komt dat omdat het oud Nederlands 
is? Maar het geeft wel aan dat we heel eerbiedig 
daarover praten en denken. Dat is het gevoel dat 
we erin willen leggen. 

'Uw rijk kome'. Eigenlijk hebben we een wens. 
Het christendom verspreiden over de wereld. We 
hebben als gelovigen de intentie om de hele we-
reld te bekeren tot het christendom. Misschien 
is het mogelijk? Een heel groot christenrijk in 
wording? Ik denk dat als de hele wereld de chris-
telijke waarden aanvaardt, dat dit positief zal 
zijn. Want het christendom gaat voor het goede. 
We zijn voor respect, hebben zorg en aandacht 
voor hulpbehoevenden, armen en zieken. Als de 
wereld zich zo ontwikkelt, dan weet ik zeker dat 
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Als Titus Brandsma in januari 1942 in het beruchte 
Oranjehotel van Scheveningen gevangen gezet 
wordt door de nazi’s jubelt hij in zijn cel: ‘O beata 
solitudo’, wat betekent ‘Zalig de eenzaamheid’.
Onder de titel ‘De stem van Titus Brandsma’ be-
zingt de Schola Cantorum Karolus Magnus in een 
concertant programma het leven van deze dap-
pere karmeliet, Nijmeegse professor, die menig 
staaltje van bewonderenswaardig aanpassings-
vermogen laat zien. Amper zeven maanden later 
komt hij om het leven in het concentratiekamp 
Dachau. Afgelopen mei werd Titus Brandsma 
door paus Franciscus heiligverklaard. 
In het voorprogramma klinken gezangen met be-
trekking tot de coronatijd. De schola, bekend van 
het jaarlijkse optreden bij de ruïne van Walrick en 
de koortsboom in Overasselt, ontwikkelde vorig 
jaar een gregoriaans programma over de pan-
demie, die ieder van ons getroffen heeft en nog 
treft.
2021 was ook het jaar dat de heilige Norbertus 
van Gennep negenhonderd jaar geleden de orde 
van de norbertijnen stichtte. In dat kader stelde 
de dirigent van de schola een programma samen 
over deze andere Nederlandse heilige. Corona 
en Norbertus leidden tot een nieuwe cd, getiteld 
‘900 Jaar norbertijnen, eeuwfeest in coronatijd’.
In de pauze van het concert vindt verkoop plaats 
van deze en andere cd’s van de schola. Ook te koop 
is het pas verschenen boek van wijlen professor 
Jacques Janssen ‘De restauratie van het gregori-
aans, een gebed zonder end’. In de nalatenschap 
van zijn voorzitter en voorzanger trof de schola 
een complete geschiedenis van het gregoriaans. 
Verdeeld over vijf hoofdstukken en vijfendertig 
paragrafen wordt die geschiedenis beschreven en 
in de bedding van de bredere cultuur geplaatst. 
Daarbij worden verbanden gelegd met verschillen-
de takken van de wetenschap: kerkgeschiedenis, 

GREGORIAANS CONCERT TITUS BRANDSMA

filosofie, theologie, klassieke talen, geschiedenis, 
liturgie, psychologie, kunstgeschiedenis, litera-
tuur en muziek. In de marge van de hoofdtekst 
worden bijna veertig, vaak verrassende uitstapjes 
gemaakt naar deelonderwerpen. Bijzonder aan 
dit boek is dat Jacques Janssen de voortgang van 
zijn verhaal veelal koppelt aan persoonlijke herin-
neringen en voorvallen. ‘De restauratie van het 
gregoriaans’ omvat vierhonderzevenzeventig pa-
gina’s en telt meer dan driehonderd illustraties.

Het concert vindt plaats op zondag 4 september 
om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 
70-33 te Nijmegen-Dukenburg.
Toegangskaartjes kosten € 15,-; 
in de voorverkoop € 12,50.
Verkrijgbaar bij de koster van de Ontmoetings-
kerk (openingstijden dinsdag 10.00 - 11.30 uur; 
woensdag 14.00 - 16.00 uur; vrijdag 10.00-11.30 
uur); ook bij dhr. Koos Leemker, Kasteellaan 102, 
Wijchen (tel. 024 - 6415707) en dhr. Jos Verhagen, 
secretaris van de schola (06-51248009).
Overige informatie: www.karolus-magnus.nl 

Stan Hollaardt, dirigent

het voor iedereen een beter leven zal zijn. We 
zullen elkaar helpen, er mag geen haat, nijd en 
afgunst zijn. Je mag niet stelen van een ander. Dit 
geeft voor iedereen een beter leven. Wat denk 
je? Iedereen die nu al christen is, moet meewer-
ken. Ik zie er wel wat in. Het moet mogelijk zijn. 
Maar helaas. Bekijken we zelfs zo’n klein land als 
Nederland, dan ben ik minder positief.  Ik vind 
dat de moraal verslechterd is. Waarom vechten 
we met elkaar? Waarom misgunnen we elkaar 
dingen?
Ik ben voor het goede. Goed zijn voor elkaar is 
het belangrijkst! Ik probeer zo te leven. Je bouwt 
op deze manier als persoon krediet op in de kerk 
en in de gemeenschap. Het heeft natuurlijk ook 
met je persoonlijkheid te maken, denk ik. Twee 

jaar geleden heb ik een lintje gekregen. De bur-
gemeester zei: “Je doet het toch maar”. Dat vond 
ik heel aardig gezegd. Maar om eerlijk te zijn: ik 
vind het ook leuk om iets voor een ander te be-
tekenen. Om je voor een ander in te zetten geeft 
voldoening. Mensen waarderen dit. Mensen zijn 
eigenlijk van goede wil.

toekomst

Hoe zie ik de toekomst? Ik hoop dat onze ver-
trouwde kerk Sint-Damianus nog open is over  
tien jaar.
En mijn eigen toekomst? Ik hoop dat ik nog lang 
voor de kerk kan blijven werken. Dat hoort bij de 
filosofie: Uw rijk kome. 

Marium Lahm 
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OOGSTDANKFEEST 3 JULI 2022

'Wat Willen We delen met elkaar?'
Als boeren en burgers waren we met zo’n twee-
honderd mensen samen in de mooi versierde 
pompoenenschuur van de familie Poelen aan de 
Derdebaan te Groesbeek. Zo proberen wij ieder 

jaar op de eerste zondag van juli een viering te 
organiseren om te ontmoeten, te danken en te 
vragen. Zo’n viering kan op meerdere manieren 
ingevuld worden al naargelang voorgangers 
kunnen, bijvoorbeeld een gebedsdienst met do-
minee en geestelijk adviseur van ZLTO. Vorig jaar 
een eucharistieviering met de bisschop, dit jaar 
met de pastoor van Groesbeek Aloys van Velt-
hoven. In zijn preek wees hij ons erop attent te 
zijn op mogelijkheden die geboden worden en 
die ook te gebruiken en te ontvangen. En wat 
hebben wij als kerk de mensen te bieden? Het 
besef dat er altijd iemand is die ons in vertrou-
wen draagt.

Aan het einde van de viering werd gevraagd om 
op een papiertje dat in de boekjes zat in het kort 
iets op te schrijven, te noteren, wat voor ieder de 
oogst is uit deze viering. 
Wat raakte u? Wat vindt u belangrijk voor onze 
gedeelde toekomst?   
We waren met boeren en burgers samen in ge-
bed, samen op zoek naar hoop. Voor meer begrip 
voor de natuur en voor elkaar.
Enkele antwoorden:
Saamhorigheid, Samen staan we sterk, Liefde, Er 
voor elkaar zijn, enz. 

Na afloop van de viering stonden de soep, ge-
maakt door twee oma’s, en gesmeerde broodjes 
voor iedereen klaar en was het in dit prachtige 
landschap een gezellig samenzijn.      
Het was een heel mooie dag voor iedereen.

Bert van Boxtel

Maximaal twaalf personen kunnen in mei 2023 
meegaan naar de kloostergemeenschap Iona op 
het Schotse eiland Mull. Anders dan in andere 
kloostergemeenschappen vorm je op Iona zelf de 
kloostergemeenschap.  Gebed, studie, schoon-

maak, eten koken 
en het maken van 
een pelgrimage 
op het eiland 
staan op het pro-
gramma.
Deelnemers moe-
ten goed ter been 
zijn, de Engelse 

taal machtig zijn en gezond zijn. De eerste infor-
matieavond is op 20 september 20.00 uur in De 
Schakel in Wijchen.
De kosten bedragen € 950,- voor een tiendaag-
se reis, incl. vervoer, maaltijden en verblijf in de 
gastenvertrekken van de abdij. Informatie en 
aanmelding bij: ds. Dick Sonneveld (06-41494539, 
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl)

OP REIS NAAR IONA
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antonius abt - overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD

verslag vergadering van 13 juli 2022
Werkgroepenbijeenkomst

Het is door corona alweer enkele jaren gele-
den dat we voor het laatst een bijeenkomst 
hebben gehouden met afgevaardigden van de 
diverse vrijwilligersgroepen binnen onze ge-
loofsgemeenschap. Besloten wordt om op 30 
augustus weer een bijeenkomst te houden.

bouWkundige zaken

• Na de diefstal van de stukken van de bliksem-
afleider op de kerk afgelopen mei, zijn er in juni 
ook nog vier stukken van de koperen regenbui-
zen, inclusief beugels, gestolen. Er is aangifte 
gedaan bij de politie en de diefstal is gemeld bij 
het bestuur.
•  Een van de schijnwerpers die de kerk ’s avonds 
beschijnen doet het niet meer. Deze zal worden 
gerepareerd.
• Enkele tonen van het Johannusorgel haperen. 
Hierop wordt actie ondernomen.
• Binnenkort zal een offerte worden ontvangen 
over de reparatie van de sluiting van de sacris-
tiedeuren.

enkele andere zaken die aan de orde zijn geWeest

• Opvolging koster(s)
• Begraafplaats
• Inkomsten Kerkbalans
• Terugblik eerste communie en andere pasto-
rale zaken

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR KOSTERS-
WERKZAAMHEDEN

Zoals eerder al in de Apostelbode is vermeld, 
gaan onze kosters Tien Theunissen en Theo 
Theunissen aan het eind van dit kalenderjaar 
stoppen. Wij zijn daarom op zoek naar vrijwil-
ligers die hen kunnen opvolgen.
Een koster is onmisbaar in een kerk. Om deze 
reden komen wij graag in contact met meerdere 
personen die dit afwisselende en mooie werk 
beurtelings en in onderling overleg willen ver-
richten.
Wat doet een koster zoal? Hij of zij bereidt de 
wekelijkse zondagsvieringen en speciale vie-
ringen zoals Kerstmis en Hemelvaart voor: Hij/
zij legt alle benodigdheden klaar, opent de 
kerkdeuren en zorgt dat de kerk warm is en de 
verlichting is ontstoken. Na de viering ruimt de 
koster ook alles weer op. Daarnaast is de koster 
betrokken bij uitvaarten. Hij of zij voert overleg 
met de voorganger en met de uitvaartverzorger 
en legt, net als bij een zondagsviering, alles voor 
de viering klaar. Ook houdt de koster de voor-
raad kaarsen, hosties en miswijn bij en plaatst 
bijtijds een nieuwe bestelling.
Onze huidige (hoofd)koster Tien doet nog meer, 
maar voor zijn overige werkzaamheden, zoals de 
technische zaken, proberen we een of meer an-
dere vrijwilligers te zoeken. Echter, ook voor de 
bovenbeschreven taken zoeken we uitdrukkelijk 
meerdere kandidaten zodat het werk verdeeld 
kan worden en dezelfde persoon niet ieder 
weekend of bij elke uitvaart aanwezig hoeft te 
zijn.
Wie belangstelling heeft kan voor meer infor-
matie vrijblijvend contact opnemen met pastor 
Yves. Dit kan telefonisch, via e-mail of via een 

EVOLUTIE VAN DE ZONDAGVIERING SINDS HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE
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VIERDAAGSE 2022
Na twee jaar onderbreking door corona was het 
zover: de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaag-

se mochten weer van 
start. Door de warm-
te echter wel met een 
dag vertraging. Bijna 
alle jaargetijden 
waren in deze Vier-
daagse te beleven: 
de zomerwarmte op 
de dag van Wijchen, 
de regen op de dag 
van Groesbeek en 
de lente op de dag 
dat 35.000 wande-
laars door Overasselt 

wandelden. Wat trof-
fen de wandelaars het 
met het mooie zon-
nige weer op vrijdag. 
Voor de kerk van Over-
asselt ontmoetten zij 
pastor Yves, die allen 
verwelkomden in de 
H. Antonius Abtkerk. 
De kerk zag er weer 
prachtig uit, met dank 
aan onze kosters, 
waarbij de monstrans 

AFSCHEID GERRIT 
VERPLOEGEN

Tijdens de vrijwilligers-
lunch van 19 juni jl. 
heeft Gerrit Verploegen 
laten weten dat hij zijn 
vrijwilligerswerk voor 
onze kerk helaas moet 
beëindigen. Al vanaf 
april 2006 was Gerrit 
werkzaam als hovenier 
op onze begraafplaats. 

In de loop van deze zomer zal hem een afscheids-
kaars worden aangeboden. Vanaf deze plaats 
willen wij Gerrit heel hartelijk danken voor zijn 
jarenlange inzet.

Contactraad H. Antonius Abt
Op de foto links Gerrit Verploegen (met naast hem Wout 

Rutten, die eerder dit jaar al afscheid heeft genomen)

SPOED
het overasseltse parochiekoor zoekt met spoed een 
dirigent(e).
Ons koor telt drieëntwintig leden die elke twee-
de en vierde zondag van de maand om 11.00 uur 
de viering begeleiden. We repeteren bij voor-
keur op de donderdagavond.
Vergoedingen conform de richtlijnen van het 
bisdom.
Heeft u interesse of kent u iemand die moge-
lijk interessse heeft, wilt u dan contact opnemen 
met Ine Wijnakker-Arts tel: 024-6221994 of 06-
13232473 ook is er een e-mailbericht mogelijk
franswijnakker@hotmail.com

EERSTE COMMUNIE
Op zondag 19 juni was 
het eindelijk zover: de 
eerste communie in 
onze kerk in Overas-
selt. Wat hebben we 
er allemaal naartoe 
geleefd en hadden 
we zin in deze dag. 
We werden met de 
koets opgehaald en zo 
in onze allermooiste 
kleren naar de kerk ge-
bracht. Daar wachtten 
familie, vrienden en 

bekenden ons op in een 
prachtig versierde kerk. 
De dienst was heel leuk 
en we hebben voor de 
eerste keer Jezus door 
het gewijde brood mo-
gen ontvangen. We zijn 
trots op onze eerste 
communie. 
Iedereen bedankt die 
dit heeft mogelijk ge-
maakt.
Marieke, Thom, Mason, 
Demi en Sem. 

gepoetst en wel 
op het altaar stond 
en Maria ook voor 
in de kerk was 
gezet. Vele wan-
delaars namen een 
momentje rust en 
staken een kaarsje 
aan. Hierna liepen 

ze over de dijk naar Heumen om uiteindelijk op 
de Via Gladiola te zegevieren.

Een Overasseltse wandelaar

briefje in de brievenbus van de pastorie.
Telefoon: 024-6221276 (b.g.g. alstublieft inspre-
ken, dan wordt u teruggebeld)
E-mail: yves.mambuenimakiadi@detwaalfapos-
telen.nl
Pastorie: Hoogstraat 5, 6611 BT Overasselt
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 03 september / 04 september
• 23e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Wijsh. 9,13-18b
☼ Tweede lezing: Filem. 9b-10.12-17
☼ Evangelie: Luc. 14,25-33
zondag

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

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Jongerenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Werkgroep

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

10 september / 11 september
• 24e zondag door het jaar
• ziekenzondag

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Ex.32,7-11.13-14
☼ Tweede lezing: 1 Tim. 1,12-17
☼ Evangelie: Luc. 15,1-32
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
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 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Na afloop

Sint-Joris
Heumen
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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 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Na afloop

Sint-Joris
Heumen
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H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

Sint-Joris
Heumen

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 24 september / 25 september
• 26e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Amos 6,1a.4-7
☼ Tweede lezing: 1 Tim. 6,11-16
☼ Evangelie: Luc. 16,19-31
zondag

10.00 Apostelviering
Gelegenheidskoor
Gehele pastoresteam

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

01 oktober / 02 oktober
• 27e zondag door het jaar

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Hab.1, 2-3; 2,2-4
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 1,6-8.13-14
☼ Evangelie: Luc. 17,5-10
zondag

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

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Jongerenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

17 september / 18 september
• 25e zondag door het jaar
• vredeszondag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Amos 8,4-7
☼ Tweede lezing: 1 Tim. 2,1-8
☼ Evangelie: Luc. 16,1-13
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eerste Communieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Jack Leo

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
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BIJZONDERE VIERINGEN

Wijchen | H. Antonius Abtkerk
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere donderdag 09.00 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
iedere vrijdag 19.00 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament 
  met mogelijkheid voor het sacrament van boete & verzoening (biecht). Yves Mambueni.

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 09 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 11 september 17.00 uur Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 02 september 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 07 oktober 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 16 september 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 26 augustus 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 23 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 02 september 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 07 oktober 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

Overasselt | H. Antonius Abtkerk
iedere donderdag 19.00 uur Avondgebed. Yves Mambueni.

Batenburg | Stadswal
dinsdag 30 augustus 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
dinsdag 27 september 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 02 september 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 07 oktober 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

KIKKERS ETEN MET HUN OGEN
Een leuk weetje dat ik tegen kwam op een na-
tuursite. Kikkers gebruiken letterlijk hun ogen 
om voedsel te verwerken. 
Hoewel ze wel voorzien zijn van een set tanden 
gebruiken ze hun gebit niet om te kauwen. Die 
dienen enkel om hun verse insectenvangst vast te 
houden. Om dit lekkere hapje effectief door te 
slikken, gebruiken ze een bijzondere techniek; ze 
knipperen met hun ogen en trekken zo het voed-
sel tot in hun slokdarm. Denk dus maar twee keer 
na als je denkt dat een kikker net veelvuldig naar 
jou heeft geknipoogd. Hij was gewoon gulzig. 
Dit mooie beeld van serpentijnsteen is door kun-
stenaars in Zimbabwe gemaakt.

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen
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h. judocus - hernen

MISINTENTIES

4 september:  Gerda van Heumen-Lukassen, Jan 
van Heumen, Wim en Gon Hebing

10 september: Jan en Pieta de Kleijn

18 september: overleden familie Van der Aa-
Broekman, Wim en Gon Hebing

24 september: Thé en Trees Reuvers

2 oktober: Adriaan en Stien Hoeks- van der Wie-
len, overleden familie Van der Aa-Broekman,
Wim en Gon Hebing

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

HEILIG HARTSCHOOL HONDERD JAAR 
PLUS ÉÉN.

In 1921 werd in de parochie van de H. Judocus 
Hernen en Leur de Heilig Hartschool opgericht.
Pastoor Jac. Spruit (in de franciscaanse orde be-
kend als pater Bruno) heeft de totstandkoming 
van de H. Hartschool uitvoerig beschreven in 42 
pagina’s van een schoolschrift. 
Hij begon zijn verhaal op 1 juli 1921. Alleen al het 
schitterende handschrift maakt het de moeite 
waard om dit stuk te lezen. Hij schreef dit om de 
ontstaansgeschiedenis vast te leggen en noemt 
het stuk 'Archief'.
aanleiding tot invoering van r. k. lager onderWijs

Bij de komst van pastoor Spruit naar Hernen en 
Leur in 1919 was er voor rooms-katholieke kin-
deren  uitsluitend openbaar onderwijs.
Protestantse kinderen, met name uit Leur, gingen 
naar de christelijke bijzondere school in Bergha-
ren. 80 à 90 procent van de kinderen in Hernen 
en Leur was rooms-katholiek.  Bovendien was de 
kwaliteit van het openbaar onderwijs zeer slecht. 
Tijd dus om een katholieke school op te richten. 
Hij benaderde liefst vijftien zustercongregaties 
maar niemand kon personeel leveren. Pastoor 
Spruit richtte zich vooral tot zustercongregaties 
in de hoop ook mogelijkheden te scheppen voor 
verzorging van hulpbehoevende ouderen.
bouWen op grond van de kerk

Hij had de bedoeling een onderwijzerswoning en 
school te bouwen aan de Dorpsstraat, ongeveer 
op de plaats waar in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw de nieuwe pastorie werd gebouwd.
Gemeente en Gedeputeerde Staten werden in-
geschakeld. De gemeente ging voortvarend 
te werk, ontsloeg het personeel en stelde het 
bestaande gebouw voor openbaar onderwijs 
beschikbaar.  Het schoolbestuur benoemde Jo-
han de Groen tot hoofd en mej. Maris Hoijen tot 
hulponderwijzeres. De voortvarendheid van de 
gemeente werd bijna een probleem want Gede-
puteerde Staten hadden nog niets goedgekeurd.
inspectie

De inspecteur kwam zeer boos bij de pastoor bin-
nenvallen en keurde de plannen af. Hij wenste het 
openbaar onderwijs te handhaven. De pastoor 
was zo overdonderd en keek zo sip dat de inspec-
teur zijn toon matigde.  Hij had uit protestantse 
kring vernomen dat de pastoor toch zo’n aardige 
mens was en stelde voor naast het openbaar on-
derwijs een aanvraag in te dienen voor de bouw 
van een r.-k. school. Immers er waren ruim zestig 
rooms-katholieke kinderen en slechts tien anders-
denkenden.  De wet voorzag in de mogelijkheden 
om voor zo’n aantal een school te bouwen en de 
inspecteur zegde zijn volledige medewerking toe. 

De H. Hartschool Hernen en Leur 
bestaat ruim honderd jaar.

Pastoor Bruno Spruit kreeg de stichting 
voor elkaar.  

Roomsche kindertjes met andersdenkenden
 in een klas,

dat kwam hem helemaal niet van pas.
Hij gaf dat te kennen in woord en gebaar.

De opening van de Roomsche school
was voor hem meer dan een symbool.

Voldaan over de uitkomst van het vele werk,
ging hij naar de Judocuskerk 

en dankte zijn God en Heer, zijn idool.
Toon van Duifhuizen
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Uiteindelijk ging het openbaar onderwijs naar 
een ruimte in het kasteel en ging het r.-k. onder-
wijs naar de voormalige openbare school.
opening

Op 1 juli 1921 werd de school op eenvoudige wij-
ze geopend en ingezegend. De school kreeg de 
naam Heilig Hartschool.
Niet rooms-katholieke kindertjes werden niet 
toegelaten. Pastoor Spruit sprak herhaaldelijk 
over kindertjes. We zijn nu 101 jaren verder en 
gelukkig zijn heel veel opvattingen veranderd.

Toon van Duifhuizen 

101-JARIG BESTAAN HEILIG HARTSCHOOL
101 jaar geleden, op 1 juli 1921, opende de Hei-
lig Hartschool zijn deuren. Het 100-jarig bestaan 
was vorig jaar. Helaas gooide corona roet in het 
eten, waardoor de school dít jaar het 101-jarig 
bestaan heeft gevierd. Op dinsdag 28 juni was 
het de hele dag en avond feest op de Heilig Hart-
school!
De week voor deze feestdag heeft het team met 
de leerlingen al toegewerkt naar deze feest-
dag. De leerlingen hebben o.a. uitnodigingen 
en feestmutsen gemaakt. En op de dag zelf was 
de school zowel binnen als buiten feestelijk ver-
sierd.

Het dagprogramma stond volgepland met allerlei 
leuke activiteiten. Zo zijn het team en de leer-
lingen door de stichting getrakteerd op taart en 
overdag zijn de ‘oud’ schooldirecteuren uitgeno-
digd voor een lunch met de huidige locatieleider.  
Verder hebben de leerlingen, o.l.v. een theater-
docent, een prachtig theaterstuk voorbereid, dat 
in de avond ten tonele werd gebracht. Het thea-
terstuk stond in het teken van 100 jaar onderwijs. 
Met zang, dans en toneel werden de gasten mee 
teruggenomen in de tijd.
Iedereen die op wat voor manier dan ook ver-
bonden is (geweest) aan de Heilig Hartschool, 
heeft het jubileum mee kunnen vieren. Er wordt 
teruggekeken op een geslaagd feest ter ere 
van het 101-jarig bestaan van de Heilig Hart-
school. Het was een dag met een gouden rand. 

HERBESTEMMING HEILIGE 
ANNAKERK 

Sinds in oktober 2021 aan de 
geloofsgemeenschap van Berg-
haren bekend werd gemaakt, 
dat het bestuur van onze pa-
rochie op zoek gaat naar een 
herbestemming van de rooms-
katholieke kerk van Bergharen, 
bleef het tot nu toe wat stil. Een 
bijeenkomst met de geloofsge-
meenschap van het dorp verliep 
zonder uitzicht op perspectief 
en suggesties werden gene-
geerd.

Het bestuur houdt vooralsnog 
vast aan een gezamenlijke ver-
koop van kerk en pastorie. De firma Giesbers 
uit Wijchen is al een oriënterend onderzoek ge-
start om te bezien welke andere mogelijkheden 
er voor deze monumentale panden zijn. Een 
architect die gespecialiseerd is op dit gebied is 
positief over de kansen die er liggen. Er wordt 
gekeken naar een mogelijke zorginstelling, met 

h. anna - bergharen

of zonder combinatie van win-
kelfaciliteiten. Belangrijk is ook 
wat de dorpsgemeenschap zelf 
wil en welke behoeften er voor 
de leefbaarheid zijn.

Het is de bedoeling dat nu al alle 
tijd wordt genomen om tot een 
weloverwogen besluit te komen. 
Vanuit de werkgroepen wordt 
aangedrongen op een nog zo 
lang mogelijk gebruik van de 
kerk zelf, zodat deze niet lang 
leeg blijft staan en verpaupert. 
Pas zodra daarin met werkzaam-
heden wordt gestart - ook al zou 
het gebouw al zijn overgegaan 
naar een nieuwe eigenaar - zou 

met het vieren gestopt moeten worden. Intussen 
wordt  gekeken naar plaatsen waar door de ge-
loofsgemeenschap van Bergharen in de toekomst 
gekerkt kan worden. In de zomermaanden zal 
dat veelal op de Kapelberg zijn. Het probleem 
zal zijn de wintermaanden. De contactraad is 
zich aan het oriënteren en zal in overleg met 
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het parochiebestuur een aantal mogelijkheden 
onderzoeken. In de protestantse kerk, zoals ook 
op andere plaatsen gebeurt, of een niet meer 
gebruikt schoollokaal/de Zandloper behoren  tot 
de mogelijkheden. 

De vieringen op hoogfeestdagen (Kerstmis en 
Pasen) en kerkelijke uitvaarten zullen het wel-
licht noodzakelijk maken dat dan naar buurdorp 
Hernen uitgeweken moet worden of naar de 
hoofdkerk in Wijchen. 

De contactraad

kapelberg - bergharen

GEDOOPT

3 juli 2022:
Lou Maria de Ruiter 
uit Boven-Leeuwen.

10 juli 2022:
Tygo Petrus Theodor Beekhuijzen 

uit Appeltern.

emmanuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
We staan aan het begin van een nieuw seizoen 
en er staat weer van alles op de rol.
• De vieringen op de eerste en derde zondag 
en op de tweede vrijdag staan, uitzonderingen 
daargelaten, elke maand op de rol.
• Buiten de vakantieperiode komt daar de Kro-
atische eucharistieviering op de tweede zondag 
om 17.00 uur bij.
• Elke eerste en derde woensdag drinken we 
thee en koffie in onze herbergkerk.
• We draaien vijf films en beginnen daarmee op 
2 september om 14.30 uur met ‘Kapsalon Romy’. 
In de vorige Apostelbode kunt u hierover meer 
lezen.
• Elke eerste zaterdag van de maand is een Zen-
groep te gast in onze kerk.
• Met Kerstmis en Pasen hebben we, in samen-
werking met ’t Achterom, een speciale viering 
voor onze ouderen.
• In april is er steeds een (besloten) dag voor zie-
ken en ouderen uit een deel van onze parochie 
en ook hierbij is ’t Achterom betrokken; de vie-
ring in de kerk en de gezelligheid erna in het 
wijkcentrum.
• De contactraad vergadert ongeveer acht keer 
per jaar; op 7 september is de eerste vergadering 
en op 19 oktober de tweede, steeds om 19.00 
uur.
• Het Emmanuelkoor repeteert twee keer per 
maand om de vieringen op de zondag op te luis-
teren.
• We proberen aandacht te besteden aan zieken 
en eenzamen, maar dan is het fijn als we weten 
wie hieraan behoefte heeft; laat het ons a.u.b. 
weten.
• En dan zijn er nog de nodige incidentele ac-

tiviteiten, waaronder regelmatig vergaderingen 
vanuit de parochie.
• Eén activiteit noemen we hier: het Armoede-
theater op 22 oktober. De uitvoering is in de 
sporthal bij ’t Achterom, maar de spelers en de 
mensen achter de schermen gebruiken tussen het 
opbouwen en spelen in onze kerk de maaltijd. 
Jack Steeghs is één van degenen die hier druk 
mee is op pagina 4 in deze editie leest u meer.
• Ook de Apostelbode vraagt veel inspanning, 
waarbij ik de veelal stille bezorgers wil noemen.
• Kortom er zit volop leven in Emmanuel. Dat 
proberen we zo te houden en als u nou denkt 
daar een steentje aan te kunnen en willen bijdra-
gen, laat het dan weten. Een paar extra handen 
zijn altijd welkom. We zijn m.n. op zoek naar 
mensen die ons kunnen helpen bij het schoon-
houden van de kerk. Weet u hiervoor iemand, 
dan zijn we erg blij als u ons een seintje geeft. 
• Onze wens is om er met hulp van velen weer 
een mooi en goed seizoen van te maken.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie kent geen seizoenen en gaat 

steeds maar door; alleen corona 
heeft voor een onderbreking ge-
zorgd en we hopen dat dit zich niet 
herhaalt. Op de woensdagen 7 en 
21 september en 5 oktober staan de 

deuren van 10.00 tot 11.30 uur wagenwijd open. 
Graag tot dan en breng gerust nog iemand mee.

Tini Poos
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VANUIT DE CONTACTRAAD
• Entree van de kerk. 
Afgelopen voorjaar vond de contactraad dat de 
inrichting van de kerk achterin verbeterd kon 
worden. Ongebruikt meubilair werd opgeruimd, 
folders en brochures werden anders beheerd, er 
kwam een leeshoekje aan de kant van het toilet 
en de andere hoek werd ingericht voor Aposte-
len 2.0. In mei bleken leden van de arbocommissie 
deze laatste hoek ineens zonder overleg terugge-
bracht te hebben in de oude staat! Op 20 juli is dit 
besproken met het parochiebestuur. Uitgangen 
(vluchtroutes) mogen inderdaad niet geblokkeerd 
worden, maar het was duidelijk beter geweest 
eerst te overleggen.
• Regiehoek beeld- en geluidsinstallatie. 

De apparatuur bij de 
deur naar de sacristie 
is dermate kwetsbaar 
dat de kerk niet meer 
zonder toezicht open-
gesteld kon worden. 
Zodra er een afsluitba-
re kap is gemonteerd 

kan de kerk weer op donderdagochtenden be-
zocht worden.

antonius abtkerk - Wijchen

• Apostelviering. 
Voortaan wordt er geen Apostelspeld aan één 
vrijwilliger meer uitgereikt, maar wordt een hele 
werkgroep gekozen.
• Overleg met werkgroepen en vrijwilligers. 
Martin Claes signaleerde dat er onvrede is binnen 
bepaalde werkgroepen over de communicatie met 
de contactraad en andere werkgroepen. De con-
tactraad wil met die vrijwilligers gaan overleggen 
om duidelijkheid te krijgen over de taakstelling 
en competentie van de diverse werkgroepen en 
de contactraad.
• Het is fijn dat er organisatoren zijn gevonden 
voor het vrijwilligersuitje van het algemene clus-
ter op 10 september. Vanwege corona kon dat al 
enkele jaren niet meer plaatsvinden. 
• In het kader van de Open Monumentendagen 
zal onze kerk op 10 en 11 september opengesteld 
worden. Bij goed weer organiseert het Mozaïek 
op zondag 11 september (onder meer) op ons 
kerkplein of in de parochietuin kleinschalig the-
ater.
• Binnen de contactraad circuleert een interessant 
magazine over de conferentie 'De missionaire pa-
rochie' die in maart 2022 in Breda plaatsvond.

Theo van der Weegen

h. damianus - niftrik

PATROONHEILIGE H. DAMIANUS EN 
GILDEFEEST

26 september is in Niftrik een belangrijke datum. 
Deze is toegewijd aan de heiligen Cosmas en Da-
mianus. Zij waren twee artsen uit klein-Azië, die 
in de derde eeuw gratis zieken verzorgden en 
daarom 'zij die geen zilver aannemen' werden 
genoemd. Cosmas behandelde de zieken in hun 
huiskliniek, Damianus liep de anderen af. Eén-
maal ging hij de fout in om van een patiënte drie 
eieren aan te nemen, waarop Cosmas in woede 
uitriep dat hij niet met zijn hebzuchtige broer 
in één graf wilde liggen. Zoiets irriteert mij ster-
ker dan die onnozele eieren, maar gelukkig trok 
een sprekende kameel alles weer recht. Nadat de 
broers de marteldood hadden geleden, wilden 
christenen hen begraven, maar eerst versperde 
de kameel hun de weg en zei in mensentaal: 
“Leg deze heiligen samen”. Zo geschiedde.
Samen met Lucas en Pantaleon zijn zij de patroon-
heiligen van geneesheren, chirurgen, tandartsen, 

apothekers, drogisten, vroedvrouwen, winkeliers 
en kappers (vanwege de naamovereenkomst 
met 'cosmetica'). Hun voorspraak werd gevraagd 
tegen koorts, pest, klierziekten en zweren.

In het weekend na 26 september wordt in Niftrik 
de heilige Damianus herdacht met een groots 
feest. Er is een kerkelijke viering, het gildefeest 
wordt gevierd en de jaarlijkse kermis vindt plaats.
De kerkelijke viering is op op zondag  2 oktober 
om 11.30 uur.

Diaken Hennie Witsiers
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MOOIE OPENLUCHTVIERING BIJ DE OUDE 
TOREN IN BALGOIJ

Aan het gezellige  geroeze-
moes in de 'kerktent' kon je 
al merken dat men het ge-
mist had: dit samenkomen 
bij de oude Sint-Jan. Maar 
toen het belgerinkel de 
gelovigen liet horen, dat 
de dienst ging beginnen, 
werd het stil en voelde je 
meteen een heel prettige, 
positieve sfeer, die de hele 
dienst zou blijven. Dat was 
natuurlijk mede  te dan-
ken aan de inzet van de 
koren en de harmonie. 
Vooral het arrangement 
van het songfestivalliedje 
'De diepte' paste perfect 
bij de sfeer achter de Oude 
Toren en daarmee waren 
we weer helemaal bij de 
tijd. Zelfs het Sint-Jansvuur 
brandde dit jaar enthou-
siaster dan ooit. En wat 
zaten wij daar mooi  bij 
dat nieuwe stukje.
Het liep allemaal zo 
vanzelfsprekend  en ie-
dereen was daarvoor erg 

dankbaar. Het is allemaal echter niet zo vanzelf-
sprekend. Er moet zo ontzettend veel geregeld 
worden: van misboekjes tot toiletwagen. En dan 
blijf  je toch nog afhankelijk van toevalligheden. 
Zo viel om tien uur de geluidsinstallatie ineens 
uit: Halsoverkop werd er een andere gehaald. 
Niemand heeft er iets van gemerkt. 
Omdat een deskundige vrijdag al voorspeld had, 
dat er rond het middaguur  wat neerslag kon 
gaan vallen, moest  'Pagus Balgoye' voor maar 
liefst vier tenten zorgen. Daardoor  werd het wel 
extra  gezellig bij ons koffietentje.
Zo moeizaam als de opbouw ging, zo rap was al-
les na de koffie ingepakt.
Daarbij kregen we spontaan hulp van enkele  
kerkgangers en binnen een uur leek bijna alles  
klaar. Maar het zijn toch  echt geen kaboutertjes 
geweest, die  ‘s middags bijvoorbeeld de stoeltjes 
nog hebben teruggebracht en de rest  hebben op-
geruimd.
Dank aan  iedereen, voor zijn of haar bijdrage aan 
deze mooie dienst. Het was de moeite waard.                                                                     

Leo Bijmans              

h. johannes de doper - balgoij

TOEKOMST KERKGEBOUW BALGOIJ?
Beste mensen, 
We weten allemaal dat het kerkbezoek al gerui-
me tijd sterk afneemt en dat de onderhouds- en 
gebruikskosten van de kerkgebouwen zwaar 
drukken op de financiële lasten van de parochie. 
Het parochiebestuur van parochie De Twaalf 
Apostelen heeft besloten dat te zijner tijd nog de 
volgende drie katholieke kerken in deze regio in 
stand blijven: Wijchen (Antonius Abt), Overasselt 
(Antonius Abt) en Hernen (Judocuskerk). De an-
dere kerken, dus ook die van Balgoij, worden in 
een periode van circa tien jaren aan de eredienst 
onttrokken.

In plaats van afwachten tot het zover is hebben 
we recent een werkgroep gevormd om te anti-
ciperen op dit gegeven en te adviseren aan het 
parochiebestuur over herbestemming van het 
kerkgebouw. Het parochiebestuur is blij met 
het initiatief en heeft aan de adviesgroep de 
opdracht gegeven om de verschillende mogelijk-
heden voor herbestemming van het kerkgebouw 
te onderzoeken en na te gaan waarvoor draag-
vlak bestaat bij de inwoners van Balgoij.  De 
werkgroep organiseert in oktober/ november een 
eerste bijeenkomst voor belangstellenden om 
mee te denken en te praten over de toekomst van 
het kerkgebouw.  Het plan is om medio 2023 de 
resultaten van de verkenning voor te leggen aan 
het parochiebestuur van De Twaalf Apostelen. Op 
basis van dit advies stelt het parochiebestuur de 
eventuele vervolgstappen vast. Hopelijk komen 
we zo samen tot een mooie herbestemming waar 
de inwoners van Balgoij het meest aan hebben.

De deelnemers van de werkgroep hebben een 
achtergrond in de kerkorganisatie, het cultureel 
erfgoed en de leefbaarheid van Balgoij. De le-
den van de werkgroep zijn onafhankelijk en niet 
belanghebbend en doen deze verkenning vanuit 
het maatschappelijke belang en de leefbaarheid, 
het draagvlak bij de inwoners van Balgoij en op 
basis van hun relevante kennis.

De werkgroep bestaat uit:  Albert Thijssen en Mar-
co van Os (contactraad), Wilma Willems (stichting 
Leefbaar Balgoij),  Frank Ter Beek (stichting Pagus 
Balgoye) en Kees Verhoeven versterkt de groep 
met zijn werkervaring. 
Een uitnodiging voor de bijeenkomst in oktober/
november volgt t.z.t. Met hartelijke groet, 

De adviesgroep ‘Toekomst kerk Balgoij’, 
Albert, Marco, Frank, Wilma en Kees 
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paschalis baylon - Woezik

VANUIT DE CONTACTRAAD

• In de vergadering van 18 mei heeft Rudy de 
Kruijf aangegeven een stapje terug te moeten 
doen vanwege het vele werk waar hij zich in de 
parochie mee bezighoudt. Rudy was onze eerste 
aanspreekbare vanuit het parochiebestuur. Zijn 
taak zal worden overgenomen door Jac Trum. 
Jac was deze avond ook aanwezig voor een eer-
ste kennismaking.
• De avondwakegroep van onze Paschalisge-
meenschap is gestopt, mede doordat er vrijwel 
geen beroep meer op werd gedaan. 
• Onze Allerzielenviering wordt gehouden op 
zondag 30 oktober. 
• De stuurgroep van onze gemeenschap is weer 
aangevuld en compleet. 
• Lara van der Zee is de eerste drie weken van 
augustus met vakantie.
• Ons kinderkoortje heeft op zaterdag 9 juli 
gezongen bij de viering op de kapelberg in 
Bergharen, alwaar een enthousiaste indruk ach-
terbleef bij de bezoekende kerkgangers en de 
wens werd uitgesproken ook zo’n stel te mogen 
hebben.
• De voorbereidingen en uitvoering voor onze 
Mariakapel lopen door ondanks de huidige 
marktsituatie en prijsdruk in de bouw. Het be-

stuur heeft hieraan alle medewerking verleend.
• Op zondag 16 oktober hebben wij ons jaarlijks 
uitstapje van de contactraad.
• Als afsluiting van het jaar hadden wij na de ver-
gadering van 29 juni een gezellig samenzijn met 
een hapje en een drankje. 
Dank aan ieders inzet en op 7 september is onze 
eerstvolgende vergadering.

Namens de contactraad 
Truus Laurant

POSITIEVE NIEUWTJES
Binnen onze kerk zal zoals eerder aangekondigd 
in de komende tijd worden begonnen met het 
daadwerkelijk realiseren van de Mariakapel ach-
ter in de kerk met ook een ingang van buitenaf. 
Dit zodat de kapel ook bezocht kan worden bui-
ten de reguliere openingstijden van de kerk om. 
Het streven is om in de Mariamaand oktober de 
kapel in gebruik te nemen tijdens een speciale 
viering.
Via Vluchtelingenwerk Nederland is door de 
afdeling Wijchen toenadering gezocht en is in-
middels een dame erg enthousiast aan de gang 
gegaan en erg blij om in het huis van God mee 
te kunnen helpen.

h. victor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
kerkelijke berichten uit oude kranten

Voor deze uitgave van de Apostelbode licht ik 
wat kerkelijke berichten uit zeer oude kranten, 
die betrekking hebben op het stadje Batenburg.

PATROONHEILIGE H. VICTOR
Jaarlijks op 10 oktober herdenken wij de H. 
Victor in onze kerken. De H. Victor is de patroon-
heilige van onze geloofsgemeenschap. Hij was 
een Romeinse soldaat, die Jezus Christus trouw 
wilde volgen. hij werd voor de keuze gesteld Je-
zus Christus te volgen, of als heiden te blijven 
leven. Hij koos voor Jezus Christus en moest deze 
keuze bekopen met de marteldood en met hem 
vele Romeinse soldaten. Zijn feestdag herdenken 
wij op  de zondag na 10 oktober. Dit jaar zou dit 
zijn op zondag 16 oktober, maar aangezien er op 
deze dag geen viering is in onze geloofsgemeen-
schap vieren wij het dit jaar op zondag 9 oktober 
om half tien.

Diaken Hennie Witsiers

de noord-brabanter 13 maart 1902
een zeldzaam feit.

Donderdag jl. werd te Baten-
burg ter aarde besteld het 
stoffelijk overschot van den 
dierbaren Herder, den zeereer-
waarde Heer J.A. van Heesch, 
sinds ruim elf jaar pastoor dier 
parochie. Deze begrafenis is 
voor Batenburg van te meer 
belang, omdat, voor zoover 

de berichtgever van de Gelderl. kan nagaan, dit 
de eerste pastoor is, die daar na de Hervorming 
gestorven en begraven is. De pastoors toch uit 
de vorige eeuw zijn of overgeplaatst of hebben 
emeritaat aangevraagd, en voor dien tijd is er in 
ongeveer driehonderd jaren geen pastoor ge-
weest.
Batenburg behoorde ten tijde der hervorming 
aan den Graaf Van Hoorne, en ’t schijnt wel dat 
de opvolgers daarvan hun haat tegen de Span-
jaarden bot gevierd hebben aan de katholieken, 
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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.

Op vrijdag 17 juni vond de afscheidsviering 
plaats voor Truus Derks-Theunissen. Zij werd ge-
boren op de Staddijk in Nijmegen en trouwde in 
1960 met Grad Derks uit Alverna-Wijchen. Grad 
overleed plotseling in december 2004; Truus is 
bij hem begraven naast de Paschaliskerk. Hun 
vier kinderen groeiden op in de Woezik, aan de 
Gagelvenseweg, Truus heeft daar in totaal zo’n 
vijftig jaar gewoond voordat zij naar de Elstweg 
verhuisde. Nog heel lang is zij erg fit en spor-
tief gebleven, totdat zij in de loop van 2022 door 
corona steeds meer verzwakte en op 87-jarige 
leeftijd in het ziekenhuis overleed op 13 juni. 

Wim van Geenen is geboren op 20 oktober 1930 
te Appeltern en groeide op als tweede kind in 
een gezin van zes. Hij overleed op 22 juni 2022 
thuis in zijn vertrouwde omgeving te Batenburg. 
Hij is in 1986 getrouwd met Annie Roeffen. Zijn 
dagelijkse bezigheid was het werken in deze re-
gio bij het toenmalige Polderdistrict. In zijn vrije 
tijd was hij te vinden in de tuin. Hij was vrijwilli-
ger op het kerkhof, eerst van Appeltern, en later 
in Batenburg. Het geloof betekende veel voor 
Wim. Hij is tweeënzeventig jaar lid van de paro-
chiële kerkkoren geweest. Hij was een trouw lid 
en heeft in volle overtuiging Gods lof gezongen. 
Zijn afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 28 

juni 2022 in de aula van het crematorium te Beu-
ningen.

Op 9 juli 2022 is Diny Roelofs-Lemmers in Mal-
den overleden. Ze is geboren op 20 juli 1948. Ze 
groeide op in een groot gezin. Ze was vijftig jaar 
getrouwd met Gerard Roelofs en ze kregen twee 
kinderen en vier kleinkinderen, waar ze heel 
trots op was.  Ze heeft tot haar pensionering ge-
werkt  in de winkel van het Radboudziekenhuis. 
Diny was een actief lid van het parochieel zang-
koor in Heumen. Na het overlijden van haar man 
in oktober 2019, besloot ze om kleiner te gaan 
wonen. Eenmaal verhuisd werd ze ziek, maar ze 
bleef positief in het leven staan en genoot nog 
lang van de mooie dingen van het leven. Op 16 
juli was de afscheidsviering in het crematorium 
in Beuningen.

“Het mooie aan herinneringen is dat niemand ze 
van je af kan nemen, want ze blijven voor altijd 
in je gedachten en in je hart”. Dit was de tekst die 
bij Bets Kremers-Willems op haar prentje stond. 
Bets is geboren in Overasselt op 16 maart 1936 
en overleed 14 juli 2022. Na het verlies van haar 
man Henk kreeg ze een immens groot verdriet 
te verwerken. Diegene met wie je zulk verdriet 
normaal gesproken zou delen, was niet meer. Na 
vijfenveertig jaar in Arnhem gewoond te heb-
ben, verhuisde Bets naar Overasselt in augustus 
2011 en pakte het leven in haar geboortedorp 
weer op. Omringd door de liefde, steun en zorg 
van haar familie kreeg ze weer plezier, werd ac-
tief, ondernemend en ging eropuit. De laatste 
jaren voerde ze onbewust een innerlijke strijd 
tussen het verlangen naar Henk en het loslaten 
van het leven, want het loslaten van het leven 
betekende doodgaan. Haar uitvaart was in de H. 
Antonius Abtkerk te Overasselt. Ze is gecremeerd 
en zal uitgestrooid worden bij Henk in Arnhem.

Peter Nikkelen is geboren op 4 augustus 1958 
en is opgegroeid in een groot gezin te Woezik. 
Peter was een ondernemer in hart en nieren. 

want nergens werden de bepalingen tegen de 
katholieken zoo streng ten uitvoer gebracht als 
daar.

het vaderland: 
staat- en letterkundig nieuWsblad 29 juli 1933
afscheid en intrede.
Met ingang van 1 Augustus is aan ds. J.H. Is-
raël, predikant van de Ned. Herv. Gemeente te 
Batenburg, om gezondheidsredenen emeri-

taat verleend. Op zijn laatsten ambtszondag zal 
de scheidende, tot grote teleurstelling van zijn 
gemeente, niet den dienst kunnen leiden en daar-
bij tegenwoordig kunnen zijn. De consulent, ds. 
Meeuwenberg uit Wijchen zal hem Zondagoch-
tend in de afscheidsdienst vervangen. Ds. Israël, 
zestig jaar oud, stond achtereenvolgens te Enge-
len(1901-1925), Helvoirt(1903-1925) en (sedert 24 
mei 1925) te Batenburg.

Hans Vermeulen



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

Pagina 22 Parochie de twaalf aPostelen nummer 7, september 2022

Hij was gedreven tot het eind. Hij genoot van 
sport, zowel voetbal, biljarten als skiën. Dieren 
speelden een grote rol in zijn leven. Hij genoot 
van de dieren in zijn wei en vertelde trots als er 
weer een diertje was geboren. Zijn drie dochters 
waren hem dierbaar en hij was trots dat hij opa 
heeft mogen worden van vijf kleinkinderen. Pe-
ter heeft een tweede liefde kunnen vinden. Zij 
heeft hem altijd overal in gesteund. Hij genoot 
van haar kinderen en kleinkind. Hij was een 
doorzetter in alles wat hij deed. Op 18 juli 2022 
hebben wij in de kerk van de Woezik afscheid 
van hem genomen. Aansluitend heeft de crema-
tie plaatsgevonden. 

Marie Derks-Cöp werd geboren op 25 april 1939 
en groeide op in Ottersum in een groot gezin op 
een boerderij. Haar eerste levensjaren waren in 
oorlogstijd, een evacuatie heeft veel indruk op 
haar gemaakt. Marie heeft veel meegewerkt op 
de boerderij, ook werd op school al vroeg ont-
dekt dat ze talent had voor handwerken. Op 5 
september 1961 trouwde ze met Jan Derks en er 
werden vier kinderen geboren. Na het trouwen 
stond ze al snel in de winkel, startte ‘s morgens 
vroeg met brood inpakken. Elk jaar ging ze met 
het gezin naar Zeeland, aan het strand, later met 
Jan vanaf hun pensioen. Ook maakten ze samen 
regelmatig een busreis. Marie was erg zorgzaam 
voor haar man, haar hobby was kleding naaien, 
daar was ze trots op. Ze heeft de eerste steen ge-
legd voor de nieuwe supermarkt. Tot haar laatste 
dag heeft ze nog meegewerkt. Haar uitvaart was 

op 23 juli 2022 in de H. Antonius Abtkerk te Over-
asselt. Ze werd te ruste gelegd bij haar man Jan.

Op 5 augustus overleed Bets Hendriks-Taks. Zij 
werd geboren op 4 november 1937 in Bergharen, 
in een groot boerengezin. Haar kindertijd heeft 
zij altijd ervaren als een van de gelukkigste tijd 
van haar leven. Door omstandigheden heeft zij 
niet haar droom kunnen verwezenlijken, werken 
voor de missie in Afrika. Een keerpunt in haar 
leven was het plotselinge overlijden van haar 
verloofde, zij besefte daardoor dat alles anders 
zou gaan en koos haar eigen weg. Bets trouw-
de met Ben Hendriks uit Leur en samen kregen 
ze twee dochters. De brand van de boerderij in 
1987 en het overlijden van Ben in 1989 waren 
moeilijk. Zij was dankbaar toen Astrid en Karin 
hun liefde vonden en er vijf kleinkinderen kwa-
men. Dat kleinzoon David niet mocht blijven 
leven deed haar veel verdriet. De laatste jaren 
ging haar gezondheid achteruit, maar haar geest 
bleef vol levenslust en ze was  blij dat zij in haar 
eigen vertrouwde omgeving kon blijven wonen. 
Het geloof in God sterkte haar en op 11 augus-
tus hebben we in een volle Judocuskerk afscheid 
van haar genomen, waarna zij werd begraven bij 
Ben.
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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

MUZIEK
Heerlijke geuren, fantastisch opgemaakte schalen 
met exotische gerechten terwijl kleurige vissen 
vanuit het aquarium op ons neerkijken, einde van 
ons fluitseizoen. Door het jaar heen repeteren wij 
elke maandagavond met ons trio. Ons repertoire 
bestaat inmiddels uit een paar dikke mappen met 
stukken uit allerlei tijdperken, van middeleeuwse 
muziek tot eigen composities van onze vroegere 
fluitdocent, nu de leider van ons minigroepje. 
Maar een keer per jaar vergeten we alle notenbal-
ken en doen we ons tegoed aan oosterse 
lekkernijen. Dan komen verhalen tevoor-
schijn waar we tijdens de repetities nooit 
aan toekomen. Ineens zaten wij afgelopen 
maandag tussen de nasi en garnalen ons 
af te vragen welke muziek er tijdens onze 
begrafenis of crematie gespeeld moet 
worden. Dan heb ik zelf de neiging om 
eerst aan de nabestaanden te denken, ik stel me 
een troostvol muzikaal uur voor met zo weinig 
mogelijk toespraken. Ik heb in het verleden dik-
wijls achter de orgeltoetsen gezeten bij uitvaarten 
in de toenmalige Elsthof, en ik weet wat muziek 
allemaal los kan maken tijdens zo’n uur van defi-
nitief afscheid. Onze fluitdocent kon alles prima 
relativeren na de zoveelste heerlijke garnaal: vóór 
je geboorte ben je er niet, daarna probeer je iets 
van je leven te maken binnen jouw mogelijkheden 
en als je overlijdt ben je er opnieuw niet. Hij hoopt 

dat hij iets voor mensen heeft betekend door zijn 
muzieklessen. Dat geldt zeker voor mij, ik oefen 
nog steeds met veel plezier, ook de soms te snelle 
riedels. De schalen raakten langzaamaan leeg, 
we waren nog steeds in China, een gestreepte vis 
keek mij aan met grote ogen.  Ik dacht aan zomers 
van vroeger, aan de blauwe zee in zuidelijke lan-
den, aan mijn eerste vliegreis naar Majorca. Ik was 
twintig, ik keek vanaf mijn terras uit over de Mid-
dellandse Zee terwijl achter me een Spaans lied 
met gitaarbegeleiding uit de luidsprekers klonk. 
Alles klopte, de muziek, de warmte en de kalme 
zee. Nederland was ver weg, ik was in dat ogen-

blijk een Spaanse die tot in de puntjes van 
haar tenen zat te genieten. Er paste geen 
Oostenrijkse jodelmuziek bij deze omge-
ving. Muziek wil iets toevoegen, en anders 
kun je beter de stilte haar werk laten doen. 
’t Kan zomaar gebeuren dat je bepaalde 
muziek ontgroeit, dat je er te oud voor bent 
geworden. Ik wil heel hard wegrennen bij 

keiharde muziek met een doordringend basritme, 
dan breken mijn oren als het ware en komt mijn 
maag in opstand. Ik ben blij dat ik noten heb leren 
lezen. Zelfs als ik stokdoof zou worden kan ik me 
voorstellen hoe iets moet klinken. Er zitten altijd 
liedjes in mijn hoofd, al jarenlang, misschien als te-
genwicht voor het oorsuizen. Hoe lang mogen we 
nog als trio samen fluiten? Misschien blijft onze 
muziek hangen in de ruimte als we er niet meer 
zijn, of komen we elkaar toch weer ergens tegen 
tussen de sterrenstelsels. 



De Apostelbode is een uitgave van parochie De Twaalf Apostelen en verschijnt in principe tien keer per jaar. Het 
eerstvolgende nummer komt eind september 2022 uit en heeft als thema 'Habakuk'. Schrijft u mee? Kopij voor 
dit nummer inleveren voor 8 september 2022 op het parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen of 
apostelbode@detwaalfapostelen.nl. Foutief opgenomen tekst, ontstaan door onduidelijke kopij, en ingezonden 
mededelingen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij te wijzigen of in te korten zonder de inhoud geweld aan te doen. Het vieringenschema (incl. 
de bijzondere vieringen) valt onder de verantwoordelijkheid van het pastoresteam.

de profeet micha
Profeten speelden een centrale rol in de geschiede-
nis van Israël en van zijn volk. Terwijl veel profeten 
in overeenstemming met hun profetische missie 
de reddende en bevrijdende tussenkomst van God 
aankondigden ten gunste van zijn uitverkoren 
volk, kondigden sommigen echter het vernie-
tigende optreden van God aan als een oordeel 
tegen de mensen die de God van hun voorouders 
hadden verlaten. Micha is een van die profeten 
die, net als Amos, kan worden beschouwd als on-
heilsprofeet, vanwege zijn boodschap die straf en 
vernietiging voorspelt.
Micha leefde en oefende zijn pro-
fetische missie uit in de tweede 
helft van de achttiende eeuw voor 
Christus. En hij was een tijdgenoot 
van de profeten Amos, Hosea en 
Jesaja. Het boek dat naar hem is 
vernoemd, is een reeks orakels ge-
richt tegen het oude Israël. En het centrale thema 
van de boodschap van de profeet betreft de kwes-
tie van sociale rechtvaardigheid en de komende 
Assyrische invasie van Samaria en Jeruzalem.
Net als veel andere profeten kondigde Micha het 
optreden van God aan onder zijn uitverkoren 
volk. Maar in tegenstelling tot andere profeten 
zoals Jesaja, Ezechiël of Jeremia, was het optre-
den van God vernietigend tegen een zondig volk 
volgens Micha. En dit werd vooral ervaren door de 
inval van de Assyrische legers en de vernietiging 
en chaos die op zo’n actie volgen. In hoofdstuk 
2 verkondigt de profeet de redenen voor Gods 
komende vernietigende optreden: “…Wee over 
hen die onrecht beramen … Begeren zij akkers, 
dan roven zij die, begeren zij huizen, dan nemen 
zij die! Zij leggen beslag op de man en zijn huis, 
op de bezitter en op zijn bezit...” (Mi, 2,1-2). De 
rijken vonden manieren uit om hun medeboeren 
tot schulden te dwingen die ze niet zouden kun-
nen betalen, en als gevolg daarvan onteigenden 
ze hun eigendommen. Volgens het orakel was 
de juiste manier om een einde te maken aan dit 
onrecht en aan de hebzucht van de rijke landei-
genaren, de inval van het koninkrijk Juda door 
het Assyrische leger en het wegvoeren van het 
volk naar ballingschap toe te staan. En dat was 
de betekenis van de strafboodschap die door de 
Heer werd uitgesproken via zijn profeet Micha: 

“… Daarom, zo spreekt Jahwe, ga ik tegen dat 
soort lieden een boze daad bedenken, iets dat gij 
niet van uw nek kunt schudden, en rechtop gaan 
zult gij niet meer; het wordt beslist een kwade tijd 
...” (Mi. 2, 3-4).
Naast het aan de kaak stellen van het onrecht 
onder het uitverkoren volk en het aankondigen 
van de komende vernietiging als gevolg van het 
falen van Israël om gerechtigheid te vestigen, be-
schuldigt Micha ook de heersers van Israël en de 
zogenaamde 'professionele profeten' die het volk 

op een dwaalspoor brachten 
vanwege hun eenzijdige bood-
schap ( Mi. 3, 5-7/9-12).
Hoewel hij kan worden ge-
zien als een onheilsprofeet, 
verkondigde Micha niet alleen 
berichten van straf en vernieti-
ging. De profeet verkondigde 

ook de boodschap van redding en voorspelde de 
herstelling van het uitverkoren volk van God, zo-
als te vinden is in hoofdstuk 4 van het boek Micha: 
“... Op die dag - zo luidt de godsspraak van Jahwe 
- wil Ik verzamelen wat kreupel is, bijeenbrengen 
wat uiteen is gejaagd en degenen aan wie Ik leed 
heb gedaan. Van dat kreupele maak Ik dan een 
rest, van dat afgejakkerde een machtig volk...” 
(Mi. 4, 6-7).
Na de ballingschap zal God echter in zijn barm-
hartigheid de mensen van zijn volk terugbrengen 
naar hun land en zijn verbond met hen vernieu-
wen door een eeuwige vrede met hen te vestigen. 
Dit profetische boek laat ons duidelijk zien hoe 
onrecht onze God en Vader irriteert, en leidde 
tot een bestraffende reactie van Hem. De wil van 
God voor de mens is dat we recht doen, wat ware 
liefde, respect en goede zorg voor elkaar inhoudt. 
Ware gerechtigheid is de basis van een vreedza-
me samenleving. De orakels van Micha kunnen 
ook een goede oproep zijn voor alle gelovigen 
in deze moderne tijd die wordt overheerst door 
zoveel hebzucht en individualisme. Laten we niet 
vergeten dat het wezen van religie niet bestaat in 
het zeggen dat ik in God geloof, maar dat het van 
ieder van ons verlangt “dat gij u houdt aan het 
recht, dat gij de trouw eerbiedigt, en u tegenover 
uw God nederig gedraagt” (Mi. 6:8).

pastor Yves Mambueni


