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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 habakuk
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OM TE NOTEREN

* aanmelden verplicht

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

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
5 oktober 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
*5 oktober 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie
*19 oktober 10.00 uur de scHakel, WiJcHen

Leeskring met ds. Jan Willem Drost
*19 oktober 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie
22 oktober 20.00 uur sportHal ’t acHterom, WiJcHen

Voorstelling Armoedetheater 'Zie de mens'

*2 november 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie
*7 november 20.00 uur parocHiecentrum WiJcHen

Gesprekskring: Geloven Nu
*16 november 10.00 uur de scHakel, WiJcHen

Leeskring met ds. Jan Willem Drost
*16 november 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie

*7 december 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie
*12 december 20.00 uur parocHiecentrum WiJcHen

Gesprekskring: Geloven Nu
*21 december 20.00 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie

Op dinsdagmorgen 11 en 25 oktober 
staat het parochiecentrum van 10.00 
tot ongeveer 11.30 uur open voor 
alle ouderen uit onze parochie. Dan 

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

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de 
periode van 5 november t/m 11 december. Daarin 
wordt de profeet Ezechiël behandeld. Kopij kan 
tot en met 13 oktober per e-mail worden gezon-
den naar apostelbode@detwaalfapostelen.nl, 
of ingeleverd worden op het parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE

TROUW HEET UW VERBOND
In mijn angst en kleingeloof
is het de uitgestoken hand
die telt
Uw hand
die ik vastgrijp
boven de ravijnen van het leven
 

Trouw heet Uw verbond
Uw hand
die er was
nog voordat ik bestond
die er is en er zal zijn
tot in alle eeuwen
Uw hand
die mij veilig voert
naar vaste grond
 

Trouw heet Uw verbond
Uw hand
in liefde
naar mij uitgestoken
mij reddend
mij beschermend
 

Trouw heet Uw verbond
Heilzaam
resoneert de antifoon
in al Uw woorden
vol genade en vol hoop
 

Trouw heet Uw verbond
Maar zij klinkt en zingt
het wezenlijkst
in de sprake van het water
in het sacrament van
de Heilige Doop
 

Trouw heet Uw verbond
Oeke Kruythof



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 3nummer 8, oktober 2022

STREEP DOOR BEDEVAART KEVELAER 2022

DIENEN NU

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

parocHieavond op 28 september in zaal sterreboscH

Het is niet altijd zo duidelijk wat er onder ‘Die-
nen NU’ valt en wat niet. In beginsel geldt: alle 
activiteiten die naar buiten gericht zijn. Zo durf 
ik de parochieavond van 28 september als Die-
nen-activiteit te benoemen. De parochieavond 
op woensdagavond 28 september aanstaande, 
waarin we als parochie middenin de samenleving 
ons verhaal vertellen en hopen vele anderen te 
ontmoeten. Staand in onze huidige samenleving 
kunnen wij ons namelijk niet voorstellen dat 
de tijdloze en persoonlijke boodschap van het 
evangelie geen actuele zeggingskracht in zich 
heeft. Daarom hebben we een avondvullend 
programma voor bekenden en nog niet beken-
den samengesteld, met als spreekstalmeester de 
bekende cultuurtheoloog Frank Bosman. 

Voor deze avond heb ik miniportretjes gemaakt 
van meerdere parochianen. Hoe zij in het geloof 
staan, wat het hun zegt. De gesprekken rondom 
het filmen voeden mij met hoop: als geloofs-
gemeenschap zitten we zo vol van het leven 
waardoor de God die met ons meetrekt en ons 
bevrijden wil een persoonlijk gezicht krijgt. Heb-
ben we die God nodig? Ik zou zeggen: wie kan 
zichzelf helemaal in zijn of haar eentje maken of 
aanvuren? Tot leven word je gebracht. De vraag 
is wat je daarmee doet en hoe dat dan zou kun-
nen op een manier die bij jou past. Ga daarom 
met ons jouw weg.

geWoon meedoen: gesprekskring grond van leven

De achtste kring is eind september gestart. Een 
volgende kring start maandag 23 januari 2023. 
Meer info op onze website onder GELOVEN/
Dienen NU/Grond van Leven. Opgave bij onder-
getekende is noodzakelijk.

mis Het niet: armoedetHeater ‘zie de mens’
De werving voor de voorstelling ‘Zie de mens’ 
op zaterdag 22 oktober 20.00 uur in sporthal ’t 
Achterom (Homberg 2535, Wijchen), naast de 
Emmanuelkerk, is in volle gang. Zie voor meer 
informatie de agenda op onze website of vraag 
ondergetekende. Enkele weken na de voorstel-
ling komt er een nagesprek met de theatermaker 
over wat we met deze voorstelling kunnen in de 
praktijk.

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

De broederschap Bedevaart Kevelaer vanuit Wij-
chen-Beuningen heeft moeten besluiten ook dit 
jaar de bedevaart op 25 september naar Kevelaer 
niet door te laten gaan! Naast de achterblijven-
de belangstelling vooraf is ook de nog altijd niet 
voltooide renovatie van het straatwerk in de bin-
nenstad van Kevelaer reden om ervan af te zien. 
We menen dat we vanwege deze redenen de 
bedevaart niet kunnen houden zoals onze bede-
vaartgangers die gewend zijn: met een processie,  
een mis met eigen voorgangers en een kleine of 
grotere kruisweg naar keuze met als einde een 
mooie slotviering alvorens weer met de bus huis-
waarts te keren. 
Binnenkort zullen we ons beraden over hoe 
we 2023 wel van de 
grond gaan krijgen, 
omdat we denken dat 
er nog wel degelijk 
behoefte bestaat aan 
een bedevaart naar 
Kevelaer!

Namens de broeder-
schap,

Gerard Arts, voorzitter

WAARSCHUWING 
TELEFONISCHE OPLICHTING!!!

Wij ontvingen berichten dat enkele paro-
chianen telefonisch zijn benaderd door een 
persoon die aangaf te bellen namens De 
Twaalf Apostelen met de vraag om na over-
lijden geld na te laten aan de parochie. Deze 
persoon bood zelfs aan om te helpen met de 
notariële afhandeling. 
HET GAAT HIER OM OPLICHTING. 
De parochie zal u nooit met een dergelijk ver-
zoek benaderen. Wees daarom alert en geef 
nooit uw persoonlijke gegevens door aan der-
den.

Namens het bestuur,
Carla van der Sterren
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VOS (VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING)

In de mooi verzorgde 
parochietuin werd op 
toepasselijke wijze het jaar-
lijkse Mariafeest gevierd 
met een eucharistieviering 
waarin pastoor Martin 
Claes voorging. 
Bij zijn openingswoord 
liet hij blijken blij te zijn 
met zoveel bezoekers aan 
Maria: “Fijn dat we weer 

buiten kunnen vieren, al is het dan onder be-
nauwde temperaturen”. Hij keerde zich naar de 
beeltenis van Maria en zei dat onze mooi ver-
sierde Mariagrot in deze tijd hoop uitstraalt voor 
de toekomst …..
De gezangen werden verzorgd door de mannen 
van SDG o.l.v. Koos Leemker, die een gregoriaan-
se mis ten gehore brachten. Tussendoor werden 
door de aanwezigen Marialiederen gezongen. 
Het laatste lied 'Te Lourdes op de bergen' klonk 
tweestemmig door de mooie tuin, waar veel vrij-
willigers hun steentje aan bijdragen! 

Na afloop werd er met 
veel bezoekers onder 
het genot van koffie en 
thee en een mariakoekje 
nog gezellig nagepraat. 
Wij mogen dankbaar te-
rugkijken op deze mooie 
zomerse, erg warme 
avond rondom de Maria-
grot. Het is een rijkdom 
hier in het centrum van 
Wijchen. 

Bea Cronenberg 

FEEST VAN MARIA-TENHEMELOPNEMING

lezing: saïda, van scHoonmaakster tot islamitiscHe 
geesteliJk verzorger

Ds. Karin Spelt gaat in gesprek met Saïda Alouad 
Baktit. Die kwam in 1974 als vijfjarig meisje van-
uit Tanger naar Nijmegen en ontwikkelde zich 
tot eerste islamitische geestelijke verzorger in 
het Radboud UMC. Deze avond wil het gesprek 
tussen christenen en moslims bevorderen.
De Schakel, Wijchen, 
donderdag 6 oktober, 20.00 uur.

expositie: ode aan de natuur

Hannelieke van de Beek exposeert grote kunst-
werken in textiel die gaan over water, woestijn, 
ruimte, licht, wind, bomen, bloeiend gewas en 
liefde voor de aarde. Ze is zich steeds bewuster 
geworden van klimaatverandering en onze ver-
antwoordelijkheid voor de schepping.
De Schakel, Wijchen.
Op zondagen 16 oktober tot en met 20 novem-
ber, 14.00 - 16.00 uur.

lezing: aards paradiJs of de ark van noacH?
Theo Hesen, voorzitter van Natuur Wijchen, gaat 
in op onze houding t.o.v. de natuur en dan met 
name wat we zelf en met elkaar kunnen doen 
om een dreigende teloorgang van de biodiver-
siteit te keren.
De Schakel, Wijchen.
Donderdag 20 oktober, 20.00 uur.

film: tHe biggest little farm

Een feelgood documentaire over twee mensen 
die in 2011 even buiten Los Angeles een boerde-
rij beginnen en die weten uit te bouwen tot een 
vloeiend zelfregulerend eco-systeem.
De Schakel, Wijchen. 
Donderdag 3 november, 19.30 uur.

Heeft u al meegedaan met Actie Kerkbalans in 
2022? Hartelijk dank.

doet u al mee? rekening: 
nl65 rabo 0135 4634 59

o.v.v. actie kerkbalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

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

augustus 2.549 140.137 6.388 132.736 -7.401
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H. AUGUSTINUS - KERKLERAAR

13 november 354 – 28 augustus 430
deel 2: belangriJkste Werken en ziJn invloed op de 
gescHiedenis van de kerk

Zestien eeuwen scheiden ons van deze invloed-
rijke en hoogbegaafde heilige, die leefde aan 
het eind van de Oudheid: Augustinus van Hippo. 
In de 13e eeuw werd hij door paus Bonifatius VIII 
tot kerkleraar benoemd, tegelijk met Ambrosi-
us van Milaan, Hiëronymus van Stridon en paus 
Gregorius de Grote. Kerkleraar is een eretitel in 
de Katholieke Kerk. Het is een uitdrukkelijke ver-
klaring door het kerkelijk gezag, toegekend aan 
personen die uitmunten door hun heiligheid van 
levenswijze, hun getrouwheid aan de kerkelijke 
leer en hun grote geleerdheid. In totaal kent 
de Kerk ongeveer veertig kerkleraren, waarvan 
sinds de twintigste eeuw ook enkele vrouwen, 
zoals Theresia van Avila, Theresia van Lisieux en 
Hildegard von Bingen.
Augustinus laat een enorm oeuvre na. 
Hij was dus een man van grote geleerd-
heid. Er zijn ongeveer tweehonderd 
brieven en vijfhonderd preken van 
hem bewaard gebleven. Hij schreef 
ruim honderd boeken/korte geschrif-
ten. Sommige boeken hebben een 
grote omvang, waaraan hij vele jaren 
heeft gewerkt. Zijn geschriften waren 
tijdens zijn leven al zeer geliefd. Men 
probeerde een geschrift dat in de ogen 
van Augustinus nog niet helemaal af 
was reeds te kopiëren. Zijn twee be-
langrijkste en beroemdste werken 
worden hier kort toegelicht.

beliJdenissen (confessiones)
Belijdenissen is een autobiografisch werk. Au-
gustinus begint met een lofprijzing van God en 
vertelt daarna zijn persoonlijke geloofsgeschie-
denis, heel open en uitgebreid. Het boek getuigt 
van een diep inzicht en een grote literaire kwa-
liteit. Het behoort tot de wereldliteratuur. Hij 
schreef het werk in een korte periode tussen 397 
en 398 en het omvat ruim driehonderd bladzij-
den.
Hij geeft een inkijk in zijn jeugdjaren, over zijn 
lichtzinnigheid, over de hartstochten van de 
puber met de vleselijke begeerten, en over zijn 
slechte vriendenkring, die hem bracht tot dief-
stal. Hij neemt je mee naar Carthago, waar hij 
zijn middelbare schooljaren doorbrengt en de 
zogenoemde vrije kunsten studeert. Op deze 
middelbare school leert hij zijn vriendin (haar 
naam is onbekend gebleven) kennen, waarmee 
hij uiteindelijk dertien jaar zou samenleven en 

met wie hij zijn zoon Adeodatus kreeg.
Ook zijn jaren bij het manicheïsme komen aan 
de orde, hoe hij onder invloed van Ambrosius 
tot inzicht kwam, zich schaamde voor zijn foute 
keuze en zich uiteindelijk tot het ware christen-
dom bekeerde.
Zijn doop door Ambrosius in Milaan krijgt ruime 
aandacht, evenals het overlijden van zijn zeer 
geliefde moeder Monica kort na zijn doop.
Steeds blijkt in dit boek dat Augustinus een 
Godszoeker was.  Hij heeft nagedacht over het 
bestaan van God, over de vraag of wij God kun-
nen kennen en over de eigenschappen van God. 
Dat blijkt uit zijn vele studies, maar ook uit zijn 
intense behoefte aan  meditatie en gebed. Hij 
bleef zijn hele leven monnik. Hij kende een 
voortdurende zoektocht naar de betekenis van 
de Drie-eenheid. Ook zijn overpeinzingen van 
het Bijbelboek Genesis zijn indrukwekkend: zijn 
gedachten over de Schepping en over de Hemel.
Hij roept de lezers op zich te bezinnen op de 

fundamentele waarden van het 
christendom en de waarden van de 
christelijke traditie. Zelf toont hij zich 
steeds een gelovige zoeker. Uitein-
delijk is zijn conclusie dat alles in het 
leven genade is. Tenslotte spreekt hij 
een gebed uit om vrede in het hart, 
maar ook in de wereld.

over de stad gods (de civitate dei)
Op verzoek van zijn vriend en geloofs-
genoot Marcellinus heeft Augustinus 
dit enorme werk geschreven tussen 
413 en 426. Het werk telt tweeën-
twintig boeken en in totaal ongeveer 
dertienhonderd pagina’s. Elk boek be-
staat uit een aantal hoofdstukken. Het 

aantal verschilt per boek. Een hoofdstuk omvat 
één of enkele pagina’s. Elk onderwerp wordt 
grondig en gedetailleerd beschreven. Het is een 
verdediging van het christelijk geloof: een apo-
logie. Het geeft een antwoord aan degenen die 
het christelijk geloof verantwoordelijk hielden 
voor de catastrofale aftakeling van het Romeinse 
Rijk en de ondergang van de stad Rome. Augus-
tinus beschouwt het Romeinse Rijk als stad van 
de wereld vanwege o.a. de afgodendienst en 
de wreedheden tijdens oorlogshandelingen. Hij 
zag de menselijke beschaving in verval raken. 
Daartegenover plaatst hij de stad Gods van het 
christendom. Het is de bovennatuurlijke roeping 
van de mens om aan die stad te werken.  Au-
gustinus geeft een uitvoerige uiteenzetting van 
de christelijke leer, geeft uitleg van de Bijbel en 
bespreekt de zedenleer met kwesties over goed 
en kwaad. Hij toont zich hier een groot theoloog 
en geschiedschrijver. Het imposante werk heeft 
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grote invloed gehad op de Europese geschiede-
nis. Het wordt beschouwd als het uitvoerigste en 
diepzinnigste werk, dat ons door de antieke we-
reld is nagelaten. In de loop van de geschiedenis 
zijn er verschillende vertalingen verschenen van 
het werk, zowel van katholieke als vanuit refor-
matorische zijde. Het wordt nog steeds gelezen 
en bestudeerd.

invloed op de kerkgescHiedenis

Augustinus is een groot inspirator geweest voor 
ordestichters als  de H. Benedictus van Nursia en 
de H. Bernardus van Clairvaux, en later voor de 
H. Dominicus en zijn geleerde volgeling Thomas 
van Aquino en voor de H. Franciscus van Assissi 
met zijn geleerde volgeling Bonaventura.
We spreken van het augustinisme vanwege de 
vele volgelingen in verschillende congregaties 
van broeders en zusters, die volgens de Regel 
van  Augustinus willen leven. Op de eerste plaats 

de orde van de augustijnen. Augustinus staat 
bekend als een bestrijder van allerlei ketterse 
bewegingen. 
Hij heeft grote invloed op theologisch en dogma-
tisch gebied en op de vorming van de spiritualiteit. 
Bekend is zijn erfzondeleer, voortkomend uit zijn 
tamelijk pessimistisch mensbeeld. Ook het wes-
ters monnikendom is zonder hem niet denkbaar. 
Na zestienhonderd jaar geniet Augustinus nog  
steeds grote belangstelling, zowel als zielzorger, 
maar ook als monnik. In de wetenschappelijke 
wereld worden zijn werken nog steeds bestu-
deerd. Deze grote heilige blijft voor velen een 
inspiratiebron, zoals blijkt uit zijn vaak aange-
haalde uitspraak over God aan het begin van 
boek 1 uit Belijdenissen:  "Want zo hebt U ons 
geschapen, gericht op U, en ons hart kent geen 
rust tot het rust vindt in U”.

Koos Leemker

EVEN PUZZELEN

Vervang de getallen door de gegeven letters. Met een beetje fantasie kunt u dit diagram afmaken door passende 
woorden, namen, afkortingen e.d. te plaatsen. Daarmee vindt u de overige letters.

2 7 6 4 24 8 7 6 16 7 14 9

19 23 6 16 26 24 16 14 3 17 23 6 9 15

24 6 12 26 14 6 18 14 6 10 6 16

9 18 21 6 24 9 3 6 16 6 20 14 8 23 6

23 24 26 24 9 15 14 14 16 12 11 24 22

26 23 1 6 11 4 9 15 22 6

25 6 16 5 24 24 10 11 24 26 14 9 15 6 10 6 8

21 10 21 10 13 6 7 16 24 11 6 8 23 9

24 25 6 3 14 16 10 16 9 26 24

13 24 25 6 8 25 5 6 24 8 6 16

23 8 6 18 6 16 18 13 6 9 15 19 19 16 ©LB

1 2 3 4 5 6 7 8 9S 10L 11 12 13

14O 15T 16 17 18 19U 20 21 22 23 24A 25 26P
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IN GESPREK MET ...

Ik vervolg mijn zoektocht: 
bidden wij nog en hoe bid-
den wij? Gelukkig tref ik 
nog steeds medeparochi-
anen die met mij op een 
eerlijke, en open manier 
hierover willen nadenken 
en praten. Dit keer was ik 
op bezoek bij Els Bergman- 
Lamers. En wij bespraken 
de woorden:

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden, 
Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 

Wie is els bergman-lamers?
Els is geboren in 1952 in Deest (bij Druten). Ze is 
opgegroeid in een gezin met vier meisjes en een 
jongen. De geloofsbeleving was sterk gericht op 
de katholieke kerk in die tijd. Vooral in de dorps-
gemeenschappen. Paters en andere geestelijken 
kwamen aan huis, vertelt Els. En er waren proces-
sies en optochten. Sterk op het netvlies bij haar 
staat de zogenaamde 'kindsheidprocessie'.* Wat 
was het mooi als je bruidje mocht zijn. Of een van 
de figuren uit de Bijbel die uitgebeeld werden. Na 
haar middelbareschoolopleiding ging haar grote 
droom in vervulling. Zij werd aangenomen bij de 
opleiding tot kraamverzorgster in Nijmegen. Els 
heeft jarenlang gewerkt in de kraamzorg. Later 
heeft zij de opleiding wijkverpleging gedaan en 
met veel plezier bij de ZZG gewerkt. Els woont al 
ruim dertig jaar in Wijchen. 

Herinneringen aan Het onzevader

Ik heb op de H. Hartschool gezeten in mijn 
woonplaats. Ik herinner me dat wij iedere vrij-
dagmorgen met alle klassen in de gang moesten 
verzamelen en dan werd gezamenlijk het On-
zevader gebeden. Maar misschien was het niet 
iedere vrijdag. Maar het was wel heel vaak hoor! 
Wij hadden ook een heel groot beeld met zo’n 
groot hart erop. Het H. Hartbeeld.  Ik weet ook 
nog dat wij als kind een Onzevader moesten bid-
den voor het eten. En ook als je gebiecht had. 
Ik heb tegenwoordig een probleem met het 
Onzevader met de nieuwe tekst. Die kan ik niet 
onthouden. De oude tekst zit er zo 'ingestouwd'. 
Dat zijn toch ook herinneringen? 

geef ons Heden ons dageliJks brood

Dat is heel moeilijk om dat te vragen op dit mo-
ment. Is er genoeg te eten voor iedereen? Er zijn 
heel veel mensen die honger hebben. Dat is zo 
triest. 

vergeef ons onze scHulden. 
Ik vind het moeilijk wat daarmee bedoeld wordt. 
Ik denk dat met schulden 'fouten' bedoeld wor-
den. Wij verstaan iets anders onder schulden. 
Misschien moet je het zo zien; als je iets fout 
doet, dan ben je de ander iets schuldig. En als 
je schuld hebt, hoop je op vergeving. Ik zie een 
schuld, zoals in het Onzevader staat als 'een klei-
ne fout'. Bijvoorbeeld naar je medemens. Zo’n 
fout die je later vergeet. 
Grote schulden maken mensen die echt in de 
fout zijn gegaan. Die kun je niet vergeven. Zoals 
bijv. bij kindermisbruik. Stel dat je een klein kind 
hebt waarbij zoiets is gebeurd. Kun je dat 1-2-3 
vergeven? Zoveel verdriet. Ik ben niet haatdra-
gend maar dit vind ik heel moeilijk. Ook bij grote 
misdrijven. Dat versta ik onder schuldenaren, 
mensen die echt 'over de streep' zijn gegaan”. 

vergeving 
Aan wie vraag je de vergeving? Aan God of aan 
de medemensen? Ik denk dat God heel veel door 
de vingers ziet. Maar stel je voor dat de grootste 
misdadigers daarmee wegkomen. Dan kunnen 
we doen wat we willen. God vergeeft ons toch 
wel. Ik hoop niet dat Hij dat doet. Ik vind dat ook 
God moet straffen. Vroeger was dat duidelijker. 
Dat werd zo geleerd op school. Nu weet ik het 
niet meer. Je wilt een houvast. Ik weet nog toen 
mijn moeder op haar sterfbed lag dat iemand 
zei: "Dan zie je je man weer terug”. Mijn moeder 
zei toen: “Ik hoop van wel, of zullen ze ons wat 
wijsgemaakt hebben?” Dat heeft wel niets met 
vergeving te maken, maar wel met vertrouwen 
en geloven. 
 
fouten

Misschien hebben we ook wel hele andere fouten. 
Stel je voor dat Jezus terug zal komen. Misschien 
zal hij wel zeggen: “Wat hebben jullie er een 
rommeltje van gemaakt! De natuur verwoest, 
geen saamhorigheid, egoïsten, ongeduldige en 
ontevreden mensen. Is dat de mensheid van te-
genwoordig? Die mooie wereld die ik gemaakt 
heb?”. Hier in de kerk hebben we een clubje van 
mensen die echt wat voor elkaar over hebben. 
Zó’n klein clubje. En er zijn zoveel mensen op de 
wereld.  
Je kunt alles wat nu fout gaat niet afschuiven 
op de kerk. Sommige mensen doen dat. De kerk 
heeft fouten begaan, dus ik ga niet meer naar 
de kerk. Het is heel moeilijk om daar over te oor-
delen.  Je hebt je eigen verantwoordelijkheid als 
je fouten hebt gemaakt. En vanuit het geloof 
zeg ik: vergeef ons onze fouten, zoals ook wij 
vergeving geven aan mensen die fouten hebben 
begaan. 
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Als ik het voor het zeggen zou hebben, dan zou 
ik het volgende ervan maken: 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze fouten,
Zoals ook wij vergeven aan mensen die fouten 
hebben gemaakt. 

toekomst pascHaliskerk?
Hoe zal het er over tien jaar uitzien? Zal de ge-
loofsgemeenschap er nog zijn? Ik heb het gevoel 
dat de geloofsgemeenschap uitsterft. En dan 
wordt het kerkgebouw te duur. Dat zal wel jam-
mer zijn want het is een mooie kerk. 

en JiJzelf over tien Jaar? 
Ik heb al verschillende dingen gedaan. Zoals al 
lange tijd de contactraad. Maar vooral veel met 
kinderen, zoals de kindernevendienst en het 

kinderkoor. Ik vond de Kinderkaravaan ook zo 
leuk. Je trok met de kinderen overal naar toe. 
Het was actiever dan nu. En je ontmoette andere 
gelovigen in andere geloofsgemeenschappen. 
Tegenwoordig zorg ik ook voor de bloemversie-
ring in de kerk, en ik help mee met het in elkaar 
zetten van de vieringen. Dat is allemaal hartstik-
ke leuk. Ik hoop dat ik dit allemaal nog lang mag 
doen. Tenminste zolang het nog kan met mijn 
gezondheid. 
     Marium Lahm 

*Het Genootschap van de H. Kindsheid was een 
missiegenootschap dat in 1843 werd opgericht 
in Parijs. Deze organisatie moest bij katholieke 
kinderen een missiebewustzijn vormen en hen 
aanzetten tot gebed en het geven van offers. 
Daarvoor organiseerde men onder andere zoge-
naamde Kindsheidoptochten.

ONTMOETINGSDAG PAROCHIECENTRUM

dankbaar

Op 26 augustus waren alle vrijwilligers en mede-
werkers van het parochiecentrum uitgenodigd 
voor een ontmoetingsmiddag in de omgeving van 

het parochie-
centrum. Het 
was een mooie 
geste van het 
bestuur om alle 
medewerkers in 
een andere set-
ting en als hele 
groep bijeen 
te brengen. Er 
was volop ge-
sprekstof, er 
werd behoorlijk 
geconfereerd 
en ervaring uit-

gewisseld, wat de sfeer 
behoorlijk kleurde. Zelfs 
de weersomstandighe-
den werkten heel goed 
mee. De ontvangst met 
koffie en gebak was een 
goede start om mee te 
beginnen. Het initiatief 
om dit te doen in de ei-
gen vertrouwde werkomgeving komt de sfeer 
zeker ten goede, er is voldoende ruimte en ma-
teriaal aanwezig. Als je dit zo bekijkt werkt dat 

inspirerend en is het ook 
een uiting van samen 
kerkzijn! 
Het vervolg was uiter-
aard de borrel, dat geeft 
ook inspiratie, gevolgd 
door de huldiging van 
diverse vrijwilligers die 
zich vijfentwintig jaar 
ingezet hebben. 
Zij ontvingen een mooie 
oorkonde en een boeket 
in kleur. Voor de andere 
vrijwilligers een stimulans, ga door! Er moest ook 
gewerkt worden, de opdracht werd in goede sa-
menwerking uitgevoerd, hierbij kwamen diverse 
kwaliteiten naar voren. Goede samenwerking 

is belangrijk, ook bij het op-
lossen van vragen. Als slot 
was er voor iedereen wat te 
kiezen uit een voortreffelijk 
buffet. Iedereen heeft op zijn 
of haar manier genoten van 
de middag. Degenen die de 
organisatie hadden, de com-
plimenten, voortreffelijk. Het 
is een stimulans voor ieder om 
zich op deze wijze te blijven 
inzetten voor wat ons bindt. 

Nogmaals dank en houd moed.
Jan van de Zande
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APOSTELEN 2.0

APOSTELEN 2.0 GAAT WEER 
VIEREN, ONTDEKKEN EN 

ONTMOETEN IN HET NIEU-
WE SCHOOLJAAR

 Gezamenlijk en vol fijne energie gaan wij weer 
door met de bijeenkomsten voor Apos-
telen 2.0. We hebben er zin in om met 
alle gezinnen van de parochie samen te 
vieren, ontdekken en ontmoeten. Na-
tuurlijk doen we dit met de gezinnen die 
vorig jaar al zijn gestart, maar ook met 
de gezinnen die dit jaar voor het eerst 
aansluiten. 
De informatiebijeenkomsten voor de 
vormelingen en communicanten voor 
dit schooljaar, zijn bij publicatie van deze 
Apostelbode reeds geweest. Aanmelden 
voor het vormsel of eerste communie 
in 2023 kan nog tot uiterlijk 10 oktober 
2022. 
Kent u gezinnen die zouden willen proe-
ven van Apostelen 2.0? Dan is iedereen 
uiteraard van harte welkom. Een team 
van fantastische vrijwilligers organi-
seert per leeftijdscategorie inspirerende 

bijeenkomsten. Aansluitend vieren, zingen en 
bidden we samen. Apostelen 2.0 is voor jong en 
oud een feest. 

Team Apostelen 2.0    
Apostelen2.0@detwaalfapostelen.nl  

Thema bijeenkomst Datum Tijd 

Apostelviering + kennismaking Zondag 25 september 10.00-12.30 uur 

Familie Zaterdag 15 oktober 16.00-18.30 uur 
(incl. kleine warme maaltijd) 

Wonderen Zondag 27 nov. 10.00-12.30 uur 

Maria Zaterdag 17 dec. 16.00-18.30 uur 
(incl. kleine warme maaltijd) 

Verhalen over Jezus Zondag 22 jan. 10.00-12.30 uur 

Oefenen (vasten) Zaterdag 25 feb. 16.00-18.30 uur 
(incl. kleine warme maaltijd) 

Verandering (Pasen) Zondag 19 maart 10.00-12.30 uur 

Extra bijeenkomst voor 
vormelingen en communicanten Zaterdag 13 mei   

Pinksteren Zondag 28 mei 10.00-12.30 uur 

Gastvrijheid Zaterdag 10 juni 16.00-18.30 uur 
(incl. kleine warme maaltijd) 

Afsluitend feest Zondag 2 juli Wordt nog bekend gemaakt 

  

ONTMOETINGSDAG PASTORAAT VAN NABIJHEID

Zaterdag 10 september heeft de jaarlijkse ont-
moetingsmiddag, georganiseerd door het 
Pastoraat van Nabijheid Overasselt, Nederasselt 
en Heumen, plaatsgevonden. 
Deze ontmoetingsmiddag wordt jaarlijks ge-
organiseerd op de zaterdag vóór de Nationale 
Ziekendag en is bedoeld voor alle parochianen 
uit de drie dorpen. 
Dit jaar vond de middag plaats in Overasselt, dit 
wisselt ieder jaar met Nederasselt. De organisatie 
was blij verrast door een goede opkomst.
De middag begon met een eucharistieviering, 
voorgegaan door pastor Yves en muzikaal be-
geleid door het gemengd koor 'St.-Cecilia' uit 
Overasselt, met dirigent Guus Kuijs en organist 
Henk van Elferen. Het thema van de viering was 
'Hij loopt naast je'. De viering was opgebouwd 
rondom het gedicht 'Hij loopt naast je' en het 

koor had toepasselijke liedjes hierbij uitgezocht. 
Tijdens zijn overweging nodigde pastor Yves en-
kele mensen uit om te antwoorden op zijn vraag: 
Geloof je dat Hij naast je loopt? Daarna legde hij 
uit dat geloof en vertrouwen een belangrijk deel 
hierin zijn. 
Op het einde van deze zinvolle viering werd 
Riet Beelen in het zonnetje gezet. Dertien jaar 
trouw lid van het Pastoraat van Nabijheid en 
trouwe bezoekster van de mensen in Heumen, 

mede-initiatief-
neemster van de 
kaarten die nabe-
staanden krijgen 
toegestuurd na-
mens pastor Yves 
en het pastoraat 
en daar waar ze 
kan, ondersteun-
de ze de vorige 
pastor Aloys en 
de huidige pastor 
Yves. Meerdere 
applausmomen-
ten waren voor 
Riet. Ze werd ver-
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emmanuelkerk - WiJcHen

VANUIT DE CONTACTRAAD
•  De eerste film op 2 september werd goed 
bezocht en maakte indruk op de bezoekers. De-
mentie is een moeilijk onderwerp, maar het is 
ook goed om hier bij stil te staan. Velen van ons 
komen in hun omgeving wel iemand met de-
mentie tegen.
•  Op 11 september heeft Hennie Witsiers een 
doop mogen doen. Wij wensen de dopeling en 
de familie een mooie toekomst.
•  De viering van Allerzielen is in onze kerk op 
zondag 6 november om 09.30 uur. We gedenken 
dan speciaal de mensen uit onze gemeenschap 
die in de voorgaande twaalf maanden zijn over-
leden.
•  De poetsgroep is afgelopen zomer gestopt. We 
hebben nu iemand gevonden die ons gaat hel-
pen en daar zijn we blij mee.
•  De contactraad vergaderde op 7 september 
met maar de helft van de leden. Vakantie en 
ziekte waren de reden van de afwezigheid. Daar 
staat tegenover dat er drie personen van buiten 

de contactraad de vergadering bijwoonden en 
dat is een goede zaak. De volgende vergaderin-
gen zijn op 19 oktober en 23 november, steeds 
om 19.00 uur. Eenieder kan binnenlopen.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie is na de vakan-
tieperiode weer goed in trek. We 
zien elkaar in de komende tijd op 
de woensdagen 5 en 19 oktober en 

2 november. Vanaf 10.00 uur staan de deuren 
open en om 11.30 uur gaan we sluiten. Loop ge-
rust binnen en breng maar iemand mee.

Tini Poos

GEDOOPT

11 september
Jaylina Albers

OECUMENISCHE TAIZÉVIERING
 
tHema: bidden om vrede

Sint-Joriskerk, Heumen

zaterdagavond 8 oktober 2022, 19.00 uur

Voorgangers: Ds. Hermen Kroesbergen
Pastor Yves Mambueni

WELKOM IEDEREEN!

sint-Joriskerk Heumen

rast met een herfstbloemstuk en een grote doos 
Merci.  
Daarna was er tijd voor koffie met cake en een 
borreltje. Het werd een gezellig samenzijn, 
waarin er veel bijgepraat werd. Bij het weggaan 
kregen de aanwezigen het gedicht 'Hij loopt 
naast je', geplastificeerd, mee.

Ricky Ariëns, 
coördinator Pastoraat van Nabijheid 
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Oude
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Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 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

12.00 Gildemis
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

08 oktober / 09 oktober
• 28e zondag door het jaar

lezingen           2

☼ Eerste lezing: 2 Kon. 5,14-17
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 2,8-13
☼ Evangelie: Luc. 17, 11-19
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

zondag

09.30 Woord en Communie
Ouderen Achterlo
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers
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

zaterdag

19.00 Taizéviering
New Challenge/Cantorij St. Joris
Yves Mambueni/
Ds. Hermen Kroesbergen
zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 22 oktober / 23 oktober
• 30e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-18
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18
☼ Evangelie: Luc. 18,9-14
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Opening Mariakapel
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

15 oktober / 16 oktober
• 29e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Ex. 17,8-13
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2
☼ Evangelie: Luc. 18,1-8
zaterdag | zondag

19.00 Apostelen 2.0
Gelegenheidskoor
Voorganger onbekend
11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
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
Vrijwilligersviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen

Na afloop

29 oktober / 30 oktober
• 31e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Wijsh.11,23-12,2
☼ Tweede lezing: 2 Tess.1,11-2,2
☼ Evangelie: Luc. 19,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Herenensemble
Werkgroep Avondwake

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 13nummer 8, oktober 2022
Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 22 oktober / 23 oktober
• 30e zondag door het jaar

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Sir. 35,12-14,16-18
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 4,6-8.16-18
☼ Evangelie: Luc. 18,9-14
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Opening Mariakapel
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Mazing Joy
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

15 oktober / 16 oktober
• 29e zondag door het jaar
• Wereldmissiedag

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Ex. 17,8-13
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 3,14-4,2
☼ Evangelie: Luc. 18,1-8
zaterdag | zondag

19.00 Apostelen 2.0
Gelegenheidskoor
Voorganger onbekend
11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
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
Vrijwilligersviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs
zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen

Na afloop

29 oktober / 30 oktober
• 31e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Wijsh.11,23-12,2
☼ Tweede lezing: 2 Tess.1,11-2,2
☼ Evangelie: Luc. 19,1-10
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Herenensemble
Werkgroep Avondwake

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Allerzielenviering
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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Het Kompas
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Nederasselt

Vieringenschema 02 november
• Allerzielen

lezingen           

☼ Eerste lezing: Jes. 25,6a.7-9
☼ Tweede lezing: Openb. 21,1-5a.6b-7
☼ Evangelie: Luc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
woensdag

19.00 Allerzielenviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

woensdag

19.00 Allerzielenviering
Samenzang
Ad Blommerde

Géén viering

woensdag

19.00 Allerzielenviering
Mazing Joy
Werkgroep Avondwake

woensdag

19.00 Allerzielenviering
Ceciliakoor
Werkgroep Avondwake

woensdag

19.00 Allerzielenviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

woensdag

19.00 Allerzielenviering
Samenzang
Jack Steeghs

woensdag

19.00 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

05 november / 06 november
• 32e zondag door het jaar
• Willibrordzondag

lezingen           1

☼ Eerste lezing: 2 Makk. 7,1-2.9-14
☼ Tweede lezing: 2 Tess. 2,16-3,5
☼ Evangelie: Luc. 20,27-38
zondag

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

09.30 Allerzielenviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Jongerenkoor
Ton van Balveren

zondag

11.00 Allerzielenviering
Mazing Joy
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Allerzielenviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

01 november
• Allerheiligen

lezingen           

☼ Eerste lezing: Openb. 7,2-4.9-14
☼ Tweede lezing: 1 Joh. 3,1-3
☼ Evangelie: Mat. 5,1-12a
dinsdag

19.00 Allerheiligenviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

dinsdag

19.00 Allerheiligenviering
Ceciliakoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering
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Batenburg
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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
zondag 09 oktober 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 14 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 11 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 07 oktober 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
vrijdag 04 november 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 21 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 23 september 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 28 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 07 oktober 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 04 november 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

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

Batenburg | Stadswal
maandag 26 september 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 24 oktober 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 07 oktober 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 04 november 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Onze fotografe is tegenwoordig creatief met 
Photoshop. De kip op de voorgrond is gemaakt 
van scrapmetal en deze heeft ze samengevoegd 
met een foto van een echte kip. De scrapmetal 
kip komt uit Zimbabwe. Hier maken lokale kun-
stenaars mooie beelden van gerecycled metaal. 
Door de verkoop van deze prachtige beelden 
zijn zij in staat om een beter leven voor hun ge-
zinnen en gemeenschap op te bouwen.

Wijchense Wereldwinkel
Touwslagersbaan 8, Wijchen

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen
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H. Judocus - Hernen

Tijdens corona zijn onze vrijwilligers 
niet bijeen gekomen

Maar nu kunnen we weer in dank gezellig bomen.
Eenmaal per jaar als gast van de contactraad,

Een dankbetuiging voor hulp in woord en daad.
Vol enthousiasme, ze zijn niet in te tomen.

In alle taken zijn onze vrijwilligers van grote waarde,
Ze verdienen zo al de hemel hier op aarde.
We zien het gepoetste koper en de banken,

We horen vanaf het koor mooie klanken,
En dan denk je niet dat is de stem van een bejaarde.

Allemaal dank, ook als al uw werk niet is genoemd.
Bij deze wordt hiermee iedereen geroemd; 

Voor de zorg en inzet voor de kerk.
Velen maken zich voor H.Judocus sterk.

Onze kerk is echt beroemd.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES: 

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

16 oktober: Gerda van Heumen-Lukassen, Wim 
en Gon Hebing

22 oktober: Jan en Pieta de Kleijn, Riet van Duif-
huizen-Rutten, Ria van Heumen-Loermans

29 oktober: Pieta Verwaaijen-Jacobs

2 november Allerzielen: Jan en Pieta de Kleijn, Thé 
en Trees Reuvers, Marco van Mullekom Cor van 
Kerkhof en Mien van Kerkhof-Gradussen, Gerda 
van Heumen-Loeffen, overleden ouders Weeren-
Jansen/Peperkamp-Jansen, Ben Weeren, Riet van 
Duifhuizen-Rutten, Gerda van Heumen-Lukas-
sen, overleden familie Van der Aa-Broekman, 
Leo van Lubeek, Koosje van Heumen-Cobussen, 
overleden familie Van Heumen-Cobussen Ria van 
Heumen-Loermans, Tien en Riek van Duifhuizen-
Hoeks, Ben en Bets Hendriks-Tax, David Strik, 
Wim en Gon Hebing

6 november: Hent Janssen, Piet en Lien Hendriks

Gelieve de misintenties voor de maand novem-
ber voor 10 oktober in te leveren bij Annemarie 
Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of 
per mail: misintentiesjudocus@gmail.com

VRIJWILLIGERSZONDAG

Hopelijk hebben we de coronajaren met de 
vele en verschillende beperkende maatregelen 
achter ons liggen. Daarom is de contactraad ver-
heugd om nu de vele vrijwilligers, zonder wie de 
geloofsgemeenschap van de H. Judocus ondenk-
baar is, uit te kunnen nodigen voor een gezellige 
middag. U krijgt hiervoor een persoonlijke uitno-
diging. Weet dat we deze dag gepland hebben 
op zondag 16 oktober. Beginnend met de vie-
ring van 11.00 uur en aansluitend een gezellig en 
voedend samenzijn in de Mijlpaal.

Contactraad H. Judocus en 
pastoraal werker Jack Steeghs

EMMAÜSWANDELING IN HERNEN

Wie het bekende verhaal over de verschijning 
van Jezus aan de Emmaüsgangers niet kent, ver-
geet 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. Judo-
cuskerk. Geschikt voor jong en oud, maar niet zo 
voor rolstoelgangers. Zie voor meer informatie 
de agenda op onze website. Het is noodzake-
lijk om je vooraf aan te melden bij pastor Jack 
Steeghs: jack.steeghs@detwaalfapostelen.nl of 
tel. 06-26989411)
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antonius abt - overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
verslag vergadering van 13 september 2022

bouWkundige zaken

• De gestolen stukken van de koperen regenbui-
zen zijn inmiddels merendeels vervangen door 
kunststof (pvc). 
• Onze contactpersoon met het bestuur (Henk 
Jansen) is geweest om diverse beelden in en bui-
ten de kerk te inspecteren.
• Morgen (14 september) komt de Monumenten-
wacht voor de jaarlijkse inspectie.

WerkgroepenbiJeenkomst

Tijdens de werkgroepenbijeenkomst van 30 
augustus zijn onder meer de volgende onder-
werpen aan bod geweest: 
• Uitreiking brochure met informatie over EHBO 
en arbo voor alle vrijwilligers; 
• opvolging kosters; 
• dirigent gemengd koor; (4) stand van zaken 
overige werkgroepen.

opvolging kosters

Sinds de vorige vergadering zijn er drie personen 
bereid gevonden om enkele kosterswerkzaam-
heden op zich te nemen. We kunnen echter nog 
meer mensen gebruiken. Zie daarom de oproep 
op deze pagina.

enkele andere zaken die aan de orde ziJn geWeest

• Apostelviering 25 september
• Installatie Aloys van Velthoven 25 september 
als pastoor in Groesbeek
•  Bijeenkomst contactraad met Jack Steeghs

VRAGENLIJST AANVANGSTIJD 
ZONDAGSVIERING

In de periode mei-juli 2022 konden de parochia-
nen van de H. Antonius Abtkerk te Overasselt een 
vragenlijst invullen betreffende de aanvangstijd 
van de viering op zondag. Sinds de fusie van de 
twaalf kerken van parochie De Twaalf Apostelen 
was de aanvangstijd van de zondagse viering in 
de kerk van Overasselt 11.00 uur. Al een aantal 
jaren hoorde de contactraad van diverse parochi-
anen dat ze dit tijdstip erg laat vinden en liever 
zouden hebben dat de viering om 9.30 uur be-
gint. Direct na de fusie was er voor onze kerk 
geen mogelijkheid om zelf een keuze te maken. 
Begin dit jaar gaf het bestuur aan hiervoor open 
te staan, waarna de vragenlijst in de kerk en via 
de Apostelbode is verspreid. Omwille van logis-

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR 
KOSTERSWERKZAAMHEDEN

Intussen zijn er enkele mensen bereid gevonden 
om in 2023 een deel van de kosterswerkzaamhe-
den op zich te nemen. Zij zullen voor het einde 
van het jaar worden ingewerkt door onze hui-
dige koster Tien Theunissen. Het zou echter fijn 
zijn als het groepje nog wat uitgebreid kan wor-
den. Meerdere handen maken het werk immers 
lichter. Om die reden vermelden wij hierbij nog-
maals wat een koster zoal doet.
• Hij/zij bereidt de wekelijkse zondagsvieringen 
en speciale vieringen zoals Kerstmis en Hemel-
vaart 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 weer op. 
• Ook houdt de koster de voorraad kaarsen, hos-
ties en miswijn bij en plaatst bijtijds een nieuwe 
bestelling.

Wie belangstelling heeft kan voor meer infor-
matie vrijblijvend contact opnemen met pastor 
Yves. Dit kan telefonisch, via e-mail of via een 
briefje in de brievenbus van de pastorie.
Telefoon: 024-6221276 (b.g.g. alstublieft inspre-
ken, dan wordt u teruggebeld)
E-mail: yves.mambuenimakiadi@detwaalfapostelen.nl
Pastorie: Hoogstraat 5, 6611 BT Overasselt

tieke redenen vanuit het pastoraal team konden 
de parochianen alleen een keuze maken voor 
9.30 uur of 11.00 uur. Er zijn 102 vragenlijsten in-
geleverd: 44 parochianen kozen voor 9.30 uur en 
54 voor 11.00 uur. Vier parochianen gaven een 
ander dan de voorgestelde tijdstippen op de vra-
genlijst aan. Uit de vragenlijst blijkt dus dat de 
meerderheid van de parochianen graag het tijd-
stip voor de H. Mis om 11.00 uur wil aanhouden.

Contactraad Antonius Abt Overasselt 
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antonius abtkerk - WiJcHen

VANUIT DE CONTACTRAAD
In verband met vakanties in september, is de con-
tactraad eerder, op 23 augustus, bijeengekomen. 
Geconstateerd is dat er vele activiteiten gedu-
rende de vakantieperiode doorlopen, maar ook 
dat er nieuwe activiteiten gestart moeten wor-
den. Maar vooral hopen wij dat iedereen die dit 
leest een prettige vakantie heeft gehad.

•  Op 15 augustus is op gepaste wijze het feest 
van Maria-Tenhemelopneming gevierd bij de 
Mariagrot in de pastorietuin. Het weer heeft ons 
dit jaar niet in de steek gelaten. Natuurlijk zijn 
er verbeterpunten. Die zullen worden opgepakt, 
zodat de viering volgend jaar weer even succes-
vol kan plaatsvinden.

•  Op het moment dat u deze Apostelbode leest is 
de Nationale Monumentendag op 10 en 11 sep-
tember achter de rug. Ook dit jaar hebben we als 
geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen om-
dat we geloven dat wij ons als kerk moeten laten 
zien. In een apart artikel in deze Apostelbode is 
te lezen hoe deze dagen zijn verlopen. 

•  In de vergadering hebben we met Henk Jansen 
gesproken over de lopende en komende bouw-
kundige investeringsprojecten. Henk heeft ons 
inzicht gegeven in de activiteiten die op de rol 
staan, maar vooral over de veel tijd vragende 
trajecten als investeringsvoorbereiding, sub-
sidieaanvraag of controles door instanties als 
Monumentenwacht of een onafhankelijk tech-
nisch bureau voor brand- en veiligheidsinspecties. 
De basis voor de aanvraag van investeringen 
voor budget 2023 is toegelicht.

•  Gesproken is ook over de wijze waarop de 
gedachteniskruisjes uiteindelijk aan de nabe-
staanden van de overleden parochianen kunnen 
worden overhandigd. Verschillende mogelijk-
heden zijn aan de orde gekomen. Deze zullen 
worden uitgewerkt zodat een besluit hierover 
kan worden genomen.

•  De contactraad wil hierbij graag zijn steun 
uitspreken voor de plannen van Apostelen2.0 
en Dienen.Nu. De plannen zoals verwoord in de 
Apostelbode van augustus (#7) zijn ambitieus en 
verdienen ons aller medewerking.

Namens de contactraad,
Ton Wouters

OPEN MONUMENTENDAG IN DE ANTONIUS 
ABT WIJCHEN EN BIJ DE MARIAGROT IN DE 

PASTORIETUIN
In het weekend van 10 en 11 september 2022 
werden weer de landelijke jaarlijkse Open Monu-
mentendagen gehouden. De activiteitencommissie 
organiseert, vaak in samenwerking met andere or-
ganisaties, muzikale en culturele activiteiten in de 
Antonius Abtkerk om daarmee het kerkgebouw, 
naast de liturgie, een aanvullende functie te ge-
ven. De Antonius Abtkerk Wijchen heeft daarom 
in dit weekend op beide dagen tussen 12.00 uur 
en 16.00 uur de deuren geopend voor een bezich-
tiging van onze mooie kerk. Dit jaar is het thema: 
duurzaamheid. Maar kun je daar iets specifieks 
mee met het kerkgebouw, vroegen wij ons af? 
Jawel! De kerk is een rijksmonument en daarbij 
vanzelf al vanaf de bouw in 1853 duurzaam. Ruim 
110 bezoekers konden op eigen gelegenheid of 
met een rondleiding de prachtige monumentale 
glas-in-lood- en gebrandschilderde kerkramen, 
de beelden en het Gradussen-orgel bewonderen. 
Op beide dagen kon men er naar twee mooie en 

klankvolle orgelbespelingen luisteren. Om 13.30 
uur en 15.00 uur bespeelde de Wijchense organist 
Derk Jansen het Gradussen-orgel. Zeker veertig be-
zoekers vonden het de moeite waard om er naar 
te luisteren. Jammer was het dat wegens een te 
gering aantal wandelaars op zondagmiddag in de 
zonnige pastorietuin de korte voorstelling vanuit 
Theaterroute Routs niet kon doorgaan. Maar in de 
prachtig onderhouden parochietuin kon wel de 
Maria-Lourdesgrot worden bekeken. Sinds kort is 
ook deze grot een gemeentelijk monument. Een 
bezoek aan de grot is zeker de moeite waard, al 
is het maar om een kaarsje te branden. Voor ons 
waren deze openmonumentendagen mooie suc-
cesvolle activiteiten. Graag bedanken wij ook de 
vrijwilligers die de bezoekers in de kerk hebben 
ontvangen en wegwijs hebben gemaakt. 

Ton Wouters
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H. JoHannes de doper - balgoiJ

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op 25 september wordt onze oud-pastor Aloys 
van Velthoven geïnstalleerd als pastoor van de 
parochie van Cosmas en Damianus te Groesbeek 
door Mgr. Gerard de Korte. 
• Op zondag 25 september vindt ook de jaarlijkse 
Apostelviering plaats in de Antonius Abtkerk te 
Wijchen aanvang 10.00 uur.
• Het verheugt ons u mede te kunnen delen dat 
ons mooie kerkgebouw ’s avonds wordt aange-
licht en als een lichtpunt een welkom thuis aan 
ons geeft.

HET VERHAAL VAN JELLE GROENEN IN ZIJN 
VOORBEREIDING NAAR HET H. VORMSEL.

(Het H. Vormsel heeft plaatsgevonden in juni jl. en 
onderstaand verhaal is geplaatst in het tweemaan-
delijks blad van de minderbroeders franciscanen)

15 minuten stil ziJn. tocH Wel moeiliJk!
Hallo allemaal. 
Ik ben Jelle Groenen. Binnenkort ga ik mijn vorm-
sel doen en daarom ben ik samen met enkele 
andere jongeren naar het klooster in Megen ge-
komen. We werden leuk ontvangen door broeder 
Theo. Dat maakte het al meteen een stuk gezel-
liger.
Eerst kwamen we in de eetzaal, daar kregen we 
drinken en een koekje. We bekeken een filmpje 
over het klooster. Daarna een rondleiding. We 
kwamen langs een glazenkast waarin allerlei din-
gen waren gezet over Pasen. Vervolgens liepen 
we door naar een klein kerkje. Vroeger waren er 
geen microfoons en stond de priester hoog op 
een plateau zodat iedereen hem kon verstaan. In 

de avond bidden de broeders boven in de kerk 
en daar wordt af en toe ook nog op het orgel 
gespeeld. Een meisje van de vormselgroep mocht 
erop spelen! 
Toen naar de tuin. Die is groot en mooi, er staan 
onder andere appelbomen en kersenbomen.
Later gingen we naar een gebedsbijeenkomst 
waar we 15 minuten stil moesten zijn. Nou dat 
was toch wel moeilijk! Maar het is gelukt.
We lunchten in een café: lekker frietjes! Daarna te-
rug naar de tuin. Daar hebben  we een speurtocht 
gedaan. Ook waren we nog in een museumpje 
over het heilig Bruurke van Megen. Het was heel 
klein. In de kapel van het Bruurke van Megen 
hebben we gezongen en mochten we een wens 
schrijven en in de kleding van het beeld leggen. 
Erg interessant allemaal.

VRIJWILLIGERS ALGEMENE CLUSTER
Zaterdag 10 september was er een bedankmid-
dag voor de vrijwilligers van de Antonius Abt 
Wijchen van het algemene cluster. Ze werden 
verwelkomd op de Eikenhorst aan het eind van 
't Wijchens Ven. Na de koffie met wat lekkers 
kon er een rondrit gemaakt worden met een 
huifkar. We kwamen op plekjes waar we nog 
nooit geweest waren. Of je kon een rondlei-
ding krijgen op de boerderij. Prachtig allemaal. 
De boerenquiz daarna was een schot in de roos. 

De groepjes waren 
zo ingedeeld dat je 
ook eens kennis kon 
maken met vrijwilli-
gers die je (nog) niet 
kende. Erg leuk op-
gezet.  De fijne middag werd afgesloten met een barbe-

cue. Vrijwilligers….. BEDANKT!!!!!
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pascHalis baylon - Woezik

H. Jozefkerk - alverna

 VRIJWILLIGERS BEDANKT
Op zondag 4 september hebben wij aandacht 
gegeven aan de vrijwilligers die de geloofs-
gemeenschap op Alverna draaiende houden. 
Omdat wij op Alverna één keer in de twee jaar 
samenkomen met alle vrijwilligers en het al weer 
vier jaar geleden 
was dat we een 
feestavond hadden, 
werd het hoog tijd 
om het weer op te 
pakken.
We zijn de dag be-
gonnen met een 
dienst, voorgegaan 
door pastor Lara 
van der Zee, die al 
direct benadrukte dat vrijwilligers nodig zijn 
en zij gaf aan dat ieder op zijn eigen wijze kan 
helpen. Aan het einde van de 
dienst werden de jubilarissen 
die zich 12,5 en 25 jaar ingezet 
hebben naar voren geroepen 
om extra in het zonnetje gezet 
te worden.  
Jacqueline Derks-Van Susteren, 
die al 12,5 jaar de Apostelbode 
bij de mensen bezorgt. 

Marjan Hoogsteder-Jansen, die 12,5 jaar als lec-
tor de voorganger ondersteunt bij de diensten.
Angelique Reijs-van Tilburg, die er vandaag niet 
bij kon zijn maar die al 25  jaar in meerdere ko-
ren zingt. 
Tien Verbeeten, die al 25  jaar diverse werkzaam-

heden verzorgt zoals de Apostelbode 
rondbrengen, die actief is geweest in de 
kerkhofgroep en al jarenlang de Maria-
kapel mee opent en sluit.
Anny Rosmalen, die al 25 jaar zeer actief 
is op Alverna. Zij is begonnen als be-
stuurslid van de toen nog zelfstandige 
parochie H. Jozef en is nu nog lid van de 
contactraad, waar zij onder andere de 
contacten onderhoudt met alle werk-
groepen. 

Na de dienst zijn we naar de Markies gegaan 
voor koffie, een drankje en ge-
zellig samenzijn. Om 12.00 uur 
werd de soep geserveerd met 
aansluitend een brunch. 
Na de brunch was er nog de 
gelegenheid om onder het 
genot van een drankje verder 
te praten, waar volop gebruik 
van werd gemaakt.

De contactraad

VANUIT DE CONTACTRAAD
Als opening na de vakantieperiode bidt Jac voor 
in een gebed om steun, wijsheid en inventiviteit 
voor het omgaan en bewerkstelligen van de vele 
uitdagingen en voornemens die er voor ons lig-
gen. Voor de kerk maar ook voor ieder in zijn 
eigen omgeving. 
•  Het kinderkoor had vlak voor de vakantie een 
viering opgeluisterd op de Kapelberg te Bergha-
ren die erg in de smaak viel bij de aanwezigen. 
Vooral het jeugdig enthousiasme werd erg ge-
waardeerd. 
•  Enkele notities voor op de kalender werden 
gedeeld: 26 september een Weegbree-viering in 
de Paschalis in verband met met het dertigjarig 
jubileum van de Weegbree en op 15 oktober het 
40-jarig priesterjubileum van Ad Blommerde.
•  Omdat de situatie zich voordeed in de vakan-

tieperiode is het bestaan van een noodscenario 
bij het ontbreken van de voorganger besproken. 
In een mail aan het pastoresteam zal worden ge-
vraagd of een bijeenkomst met de lectoren en de 
pastores een idee is om dit eens door te nemen 
zodat men zich niet al te zeer overvallen voelt als 
zich een dergelijke situatie voordoet.
•  Als men een idee heeft voor het geven van 
het bloemetje van de week kan dit altijd aan 
de kosters of leden van de contactraad worden 
doorgegeven zodat die bloemen een goede be-
stemming krijgen nadat ze vaak kortstondig in 
de kerk staan.
• Verder zullen de goten van kerk binnenkort 
worden aanbesteed zodat er een extra punt 
van de goedgekeurde begroting af kan worden 
gestreept. Bedoeling is om de Mariakapel te 
openen met een feestelijke viering op 25 okto-
ber met het herenkoor en het kinderkoor. 
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VANUIT DE CONTACTRAAD
Op maandag 5 september zijn de contactraden  
van Balgoij en Nederasselt bij elkaar geweest 
voor een overweging en vergadering.
Jack Steeghs was hierbij aanwezig om 
het onderwerp ‘Dienen’ te bespre-
ken. Iedereen kwam tot de conclusie 
dat er wat moet veranderen in de 
kerk. Apostelen 2.0 is een eerste aan-
zet daarvoor maar we zullen met z’n 
allen moeten proberen om mensen 
betrokken te krijgen bij de kerk. Het 
goed doen voor anderen, er zijn voor 
anderen en het geloof uitdragen is 
een taak voor ons allemaal.

De contactraden van Nederasselt en Balgoij zul-
len meer gaan samenwerken om zo de vitaliteit 
in beide geloofsgemeenschappen optimaal te 

gebruiken.
Op 14 augustus was er een speciale 
viering in de H. Antonius Abt in Ne-
derasselt. Maria-Tenhemelopneming 
werd gevierd met een druk bezoch-
te viering. Maria was extra in de 
bloemen gezet en Mazing Joy zong 
diverse mooie Marialiederen. Pastor 
Yves ging voor in deze dienst, onder 
meer met een aangepaste preek.

Corné Schaap

 
antonius abt - nederasselt

•  Voor het volgende jaar zijn de wensen bespro-
ken voor vieringen die we als Paschalis graag 
zien worden gedaan: denk aan Allerzielen en 
bijvoorbeeld Goede Vrijdag. 
•  Een erg slecht bericht betreft de mededeling 
dat het kinderkoor er na de vieringen met kerst 
mee zal gaan stoppen! Meerdere redenen heb-
ben doen besluiten dat het na al die mooie jaren 

en fijne vieringen zal ophouden. Voor ieder die 
er nog van wil genieten zijn de opening van de 
Mariakapel op 25 oktober en de vieringen op 
kerstavond uiteraard aanraders! 
•  De contactraad zal het gebruikelijke uitje heb-
ben op 16 oktober aanstaande.

Namens de contactraad,
Gerard Arts

H. victor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
een kasteelHeer en ziJn klooster.
Eens was Willem Jochems uit het Gelder-
sche Batenburg een heuse kasteelheer met 
een Amerikaanse graad in de psychologie 
op zak. En wat dat kasteel betreft liggen de 
zaken heel eenvoudig: Willem kon het zich 
niet meer veroorloven om zijn adellijke be-
huizing, ‘Huis Te Leeuwen’ aan te houden. 
Dus kocht hij een boerderij in Batenburg, 
richtte die in met allerlei herinneringen aan het 
Rijke Roomsche Leven, installeerde een bierpomp 
en noemde zijn nieuwe broodwinning ‘Klooster-
taveerne’. En de klanten kwamen ras. Te ras vond 
Willem. En daarmee was hij waarschijnlijk gelijk 
de enige kastelein in Nederland voor wie een 
druk beklante kroeg helemaal niet hoefde, en 
Willem dacht er dan ook over om terug te komen 
op zijn aanvankelijk plan drie dagen per week de 
deur geopend te houden. Een dag is meer dan 
genoeg vond hij. Willem was dus kasteelheer af, 
maar had nu een kroeg. Geen gewone, maar een 
waar de gasten in een zeer devote sfeer werden 
ingewijd in o.a. occulte geheimen, maar, zo zou 
je als eenvoudige leek kunnen denken, waarom 
dan gekozen voor het bestaan als kroegbaas en 
niet voor een goed gehonoreerde job in zijn ei-
genlijke werk, de psychologie? En ook wat dat 

punt aangaat was Willem snel klaar, er moest op 
korte termijn brood op de plank komen.
Niet dat hij zijn psychologische interesses, 
en meer in bijzonder zijn parapsycholo-
gische nieuwsgierigheid ten grave had 
gedragen. Eén woord in die richting was 
al genoeg om van de belezen kastelein 
een uren durend college in de wondere 
wereld van het zesde zintuig te krijgen. 

Jochems kon overigens niet alleen over frappante 
dingen vertellen, hij kon ze ook laten zien. Want 
toen even later een onzichtbare hand een pilsje 
op tafel had gezet, zei hij: ”En dit dan? Dat mocht 
ik vinden in een stapel grind voor het kasteel Huis 
Te Leeuwen, waar ik twee en een halfjaar ge-
woond heb. Wat zie je daar nu in?” Het steentje, 
want dat was het, had de contouren die gelijk zijn 
aan een van de vele Mariabeelden in de Kloos-
tertaveerne, compleet met het Kindeke Jezus. En 
Jochems herkende er ook nog gelaatsvormen in. 

bron: De Vrije Zeeuw van 21 juli 1973

Ondergetekende bezocht de Kloostertaveerne 
eind jaren zestig, begin jaren zeventig verschil-
lende malen, het was een unieke, geen gewone, 
uitgaansgelegenheid met een zeer devote sfeer.

Hans Vermeulen



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 21nummer 8, oktober 2022

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.

Joke Jansen-Schamp werd geboren in Gemert, 
maar groeide op aan de Boskant in Alverna. 
Ze trouwde met Nol Jansen van de Teersdijk 
en samen kregen zij vier kinderen. Eenvoud, 
zorgzaamheid en familie typeren Joke. Op de 
Graafseweg hield ze alles zelf bij. Zowel binnen 
als buiten zag alles er keurig uit. Joke was de stille 
kracht achter Nol zijn druk-
ke werkzaamheden voor 
kerk en gemeenschap. Ze 
hield van spelletjes, woord-
zoekers en lingo, maar 
bovenal lag haar passie 
bij de veteranensportclub, 
waar zij jarenlang leid-
ster van is geweest. Mede 
door haar gedrevenheid 
won die club menig prijs. In 
2017 verhuisde Joke naar een appartement aan 
de Passedwarsstraat. Daar is ze echt tot bloei 
gekomen door de contacten en activiteiten. Op 
Koningsdag is Joke getroffen door een zwaar 
herseninfarct. Op Moederdag is zij omringd door 
haar kinderen rustig ingeslapen. Na een leven 
van werken en zorgen rusten nu haar handen. 
We hebben op 15 mei afscheid van Joke geno-
men in het crematorium te Beuningen, waarna 
zij te ruste gelegd is bij haar man Nol op het 
kerkhof in Alverna.

Rie Berendsen – Aalbers overleed op 3 augustus 
en woonde de laatste tijd in de Oogst. Ze had 
een goede tijd samen met haar echtgenoot Nol, 
die ze vol toewijding verzorgde toen hij op jonge 
leeftijd  uit Duitsland terugkeerde na arbeids-
inzet. Ze bleven samen. Rie woonde graag aan 
de Roerdompstraat en genoot van de gewone 
dingen van het leven. Ze werd 96 jaar oud. We 
hebben haar uitgeleide gedaan vanuit de Anto-
nius Abtkerk op 13 augustus, waarna begrafenis 
in Hatert, Nijmegen.

Op 7 augustus overleed op 82-jarige leeftijd José 
Brands-Peters. Zij is geboren op het ‘Panhuis’ in 
Alverna en was de jongste van zeven kinderen. Al 
heel jong verloor zij haar vader. Na haar hele le-
ven op de Panhuisweg te hebben gewoond is zij 
vanwege gezondheidsproblemen in 2021 kleiner 
gaan wonen (appartement Portiuncula). Zij was 
trots en blij dat haar zoon en schoondochter het 

ouderlijk huis hebben overgenomen. Het verlies 
van haar man Theo in 2015, haar zussen, broer, 
zwagers en schoonzussen en eind vorig jaar haar 
schoonzoon heeft haar veel verdriet gedaan. 
José was een liefdevolle vrouw, zorgzame moe-
der en oma en vooral een gezellig persoon. De 
kinderen, kleinkinderen en familie waren dol op 
haar. Ondanks haar gezondheidsproblemen was 
het overlijden toch onverwachts. Haar uitvaart 
was  op 13 augustus in de H. Jozefkerk te Alverna 
en aansluitend is zij begraven bij haar man Theo 
op het naastgelegen kerkhof.

Op 12 augustus overleed in 
de Meander Jan van Heu-
men op 91-jarige leeftijd. 
Hij was de zevende in een 
rij van acht kinderen uit de 
Woezik. Eind jaren vijftig 
trouwde hij met Annie Velt-
maat uit Wijchen, die korte 
tijd nadat zij vijftig jaar ge-
trouwd waren, overleed. 

Samen met Annie stichtte hij een gezin met twee 
dochters, aan de Nieuweweg. Jan verdiende de 
kost destijds bij Derks in de carrosseriebouw en 
bij de betonfabriek van Hormes. In het dorp Wij-
chen was hij tot op hoge leeftijd, steevast met 
zijn flamboyante hoed op, een bekende verschij-
ning. Op zijn tijd wat ‘ouwemeuje’, zo was Jan 
ten voeten uit. In het crematorium Waalstede 
vond de crematie plaats.

Op 22 augustus overleed thuis in Wijchen-Noord 
Gerrit van Summeren, voorzien van het sacra-
ment der zieken. Hij werd 90 jaar. Gerrit kwam uit 
een groot gezin in Bergharen. Hij was 53 jaar ge-
trouwd met Lieneke Reijnen uit de Woezik, die in 
de zomer van 2012 overleed. Gerrit werkte lang 
bij de spoorwegen, waarvan ongeveer 25 jaar 
lang als machinist. Hij was negentien jaar lang 
drager bij uitvaarten in Wijchen en ook voorzit-
ter van de Vincentiusvereniging in de parochie. 
Samen met zijn twee dochters, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en partners, bewezen we 
met velen hem de laatste eer in crematorium 
Waalstede op zaterdag 27 augustus jongstleden. 

Maria Stevens overleed op 22 augustus in Mil-
lingen en werd 95 jaar oud. Maria woonde een 
groot deel van haar leven in Wijchen en genoot 
van de goede dingen van het leven: kasteelfees-
ten, carnaval. Ze had een groot vertrouwen in 
Maria en ging graag mee op bedevaart. Maria 
bekeek de wereld en mensen met een optimis-
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tische en levenskrachtige blik. De laatste jaren 
ging haar gezondheid achteruit en verhuisde zij 
naar Millingen. We hebben afscheid van Maria 
genomen op 27 augustus in de Antonius Abtkerk 
te Wijchen en haar te ruste gelegd op het kerk-
hof aldaar.

Op 24 augustus overleed thuis 
Herman Peters, echtgenoot 
van Riek van der Lee. Herman 
werd in Wijchen vlakbij de mo-
len en het station van Wijchen 
geboren. Hij groeide op samen 
met negen zussen. In novem-
ber 1959 gaven hij en Riek 
elkaar hun jawoord in Schaijk, waar Riek vandaan 
kwam. Zij bouwden een eigen huis in de Varen-
straat. Drie kinderen groeiden daar op. Lang 
werkte hij bij de firma Guelen als timmerman 
en was hij verantwoordelijk voor het onderhoud 
van huizen en gebouwen. Hij was 36 jaar lang 
collectant van de parochie en een aantal jaren 
chauffeur bij de Opstap. We namen in besloten 
kring afscheid van Herman in het crematorium 
van Beuningen op 31 augustus. Hij werd 88 jaar.

Op 31 augustus overleed Rieky Kuppens–Nib-
beling. Ze werd 85 jaar oud. Samen met Gerard 
woonde ze lange tijd aan de Kasteellaan en ze 
kregen vier kinderen. Na het overlijden van Ge-
rard verhuisde Rieky naar de Aalsburg en kon 
met steun van vrienden en familie de draad van 
het leven weer oppakken. Rieky was jarenlang 
actief als vrijwilliger in de Antonius Abtkerk Wij-
chen bij het maken van bloemversieringen. We 
hebben van Rieky afscheid genomen op 7 sep-
tember in de Antonius Abtkerk, en hebben haar 
op het kerkhof aldaar te ruste gelegd bij Gerard.

Marcel Brand is op 10 juni 1938 in Hoensbroek 

geboren in 'n warm gezin van zes kinderen. 
Marcel was een positieve man, ondernemend en 
ambitieus. Hij was financieel directeur bij een re-
validatiekliniek in Hoensbroek en onderscheiden 
als ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn 

werk. Ook na zijn pensioen 
bleef hij actief, onder andere 
met biljarten. In 1987 leerde 
hij zijn grote liefde Octavie 
kennen. Samen hebben ze 
veel mooie jaren gehad, veel 
gereisd, maar ook verdriet 
doorgemaakt. Daarbij kon-
den ze elkaar tot steun zijn 
en genieten van de rustige, 

bosrijke omgeving van Alverna. In februari kreeg 
hij in dezelfde week als zijn dochter te horen dat 
de kanker die al langer sluimerde uitgezaaid 
was. Op 10 september hebben we, precies een 
maand na de uitvaart van Miloux, afscheid ge-
nomen van Marcel in de H. Jozefkerk in Alverna.

Op 14 juni 1963 is Diny Broers-Jacobs te Nijme-
gen geboren en ze groeide op in een gezin van 
vier kinderen, twee dochters en twee zonen. 
Op 5 juli 2005 trouwde Diny met Joost Broers.  
Na een langdurige ziekte is zij op 7 september 
2022 in het hospice te Wijchen overleden. Diny 
was een positieve vrouw die altijd voor iedereen  
klaar stond. Als je ergens een probleem mee had 
probeerde ze altijd te zoeken naar een oplos-
sing of ze zocht hulp voor diegene. Haar werk 
was haar lust en haar leven. Ze heeft veertig jaar 
bij dezelfde baas gewerkt. Diny was een sterke 
vrouw die alles wat haar voor de voeten werd 
gegooid oppakte en ermee aan de slag ging. Op 
15 september heeft de uitvaartdienst in de H. 
Johannes de Doper te Balgoij plaatsgevonden. 
Aansluitend was de crematie.
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 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
   Jack Steeghs  pastoraal werker  024-6412627
  Lara van der Zee  pastoraal werker  06-13659042
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Tel: 024-6412627 | info@detwaalfapostelen.nl
IBuiten 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

VOORBIJGANGERS
Nog een aantal weken, dan ben ik driekwart 
eeuw oud, ik kan het bijna niet geloven. Ik word 
met de neus op de feiten gedrukt terwijl ik in 
de zonnige maand augustus op een terrasje van 
een heerlijke cappuccino zit te genieten. Heel 
jong en heel oud, ik zie ze allemaal voorbijko-
men. Medemensen in alle soorten en maten. De 
meeste leeftijden heb ik al heel lang achter de 
rug. Ik moet lachen als men tegen me zegt dat 
ik nog jong ben, dat was ik lang geleden 
in de vorige eeuw. Ik kan nog wel jonge 
gedachten hebben, zelfs heel kinderach-
tige gedachten waarvoor ik mij dan weer 
schaam, maar mijn haar is grijs en overal 
in huis liggen leesbrillen. 
Kijk, daar loopt een moeder achter de 
kinderwagen, de wind speelt met haar 
zomerjurkje. Het kind kijkt nieuwsgierig naar 
de wereld, ziet mij en geeft me een brede lach. 
Ben ik ooit zo rondgereden door mijn moeder? 
Ja, ik heb er zelfs een fotootje van maar weet 
er niets meer van. Misschien heb ik ook gela-
chen naar voorbijgangers. Alle gebeurtenissen 
vóór mijn derde jaar zijn weggevlogen uit mijn 
geheugen, en van alles daarna is heel veel ook 
verdwenen. Sommige dingen zijn verankerd in 
de uithoeken van mijn hersens en komen af en 
toe tevoorschijn. Ze moeten belangrijk geweest 
zijn, waarom verschijnen ze anders op de meest 
gekke momenten?   

Er gaat een groepje jonge meisjes luidruchtig 
door de straat, heel zonnig gekleed, ik denk met-
een aan mijn gymnasiumjaren toen leerlingen 
met te korte rokjes naar huis werden gestuurd. Ik 
benijd de meisjes, ze stralen zorgeloosheid uit en 
levensvreugde. Maar wat weet ik van hun dage-
lijkse leven buiten dit moment? Stoere jongens 
die kijken alsof ze de wereld in hun zak hebben 
werpen blikken op het groepje en gaan nog wat 
rechter lopen in hun spijkerbroeken met gaten. 
Wat is leeftijd? De zon schijnt op de zilveren kap-
sels van twee oudere vrouwen, twee vriendinnen 

op stap. Ze lopen gearmd en genieten 
zichtbaar van wat nog kan. Het lijkt als-
of ze elkaar al heel lang kennen en veel 
gezamenlijke herinneringen ophalen. 
Ze worden ingehaald door het vrolijke 
groepje, en ik bedenk dat ik in de ogen 
van de jonge meisjes er ook uitzie als een 
oudere vrouw achter een kopje cappuc-

cino, wat ik ook ben.  
Aan de zijkant van de zomerdrukte loopt ui-
terst traag een zeer oud echtpaar, zij achter de 
rollator en hij met een stok. Met een zucht van 
verlichting vinden ze nog twee lege stoelen en 
even later drinken ze misschien hun laatste kopje 
koffie in hun allerlaatste zomer. Af en toe kijken 
ze elkaar aan. Met gemengde gevoelens drink ik 
mijn laatste slokje, reken af en word voorbijgan-
ger tussen de andere voorbijgangers.
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de profeet habakuk
Habakuk, de profeet die god ter verantWoording 
riep

"Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad aan te 
zien, U kunt het onrecht niet onbewogen ga-
deslaan. Hoe kunt U de verraders aanzien en 
zwijgen?"(Hab. 1,13) De uitroepen van Haba-
kuk richten zich niet alleen tot zijn dwalende 
volksgenoten, maar vooral ook tot God die ogen-
schijnlijk het kwaad de vrije loop laat. 
Het Bijbelboek Habakuk omvat slechts vijf ge-
drukte pagina’s, maar laat een variatie van 
menselijke reacties op het vraagstuk van het 
kwaad in de wereld zien. Waarschijnlijk was Ha-
bakuk een leerling van de profeet Jeremia. Hij 
was actief ten tijde van dreigende overheer-
sing van Israël door het buurvolk, de Chaldeeën 
rond 600 v. Chr. Moeten we dreiging zien als een 
onderdeel van Gods opvoedende plan voor de 
dwalende Israëlieten? Of staan we in ons recht, 
wanneer we God ter verant-
woording roepen voor de 
gewelddadige misstanden 
in onze wereld? De klach-
ten van Habakuk worden 
door God beantwoord met 
een bemoedigende bood-
schap: ‘Want het visioen, al 
wacht het zijn toegewezen 
tijd nog af, smacht naar zijn 
vervulling: het vertelt geen 
leugen. Al blijft het uit, 
geeft het wachten niet op, want komen doet 
het beslist en het komt niet te laat’ (Hab. 2,3). 
Ondanks deze oppepper zijn de klachten van 
Habakuk niet mals. Ze zijn verrassend actueel: 
"Wee degene die andermans goed opstapelt" 
(Hab. 2,7) "Wee degene die woekerwinst maakt 
ten bate van zijn huis"(Hab. 2,9). "Wee degene 
die een stad wil bouwen met bloed en een ves-
ting wil funderen op misdaad" (Hab. 2,12). 
Ondanks de felle beschuldigingen slaagt de pro-
feet erin zijn boek te eindigen met een gebed. 
Het doet denken aan het antwoord dat Job van 
God krijgt wanneer hij zijn kalmte verliest: "Ra-
zend trekt U over de aarde, woedend haalt U uit 
naar de volken. U rukt uit om uw gezalfde te 
bevrijden" (Hab. 3,12-13). Verwijzend naar Gods 
machtige scheppingskracht maakt Habakuk dui-

delijk dat wat we eenzijdig als dag van onheil 
zien, voor hen die lijden onder kwaad ook een 
dag van bevrijdende belofte is: "De vijgenboom 
bot niet uit, de wingerd draagt geen vrucht, de 
olijvenoogst is mislukt en de dorre akkers geven 
geen voedsel meer; de schapen zijn uit de kooien 
verdwenen en er staat geen rund meer op stal. 
Maar ik, ik verheug me in de Heer, ik jubel van-
wege God die mij redt" (Hab. 3, 17-18). 
De vreemde spagaat waarin de profeet Habakuk 
ons meevoert bestaat uit dreiging en vertrou-
wen, onheil en geloof, kwaad en jubel om God 
die zal redden. Het zijn dezelfde tegenstellin-
gen waardoor mensen van goede wil geregeld 
tot twijfel worden gedreven. Het Bijbelboekje 
van Habakuk biedt geen snelle oplossing. Maar 
wie het van voor naar achter leest, wordt mee-
genomen in de dynamiek van Gods veelsoortige 
betrokkenheid op de wereld, op onze wereld. 

Er is ruimte om te klagen. 
God benut de profeet als 
zijn spreekbuis om ons 
moed in te spreken. On-
recht wordt bij naam en 
toenaam genoemd in de 
wee-uitroepen. Een goe-
de God kan immers niet 
anders dan ook recht-
vaardig zijn! Niettemin 
neemt gebed een bijzon-
dere plaats in. Klachten 

maken plaats voor een lofzang waar vertrouwen 
wordt uitgesproken. Wie van ons zal erin slagen 
om in navolging van Habakuk te midden van be-
klagenswaardige omstandigheden een lofzang 
op God te zingen of uit te spreken? De profeet 
legt ons daarmee een onmogelijke vraag voor. 
Zijn recept is niet om recht te praten wat krom 
is, gezien zijn felle veroordeling van de gewelde-
naren: "Want onder het geweld (…) zult u zelf 
bedolven worden; (…) zo zal het u vergaan van-
wege het bloed van de mensen en het geweld 
tegen het land"(Hab. 2, 17). De profeet toont 
tenslotte een andere weg: de weg van vrede en 
vertrouwen ondanks alles: “De Heer God is mijn 
kracht, Hij maakt mijn voeten als hinden en laat 
mij de hoogten betreden" (Hab. 3.19).
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