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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.

*2 november 20.00 uur Protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie
3 november 19.30-21.30 uur albertinumgenootschaP 
Lezing 'Waar zijn de jongeren?' Dominicuskerk 
Nijmegen e 7
*7 november 20.00 uur Parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu
8 november vanaf 10.00 uur Parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
10 november 19.30-21.30 uur albertinumgenootschaP

Lezing 'De parochie, de gemeente en de voorgan-
ger', e 7
11 november 14.30 uur emmanuelkerk

Filmmiddag 'About Schmidt'
*12 december 20.00 uur Parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu
16 november 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
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
17 november 19.30-21.30 uur dominicuskerk nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Het klooster en 
de leken', e 7
17 november inleverdatum koPij

Apostelbode: Nr. 10 (2022)
22 november vanaf 10.00 uur Parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
24 november 19.30-21.30 uur albertinumgenootschaP

Lezing 'Nieuwe omgangsvormen in de kerk: de 
synodale weg' Dominicuskerk Nijmegen, e 7

6 december vanaf 10.00 uur Parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
7 december 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
*7 december 20.00 uur Protestantse kerk, beuningen

Christelijke franciscaanse meditatie

Op dinsdagmorgen 8 november, 
22 november en 6 december staat 
het parochiecentrum van 10.00 tot 
ongeveer 11.30 uur open voor alle 

ouderen uit onze parochie. Dan is er de mogelijk-
heid voor onderlinge contacten in een gezellige 
sfeer met een kopje koffie of thee. Tot ziens in 
het parochiecentrum aan de Oosterweg in Wij-
chen. Welkom!
  Annie, Nel, Toos en Waldi

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

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

september 2.047 142.184 3.895 136.631 -5.553

LAAT DE GOEDHEID 
VAN ST.-MAARTEN SPREKEN

Laat de goedheid van St.-Maarten
spreken, wanneer de herfst een
koude depressie zaait in menig mensenhart. 
Zo velen lijken nu al weer reeds vergeten;
dat de natuur in hun leven nog
maar zo kort geleden ook zijn royale kanten had.

Laat de goedheid van St. Maarten
spreken, wanneer de herfst de
koude met een dik bladerdek
afschermt. Zovelen lijken nu
alweer reeds vergeten;
dat de natuur slechts tijdelijk
terugtreedt, maar na zijn vruchtbare
terugkomst des te royaler beschermt.

Laat de grijsheid van de herfst
een veelkleurig licht in ons ontsteken
als een oplichtende herfstverkleuring,
die ons aan St.-Maarten denken doet.
Die de herfstkoude met een bedelaar  
wenste te delen, omdat een mantelzorger
aan zijn lijdende medemens denken moet.

W.B. Tijssen

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de 
periode van 10 december t/m 29 januari. Daarin 
wordt de profeet Samuel behandeld. Kopij kan 
tot en met 17 november per e-mail worden ge-
zonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE
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logo

Wie het logo van Apostelen 2.0 kent zal ongetwij-
feld herkenning zien in het logo van Dienen NU. 
Vormgever Lara Vonk heeft wat mij betreft vak-
werk geleverd. Ze heeft in één beeld neergezet 
wat Dienen NU voor ogen heeft. Eenzelfde kleur-
stelling als in 2.0 en opnieuw het gebruik van 
handen. Handen die elkaar stevig vastpakken, 
houvast bieden, steun. Wederkerigheid tussen 
helper en geholpene subtiel verwerkt in de licht 
verlopende kleuren. Stevige handen scheppen 
verwachtingen, die nodig zijn om geraakt met el-
kaar verder te kunnen. Religieuze symboliek komt 
niet expliciet terug in het logo, omdat een diaco-
nale geest zich niet binnen parochiële kaders laat 
vangen, zich openstelt voor de buitenwereld om 
vervolgens op weg te gaan met wie maar wil. Per-
manent, regelmatig of eenmalig. 

Wat hebben We geleerd van de voorstelling ‘zie de 
mens’?
Wie de voorstelling ‘Zie de mens’ op zaterdag 
22 oktober in sporthal ’t Achterom heeft meege-
maakt vraagt zich misschien af wat we met deze 
gedeelde ervaring in de praktijk kunnen. Daarom 
komt er een nagesprek met de theatermaker in 
november. 

boerengesPrek tijdens noveen

Om het diaconale handelen meer aandacht te 
geven organiseert het bisdom Den Bosch een no-
veen tussen 3 en 11 november 2022. Beginnend 
met de bisschop wisselen gebedsdagen en reflec-
tiedagen zich beurtelings af. In het kader van een 
van de reflectiedagen komt een verslag van een 
besloten boerengesprek online, over de actuali-
teit van het boerenbestaan en de verbinding met 
onze geloofstraditie. Met medewerking van on-
dergetekende en meerdere agrariërs uit de ZLTO 
afdeling Rijk van Nijmegen.  

bent u tussen de PakWeg 25 en 95? doe dan geWoon 
een keer mee met de gesPrekskring grond van leven

Omdat juist de concrete levensverhalen eigentijds 
geloven voeden, bied ik sinds 2018 deze gespreks-
kring aan, in een veilige en vertrouwde omgeving. 
Momenteel loopt de achtste kring. Een volgende 
kring start maandag 23 januari 2023. Meer info 
op onze website onder Dienen NU/Grond van Le-
ven. Opgave bij ondergetekende is noodzakelijk.

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

DIENEN NU VANUIT HET PASTORESTEAM

Pastoor Martin Claes heeft in overleg met het pa-
rochiebestuur en het pastoresteam besloten dat hij 
in de komende maanden tijd wil nemen voor zich-
zelf en daarom niet beschikbaar zal zijn voor de 
parochie. Zijn taken worden in goed overleg door 
het team en het parochiebestuur waargenomen.

APOSTELEN 2.0

GAAT VERDER
een imPressie vanuit de PetrusgroeP

Na een geslaagd eerste seizoen zijn we zaterdag-
middag 15 oktober weer echt van start gegaan met 
Apostelen 2.0. Op weg naar een succesvol tweede 
seizoen! De Petrusgroep (kinderen uit groep 6-7) 
zat voor het eerst in deze samenstelling bij elkaar, 
tien kinderen die nieuwsgierig waren wat er van-
daag ging gebeuren. Het thema was ‘Fa- milie’. 
Centraal stonden lezingen uit Genesis over Isaak, 
zijn vrouw Rebekka en hun kinderen Esau en Ja-
kob. We hebben gelezen over het bedrog van 
Jakob om de zegen van zijn vader te  ontvangen. 
Nadat we hierover gesproken hadden dat je dit 
niet in een familie zou verwachten, hebben alle 
kinderen hun familiestamboom getekend. In de 
groep hebben ze vervolgens verteld wie binnen 
hun familie belangrijk voor hen waren.
Intussen was het etenstijd en na een gezamenlijke 
maaltijd,  bestaande uit broodje knakworst, kaas 
of worst met rauwkost, hebben de kinderen een 
wens voor elkaar gemaakt, en deze in een bal-
lon gestopt. De ballonnen zijn zo lang mogelijk 
in de lucht gehouden totdat het tijd werd om de 
wensen te gaan ontvangen. Na vele ballonknallen 
had iedereen een mooie wens. Twee  wensen zijn  
later in de korte viering gecombineerd tot één  
voorbede: “Ik wens je een lang leven toe, samen 
met je ouders, vol liefde en zonder oorlog”. Na 
deze korte viering kijken we met de kinderen te-
rug op een geslaagde eerste bijeenkomst:   

“Ik vond het leuk dat ik een bal-
lon stuk mocht maken en dat 
daar een wens uit kwam”.
“Ik vond het leuk om mijn stam-
boom te maken en daar de 
anderen iets over te vertellen”.
“Ik vond het Bijbelverhaal heel 
bijzonder omdat moeder Re-
bekka haar zoon Jakob vertelde dat hij zijn vader 
Isaak en broer Esau moest bedriegen”.
We kijken uit naar de volgende bijeenkomst op 
zondag 27 november.

Jack Steeghs
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een oP de zevenentWintig kinderen sterft voor het 
vijfde levensjaar.
Tijdens de adventsperiode, de periode van vier 
weken voorafgaand aan Kerstmis, vragen we 
via de Adventsactie aandacht voor de hoop. 
Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een 
betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in 
overvloed en dat op een dag alle mensen een 
waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit van-
zelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van 
mensen die met hun toewijding en hun liefde 
een verschil maken.

laten We alle kinderen een kans geven oP een goede 
start in het leven.
Kinderen die zich in hun eerste levensjaren ge-
zond ontwikkelen, hebben meer kans op een 
goede toekomst en een leven zonder extreme 
armoede.
Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daar-
om steunen we dit jaar projecten die bijdragen 
aan een goede start in het leven van jonge kin-
deren. De projecten richten zich op de vroege 
ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van 
ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke 
gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich 
richten op het recht van kinderen  op een goede 
start in het leven, met aandacht voor voeding, 
zorg en een stimulerende omgeving.
Hieronder een omschrijving van de projecten 
voor het jaar 2022.

Project:  oPvang en hereniging van straatkinderen 
in dr congo.
In Kinshasa de miljoenenhoofdstad van DR Con-
go leven duizenden kinderen op straat. Onze 
partner zet zich in om de straatkinderen op te 
vangen en te herenigen met hun families.

Project: verminderen van onnodige sterfgevallen in 
sierra leone.
In Sierra Leone overlijden jonge kinderen door 
ondervoeding en infectieziekten. Door de ken-
nis van ouders over gezonde voeding en goede 
hygiëne te vergroten, kunnen sterfgevallen ver-
minderd worden.

Project: vroege ontWikkeling helPt in de strijd tegen 
armoede in el salvador.
Het stimuleren van de vroege ontwikkeling bij 
jonge kinderen vergroot hun kansen op een be-

tere toekomst. Zij kunnen de kosten van armoede 
doorbreken. Dit is de inzet van dit project.

Project: zonnePanelen en een bloedbank voor een 
ziekenhuis in somalië.
Met hulp van de Adventsactie kan het Garbaha-
rey-ziekenhuis apparatuur en materialen voor 
laboratoriumonderzoek aanschaffen. Inwoners 
uit de wijde omgeving krijgen daarmee toegang 
tot betere gezondheidszorg.

Wilt u een van deze projecten steunen?
Uw bijdrage is enorm welkom.
U kunt uw gift:
• Overmaken op rekeningnummer NL89INGB 
06531000 00 t.n.v. Adventsactie.
• In het weekend van 10 – 11 december 2022 de-
poneren in het collectemandje na de viering bij 
de uitgang. (Deze collecte wordt van harte aan-
bevolen.)
Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
milde bijdrage.

De bisschoppelijke Adventsactie en de 
parochiële werkgroep MOV

NIET DOORGAAN ADVENTSVIERING
Het is al jaren traditie geworden dat de jaarlijkse 
advent met een bijzondere viering op vrijdag-
avond vóór de eerste zondag geopend werd.
Helaas kan deze viering dit jaar door omstandig-
heden niet plaatsvinden.

Het pastoresteam

De Gerarduskalender is 
een dagscheurkalender. 
Op de voorkant staat 
iedere dag een spreuk. 
Naast de zon- en maan-
standen zijn o.a. een 
groot aantal feestdagen 
van heiligen vermeld. 
Op de achterkant 
worden moppen en 
taalgrapjes afgewisseld 

met bezinning, puzzels en informatie op allerlei 
gebied. De kalender kost € 9,- en is te koop bij:
Martha Rouw-Manders, Kasteellaan 26N, 6602 
DE Wijchen, 024-6414500 en
Peter van der Loop, Korenstraat 12, 6617 CB 
Bergharen, 06-12479205.

GERARDUSKALENDER 2023
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THOMAS A KEMPIS (1379 - 1471)

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS

Thomas Hemerken werd  in 1379/1380 gebo-
ren in Kempen bij Duisburg. Hij studeerde als 
jongen van twaalf jaar bij de Broeders van het 
Gemene Leven in Deventer. In 1399 trad hij in in 
het klooster op de Agnietenberg bij Zwolle. De 
monniken daar behoorden tot de Windesheimer 
congregatie van de reguliere kanunniken van de 
H. Augustinus. Het waren dus augustijnen (de 
huidige hogeschool in Zwolle draagt de naam 
Windesheim).
Thomas werd in 1413 of 1414 priester gewijd. 
Zijn hele verdere leven heeft hij gewoond en 
gewerkt in het klooster op de Agnietenberg en 
hij heeft daar een tijd de functie van subprior 
vervuld. Ook was hij er novicenmeester (geeste-
lijk begeleider van pas ingetreden 
kloosterlingen). Hij stierf op hoge 
leeftijd op 26 juli 1471 in Zwolle.
De Agnietenberg behoorde tot 
de grote spirituele beweging van 
die tijd, die bekend staat als de 
Moderne Devotie. De stichter was 
de diaken Geert Groote. Thomas 
heeft grote invloed gehad op de 
verspreiding van de ideeën van de 
Moderne Devotie, waardoor de be-
weging tot op vandaag bekendheid 
heeft gekregen. Aanleiding waren de misstan-
den onder de geestelijkheid en onder de leiding 
van de Kerk. Het ging om vernieuwing van het 
christelijk gemeenschapsleven. Persoonlijke le-
vensheiliging stond centraal. Geert Groote (1340 
– 1384) is jong gestorven en opgevolgd door Flo-
ris Radewijns, die beschouwd kan worden als de 
stichter van de Broeders van het Gemene Leven, 
een soort kloostergemeenschap. Rond 1400 werd 
in Diepenheim een vrouwenklooster gesticht. In 
1600 kende de Moderne Devotie ongeveer hon-
derd kloosters.
Thomas a Kempis  was een mysticus; zijn hele 
leven was gericht op God. Hij was een Godzoe-
ker. Naast gebed en meditatie besteedde hij zijn 
tijd aan het schrijven van boeken en geschriften, 
steeds met een stichtelijk karakter. Hij heeft in-
vloed ondergaan van de apostel Paulus, de H. 
Augustinus en de H. Bernardus van Clairvaux. 
Van zijn hand  zijn 38 geschriften bewaard ge-
bleven, o.a. over de H. Lidwina van Schiedam. 
Geen theoretische verhandelingen, maar asce-
tische werken, waarmee hij zich een volgeling 
toonde van de praktische vroomheid van de Mo-
derne Devotie.
Zijn belangrijkste werk is  'De Navolging van 
Christus', in het Latijn geschreven, zoals toen 

gebruikelijk: 'De imitatio Christi'. In 1420 wer-
den delen van het werk gepubliceerd en in 
1427 verscheen het als één boek. Het boek is 
in eerste instantie geschreven voor kloosterlin-
gen. Na de bijbel zijn van dit boek de meeste 
vertalingen en herdrukken uitgegeven van alle 
boeken ter wereld. Iedereen die zich in geestelij-
ke moeilijkheden bevindt, vindt hierin  troost en 
bemoediging. Het boek staat vol levenswijsheid. 
Het is een gezonde geestelijke leer, vol Christus-
liefde en eucharistische godsvrucht.
Ook taalkundig is het een meesterwerk: kernach-
tig ritme, zangerig proza, overtuigend, beknopt, 
zakelijk, geschreven vanuit mystieke bewogen-
heid.
Dag Hammarskjöld, de beroemd geworden se-
cretaris-generaal  van de Verenigde Naties, is 
tragisch omgekomen bij een vliegramp en had 
‘De Navolging van Christus’ in zijn zak.

De titel van het werk is ontleend 
aan Johannes 8:12 : “Wie Mij volgt, 
wandelt niet in de duisternis.” Het 
totale werk bestaat uit vier boeken 
met elk een andere titel. De sa-
menhang is niet zo duidelijk. Het is 
geen wetenschap, maar geestelijke 
lectuur.
Elk boek heeft een verschillend 
aantal hoofdstukken, die allemaal 
voorzien zijn van een titel. Ook de 
lengte van een hoofdstuk is zeer ver-

schillend. Een hoofdstuk is niet een doorlopende 
tekst, maar bestaat uit een aantal genummerde 
verzen. Het zijn bijbelteksten, uitspraken,  kern-
achtige uitdrukkingen, aansporingen, slogans.
Uit de vier boeken geef ik hieronder enkele 
voorbeelden om een beeld te geven van de rijke 
inhoud.

eerste boek: richtlijnen voor het innerlijk leven

Hs 17, vers 2
Het is niet gering in een klooster of gemeenschap 
te leven, daar zonder onenigheid met allen om 
te gaan en er trouw te volharden tot de dood.
Hs 23, vers 5
Bij al uw daden en gedachten moest gij u zo ge-
dragen alsof gij vandaag zoudt sterven.

tWeede boek: aansPoringen tot innerlijk leven

Hs 1, vers 17
In het hemelse moet uw verblijf zijn en al het 
aardse moet gij zien als in het voorbijgaan.
Hs 3, vers 12
Zie eens hoever gij nog van de ware, nederige 
liefde verwijderd zijt; want die is tegenover 
niemand boos of verontwaardigd behalve te-
genover zichzelf.
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EVEN PUZZELEN

WOORDZOEKER  ‘TEST JE KENNIS VAN ONS GELOOF’

In de woordzoeker staan allerlei woorden die iets met ons geloof te maken hebben. Je kunt ze vin-
den middels onderstaande  omschrijvingen. De antwoorden op die omschrijvingen staan in alfabetische 
volgorde. Als je alles goed heb doorgestreept blijft er geen hokje meer over. Daarom kun  je deze woord-
zoeker ook maken zonder de vragen te beantwoorden. Gewoon alle bekende woorden die je tegenkomt, 
doorstrepen.

1. Eerste mensen op aarde, 
2. Feestdag 2 november,
3. Gegroet (Latijn), 
4. Reis die men biddend aflegt, 
5. Lelie,  
6. Godsdienstleer, 
7. Kerkvergadering, 
8. Geloofsbelijdenis, 
9. Handeling, 
10. Goedheid, 
11. Kerkelijke ambtsdrager, 
12. Inzegening door onderdompe-
ling, 
13. Evangelische Omroep (afk.), 
14. Kwaad,  
15. Blijde Boodschap, 
16. Uittocht, 
17. Kerkelijke muziek,
18. Klein bedehuis, 
19. Kerkvorst, 
20. Beker, 21. Godshuis, 22. Feest 

op 25 december, 23. Geestelijke onderwijsinstelling, 24.  Aanschaf, 25. Groep zangers, 26. Aureool, 27. 
Statie, 28. Iemand die zijn leven opoffert om zijn geloof niet te verzaken, 29.  Ma,  30. Kloosterling, 31. 
Korte naam voor Sinterklaas, 32. Nieuwe Testament (afk.), 33. Groot kerkelijk muziekinstrument, 
34. Oude Testament (afk.), 35. Hoofd van de R.K. Kerk, 36. Top van de kerstboom, 37. Bidsnoer, 
38. Geurige gomhars, 39. Hemels, 40. Sacrament der stervenden, 41. Overtreding.

derde boek: de innerlijke vertroosting

Hs 10, vers 25
Zij die ter liefde van U alle stoffelijke voldoening 
hebben weggeworpen zullen de zoetste ver-
troosting van de heilige Geest vinden.
Hs 34, vers 1
Gij zijt mijn God en mijn al (Franciscus van Assisi). 
Wat wil ik meer en wat kan ik verlangen dat uit-
gaat boven dit geluk?

vierde boek: de heilige eucharistie

Dit vierde boek hangt niet direct samen met de 
voorgaande drie. Het gaat specifiek over de eu-
charistie en begint met Bijbelteksten over het 
waardig ontvangen van het heilig Lichaam en 
Bloed van Christus.

Hs 1, vers 47
In dit sacrament wordt geestelijke genade mee-
gedeeld, de verloren deugd innerlijk hersteld en 
keert de schoonheid terug die door de zonde 
was ontluisterd.
Hs 5, vers 3
Ontzagwekkend is de bediening en groot de 
waardigheid van de priesters aan wie gegeven is 
wat engelen niet is toegestaan.

De boeken staan vol inspirerende teksten, die de 
moeite van het overdenken waard zijn, al leven 
wij in een totaal andere tijd.

Koos Leemker

A V E K R U I S W E G K E R K
L D G U E D U P A U S E E O L
L A A R E D E O M V N R V Z O
E A C M O N N I K E A S A E O
R D R X E K A P E L A T N N S
Z I E K E N Z A L V I N G K T
I A D O A M E O L B R S L R E
E K O O R R Z V N E O N I A R
L E S P O O D A A D G A E N S
E N I C O N C I L I E R O S C
N W I E R O O K N I R K O P H
R A A L E T R A M A G N T I O
K E L K B E D E V A A R T E O
C A T E C H I S M U S L © K L
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VERSLAG PAROCHIEAVOND

Op woensdagavond 28 september hebben we in zaal 
Sterrenbosch de plannen voor de toekomst van onze 
parochie uiteengezet. Dit keer niet alleen voor leden 
van contactraden, maar voor allen die geloven in een 
nieuw begin. Bijna honderd mensen hadden de moei-
te genomen om met ons in gesprek te gaan. Het is een 
mooi aantal, wat zeker perspectief biedt.
Cultuurtheoloog Frank Bosman heeft de avond ge-
leid. Hij heeft getracht om op een prikkelende manier 
het gesprek op gang te brengen en is daar wat mij 
betreft prima in geslaagd. 
Martin Claes heeft een inleiding gegeven over de 
theologie van het anonieme christendom van Karl 
Rahner. Het is geruststellend om te horen dat je niet 
alleen christen bent door het doopsel, maar ook door 
goed te doen, door het onbewust navolgen van Jezus’ 
daden, zonder dat je hem volgt of zelfs kent. Ondanks 
alle ellende in onze wereld hebben we gelukkig nog 
heel veel goeddoeners, die ook een plek in de hemel 
verdienen. 
Daarna heb ik de bezoekers mee mogen nemen in 
onze richtingwijzer voor de toekomst, die in bijgaand 
plaatje verbeeld is. Ik kom hier dadelijk nog op terug.
Zoals u in de Gelder-
lander heeft kunnen 
lezen zijn wij van me-
ning dat als we niets 
doen, we kunnen 
wachten tot de laatste 
parochiaan de deur 
van de laatste kerk 
sluit, dus ook van de 
Antonius Abtkerk in 
Wijchen. Dit zou ons 
onrustig kunnen ma-
ken, ons de noodzaak 
doen voelen om de 
mensen, die we nog ´hebben´ krampachtig binnen 
te houden. Dat getuigt echter niet van geloof, dan 
schieten we in de overtuiging en lijkt het dat we onze 
eigen twijfels gaan overschreeuwen. Natuurlijk zijn 
we zoekende naar de goede weg, maar er is geen 
twijfel over de waarde en zinvolheid van onze bood-
schap, bij mij niet, bij het pastoresteam niet, bij het 
bestuur niet.
Vandaar dat we niet meer kijken naar aantallen, naar 
aantallen kerkgangers, dopelingen, communicanten 
en vormelingen. Dat aantal is teruggelopen en zal 
waarschijnlijk nog meer dalen. Dit betekent dat we 
ook een kleiner jasje moeten gaan dragen. Minder 
kerkgebouwen dus, waarbij we met de huidige voor-
uitzichten verwachten dat we over een kleine tien 
jaar nog drie kerken over hebben. De toekomst zal 
leren in welke tempo dit zal gaan. Belangrijke voor-
waarde bij sluiting is dat er een goede herbestemming 
voor het kerkgebouw wordt gevonden en de plaatse-

lijke geloofsgemeenschap zich daarover uitspreekt. 
Het pastoraat ter plaatse gaat natuurlijk niet verlo-
ren als een kerk aan de eredienst onttrokken wordt. 
Het vraagt wel meer inspanning van mensen in deze 
geloofsgemeenschap om waar nodig zaken te signa-
leren bij pastoresteam en mogelijk ook zelf pastorale 
zorg over te nemen.
Een boodschap die na 2000 jaar nog steeds verder 
draagt en in een grote diversiteit ontvangen wordt, 
zal niet doodbloeden, maar nieuw leven ontvangen. 
Ook hier, ook bij ons in de gemeente Wijchen en de 
gemeente Heumen. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat 
vraagt van ons om de kern van het aan ons overge-
leverde geloof  in onze tijd te kunnen zien. En dat 
vraagt van ons om het geloof in daden om te zetten. 
Laten we daarom eens naar bijgaande praatplaat kij-
ken.
In het midden op bijgaande praatplaat ziet u twee 
logo’s: Apostelen 2.0 en Dienen NU. Dit zijn twee 
nieuwe bewegingen in onze parochie. Enerzijds zul-
len we meer op zoek moeten gaan naar de schatten 
van ons geloof, ofwel in andere woorden: het ver-
haal van God en mensen ontdekken. Anderzijds zal 
deze ontdekking ons ook aan het werk zetten. Het 
evangelie kan ons niet onberoerd laten, maar zet ons 

op weg. Geloven doe 
je vooral ook buiten 
het kerkgebouw. An-
deren moeten kunnen 
zien dat we christen 
zijn. De Handelingen 
van de Apostelen la-
ten ons het leven zien 
van de eerste volgelin-
gen van Jezus en zijn 
daarmee ook een ge-
weldig voorbeeld, hoe 
wij in deze tijd ons ge-
loof handen en voeten 

kunnen geven. De afgelopen tientallen jaren is veel 
zorg in overheidshanden gekomen en daardoor ook 
weggeraakt bij de kerk. Prima natuurlijk dat anderen 
de zorg hebben overgenomen, maar dat mag natuur-
lijk niet betekenen dat de kerk zich terugtrekt in het 
kerkgebouw, ook niet als de club kleiner wordt. Juist 
daar ligt wat ons betreft de weg naar de toekomst. 
Helaas is er door de overheid nog voldoende ´leed´ 
overgehouden waar wij ons samen met anderen voor 
mogen inzetten.
De parochieavond was bedoeld om draagvlak te cre-
eren, maar ook om met elkaar in gesprek te gaan en 
duidelijker een richting te kiezen. Aan de hand van 
vragen vanuit de zaal en antwoorden door Martin en 
mij hebben we gehoord wat belangrijk is en blijft. 
We zijn een sacramentele kerk en dat zullen we 
blijven. De eucharistie blijft ook onze bron en hoogte-
punt van het kerkelijke leven, waardoor we de wereld 
in kunnen blijven gaan, waardoor we in lastige om-
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standigheden hulp kunnen 
bieden en onze visie kunnen uit-
dragen. Ook als kerkgebouwen 
aan de erediensten onttrokken 
worden blijven daarnaast gele-
gen kerkhoven voortbestaan. 
Grafrechten worden gerespec-
teerd. Een andere vraag betrof 
onze houding ten opzichte van 
onze homoseksuele medemens. 
Als parochie hebben we daar al-
tijd een menselijk standpunt over ingenomen en dat 
zullen we blijven doen. 
Tot slot kwam de vraag hoe we verder gaan. Wij den-
ken dat we de basis hebben gelegd voor een goede 

toekomst. Daar gaan we aan wer-
ken, hopelijk met velen. Mensen 
die we kennen, maar ook nieuwe 
gezichten. We zullen zien hoeveel 
gebouwen we daarvoor nodig heb-
ben of kunnen blijven behouden.
We zullen u op de hoogte houden 
en input blijven vragen. Als u en-
thousiast bent, dan laat het ons 
weten. We zoeken mensen die 
onze plannen mede helpen invul-

ling geven en uitvoeren op welke manier dan ook, 
zodat wijzelf en ook anderen het verhaal van God en 
mensen blijven ontdekken.

Rudy de Kruijf,  adviseur van de parochie

COMPILATIE APOSTELVIERING 2022
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IN GESPREK MET ...

God verleidt je niet met trucs
God geeft je juist kracht. 

het onzevader. 
Dit is het bekendste gebed uit de 
christelijke traditie. Dit keer spreek 
ik met Marianne van den Boog-
aard-Donkers. Wij onderzoeken 
de laatste twee zinnen en het ein-
de dat niet meer wordt gebruikt. 

Wie is marianne van den boogaard?
Marianne is geboren in Puiflijk in 1949. Ze heeft 
gewerkt in de zwakzinnigenzorg o.a.  bij Maria 

Roepaan en Bolders-
hof. Ze woont echter 
alweer 48 jaar in het 
landelijke Balgoij. Ze 
heeft daar haar draai 
goed gevonden en 
is zeer betrokken bij 
het parochiële leven. 

een enorme staat van dienst 
Marianne is in 1985 begonnen bij de kinderdienst 
van de kerk H. Johannes de Doper in Balgoij. 
Daarna heeft ze zich aangesloten bij de voorbe-
reiding op de eerste communie. Later kwamen 
hier de gezinsvieringen bij en de voorbereiding op 
het vormsel. Voor de H. Georgiuskerk in Heumen 
heeft ze op verzoek ook de voorbereiding op de 
eerste communie verzorgd en Marianne heeft ook 
nog catechesegroepen voor de openbare scholen 
in Wijchen opgezet. Ze heeft hier speciaal een 
driejarige cursus voor gevolgd. Marianne heeft in 
het toenmalige kerkbestuur gezeten. Later in de 
beheerscommissie en het pastoresteam. Ze heeft 
samengewerkt met vijf pastoors, o.a. pastoor 
Groos en pastoor Jos van Minderhout. En nu is ze 
nog actief in de contactraad. Ze heeft een Apos-
telspeld gekregen van de parochie De Hoeksteen* 
en een pauselijke onderscheiding. Op dit moment 
heeft ze de algemene zorg voor de kerk en is de 
eerst aanspreekbare van de H. Johannes de Doper. 

de Plaats van het onzevader in mijn eigen omgeving 
Ik heb veel goede herinneringen aan het Onze-
vader. Vroeger werd voor het eten om twaalf 
uur het 'Engel des Heren'* gebeden. Later werd 
voor het eten het Onzevader en een Weesgegroet 
gebeden.  Ik herinner me dat als de klokken luid-
den om twaalf uur in de middag, dan stonden 
katholieken stil en baden in zichzelf. Soms een 
Onzevader en Weesgegroet, maar ook wel het 
'Engel des Heren.' Iedereen was erg betrokken bij 

het katholieke geloof. Zeker waar ik ben opge-
groeid. Tegenwoordig bid ik het Onzevader met 
mijn kleinkinderen. We noemen dat 'Bidden als 
met opa Donkers'. De kleinkinderen herinneren 
hem nog op deze manier. 

de Plaats van het onzevader in het kerkelijk leven van 
marianne 
Het gebed spreekt me erg aan. Bijvoorbeeld bij de 
vormselvoorbereiding houden we elkaars handen 
vast en staan in een kring. Dan bidden we samen 
het Onzevader. Dit is erg emotioneel. We bidden 
ook samen een Weesgegroet. Voor mij spreekt dit 
meer aan want ik ben een 'Mariakindje'. 

de laatste zinnen van het onzevader 
Breng ons niet in beproeving. 
Hier kan ik niets mee. Hij (God) brengt ons niet in 
beproeving. Al ben je een crimineel. God kan je 
daar niet in helpen en zal je er niet toe aanspo-
ren. God wil dit ook niet hebben. Slechte dingen 
krijg je van iemand mee, of je wordt ertoe aange-
spoord door een ander. God verleidt je niet met 
trucs, maar God geeft je kracht.

maar verlos ons van het kWade. amen

Dit vind ik moeilijk. Je probeert zo goed moge-
lijk te leven en je probeert goed te doen voor een 
ander. Heeft een ander jou iets aangedaan, dan 
behoef je hier niet van verlost te worden. Maar je 
moet juist contact met de ander zoeken. Samen 
erover praten verbindt meer en kan problemen 
overbruggen.
Zoals ik ertegenaan kijk kan deze laatste zin er wel 
uit. Breng ons niet in beproeving kan erin blijven. 
Al vraag je je wel af wat er eigenlijk staat. 
Bij de vroegere tekst van het Onzevader was de af-
sluiting: Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is 
jammer dat dit niet meer wordt meegebeden. Het 
is een duidelijk en krachtig einde. 

Plaats van het onzevader in de huidige kerkdienst 
Het Onzevader hoort bij de kerkdienst, vind ik. Ik 
hoop ook dat het erin blijft. Om mensen bezin-
ning te geven. Het Onzevader leent zich er ook 
goed voor om gezamenlijk te bidden. Zoals wij 
met de kinderen bij de vormselvoorbereiding 
doen. Elkaar vasthouden! Dan geef je de kracht 
van het gebed door. 

van oud naar nieuW 
In het begin had ik moeite met de nieuwe tekst 
van het Onzevader. Ik moest er erg aan wennen. 
En ik heb nog steeds het boekje nodig om de goe-
de zinnen te gebruiken. 
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De film gaat over War-
ren Schmidt. Zijn leven 
verandert ingrijpend na 
de dood van zijn vrouw 
Helen. Wanneer hij met 
pensioen gaat, komt er 
bovendien een einde aan 

zijn job als adviseur bij een verzekeringsmaat-
schappij. Alsof dat nog niet genoeg is, staat zijn 
enige dochter Jeannie op het punt te trouwen met 
Randall. Warren besluit te gaan reizen en tegelijk 
op zoek te gaan naar zichzelf. Hij gaat ook op visite 
bij zijn dochter om zo de kloof tussen hen beiden 
te dichten. Tegelijkertijd probeert hij haar huwelijk 
tegen te houden, want hij vindt zijn toekomstige 
schoonzoon veel te min voor zijn oogappel.
De film wordt op 11 november om 14.30 uur 
vertoond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 
14.00 uur). Toegang is gratis maar een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet 
nodig.

FILM EMMANUELKERK: ABOUT SCHMIDT 

toekomst

Zolang als ik het nog kan, wil ik de kerk bijstaan. Ik 
zal ook altijd gelovig willen blijven. Ik vind het fijn 
om in de kerk te zijn. Je ervaart het 'samen zijn', 
ook al zijn er maar een paar mensen in de kerk 
zoals afgelopen zomer. Omdat wij maar om de 
week een kerkdienst hebben in Balgoij gaan wij 
samen ook dikwijls naar een van de andere kerken 
van De Twaalf Apostelenparochie.  Maar ik ga ook 
graag naar Groesbeek. Naar onze vroegere pastor 
Aloys van Velthoven. Hij zei ooit: “jullie zijn altijd 
welkom.” En dat is niet alleen voor de kerkdienst, 
maar ook voor een praatje.

toekomst van de kerk johannes de doPer

Ook wij staan op de nominatie om opgeheven te 
worden. Misschien wel binnen tien jaar. Wij heb-
ben steeds minder bezoekers. Het gaat niet alleen 
om mensen die zijn overleden, maar ook om men-
sen die door de coronaperiode de loop naar de 
kerk zijn kwijtgeraakt. Corona heeft veel kapot 
gemaakt. 
Ik zie hier wel dikwijls mensen van een van de 
andere geloofsgemeenschappen uit Wijchen. Zij 
vinden het fijn om hier naar de kerk te gaan. Men-
sen zien elkaar hier nog. Het is fijn om hier 'kerk' 
te zijn. Je ervaart het samenzijn. En er is altijd tijd 
om effe een praatje te maken. 
     Marium Lahm 
*Parochie de Hoeksteen was een van de voorgangers van 
parochie De Twaalf Apostelen en omvatte meerdere geloofs-
gemeenschappen uit Wijchen. 
*Het 'Engel des Heren' is een gebed waarin de gelovige stil-
staat bij het mysterie van de menswording van God. 

In de voorbije maanden zijn de energiekosten 
vele malen verhoogd, waardoor veel mensen in 
de financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast 
zijn de kosten voor voedsel sterk gestegen, de 
benzineprijs is enorm toegenomen. Dit betekent 
dat vele mensen de rekeningen niet meer kunnen 
betalen en dat er velen een beroep gaan doen 
op de voedselbank. Helaas is het aantal gezinnen 
dat onder de armoedegrens leeft steeds groter 
geworden. Voor vele mensen is dit een zeer moei-
lijke tijd. December is in principe de feestmaand 
van het jaar. Denk maar aan Sinterklaas, de kerst-
tijd en de jaarwisseling. Diverse mensen zullen 
moeten nadenken hoe zij met hun gezin dit nu 
zullen doen.
Als parochie willen wij deze gezinnen een hart 
onder de riem steken, door ze een pasje met een 
bepaalde waarde aan te bieden, zodat ze toch 
iets kunnen halen voor de kerstdagen. Op deze 
manier kan het voor hen toch een feestje worden.
Wij verwachten dat er deze keer meer van zulke 
gezinnen zullen zijn. De parochie kan dit niet al-
leen doen en doet wederom een beroep op uw 
vrijgevigheid en barmhartigheid. U kunt ons 
helpen door een gulle bijdrage te leveren in de 
kosten van deze kerstpasjes.
Er is voor de bijdrage een aantal mogelijkheden:
• In het laatste weekend van het kerkelijk jaar (19 
en 20 november 2022) wordt in alle kerken van 
onze parochie een collecte gehouden. Is er in uw 
kerk in dit weekend geen viering, dan wordt de 
collecte gehouden op 12 en 13 november 2022. 
Deze collecte is volledig bestemd voor de kerst-
pakkettenactie.
• U kunt ook een enveloppe afgeven aan de 
deur van het parochiecentrum of deponeren in 
de brievenbus van de overige kerken in de eigen 
geloofsgemeenschap. Op de enveloppe wel ver-
melden: 'KERSTPAKKETTENACTIE'.
• Of u kunt een bedrag overmaken op de bankre-
kening met IBAN nummer
NL70 RABO 0135 4640 48 ten name van de pa-
rochie De Twaalf Apostelen te Wijchen, onder 
vermelding van 'KERSTPAKKETTENACTIE'.

Aan bedrijven en instellingen die ons al jaren on-
dersteunen vragen wij ons deze keer wederom 
financieel te ondersteunen. Uw bijdrage blijft bij-
zonder welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken 
op het eerder genoemde bankrekeningnummer.
Wij danken u allen voor uw barmhartigheid en 
voor uw bijdrage in welke vorm dan ook.

Met diaconale groeten
van het Diaconaal Beraad, diaken Hennie Witsiers

KERSTPAKKETTENACTIE 2022
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De berichten over toene-
mende armoede rollen 
over ons heen. Landelijk 
wordt in diverse media 
gemeld dat het aantal 
mensen dat onder de 
armoedegrens komt al 
met 10% stijgt. De voed-
selbanken geven aan 

dat ook zij een grote toename zien van mensen 
die een beroep doen op de voedselbank. Stijgin-
gen van 15 tot 20 procent in een paar maanden 
tijd is geen uitzondering. Dienen NU heeft ons 
met het armoedetheater getoond wat het is om 
in armoede en eenzaamheid te verkeren. 
Kortom, we kunnen als parochie deze signalen 
niet negeren. Is het immers niet onze christelijke 
plicht om hulp te bieden aan eenzamen en me-
demensen in armoede?
Als contactraad van de Antonius Abt geloofsge-
meenschap hebben we het initiatief genomen 
om, in het verlengde van de activiteit van Dienen 
NU, een inzamelingsactie van voedingsmiddelen 

antonius abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD

• Armoede. De vergadering van 4 oktober werd 
geopend met een overweging over de alsmaar 
groter wordende armoe in Nederland en de 
steun die wij als katholieke geloofsgemeenschap 
in Wijchen kunnen geven aan de Voedselbank. 
Onder de vlag van Dienen NU gaat onze con-
tactraad proberen om in de maand november 
(van zondag 13 t/m 20 november) een voed-
selinzameling te organiseren, voor onze eigen 
geloofsgemeenschap kunnen we dat zonder 
meer organiseren, maar hopelijk lukt het ook om 
het parochiebreed aan te pakken.
• Gedachteniskruisjes. Aan het eind van een uit-
vaartdienst wordt voor de overledene een kruisje 
met zijn of haar naam in de gedachteniskapel 
achter in onze kerk gehangen. In het verleden 
werd geprobeerd om met of na het eerste jaar-
getijde de nabestaanden in de gelegenheid te 
stellen het kruisje op te komen halen. De con-
tactraad heeft nu besloten die gelegenheden te 
gaan combineren: voortaan zullen de kruisjes 
nog maar op enkele zondagen na afloop van de 
viering kunnen worden opgehaald.
• Regiehoek. Inmiddels is de kap over de 
regietafel gearriveerd en kan de beeld- en ge-
luidsapparatuur teruggeplaatst worden. Zodra 

de kap afsluitbaar is gemaakt kan de kerk weer 
op donderdagochtenden opengesteld worden.
• Begroting 2023. Alle aanvragen van werkgroe-
pen voor het komende jaar moeten door de 
contactraad voor 1 december bij het parochie-
bestuur worden ingediend. Onze werkgroepen 
dienen hun aanvragen dan ook ruim voor die 
datum bij de contactraad in te dienen.
• Energiekosten. Zoals iedereen weet stijgen de 
kosten van gas enorm, ook de parochie heeft 
daarmee te maken. Het parochiebestuur heeft 
ons gevraagd op welke momenten in de week de 
kerk gebruikt wordt en de contactraad begrijpt 
het als er beperkingen komen in het verwarmen 
van de kerk.
• Vrijwilligersuitje. Op zaterdag 10 septem-
ber heeft het algemene cluster (zeg maar alle 
werkgroepen m.u.v. de koren, het jongeren-
pastoraat en de jongeren zelf) een uitje gehad. 
Helaas werkte het weer niet mee. Toch hebben 
de deelnemers een fijne en actieve middag ge-
had waarbij veel gelegenheid werd gegeven om 
elkaar te ontmoeten. De contactraad dankt de 
organisatoren!

Theo van der Weegen

VOEDSELBANK
voor de voedselbank te organiseren en de M25- 
groep (Mattëus 25 bestaat uit vormelingen en jongeren) 
van Apostelen 2.0 zal hieraan actief meewerken 
met een eigen inbreng.
Concreet willen wij in de maand november (van 
zondag 13 tot zondag 20 november) in de ge-
loofsgemeenschappen van De Twaalf Apostelen 
een inzameling houden van voedingsmiddelen. 
U krijgt in beide weekenden de gelegenheid 
om voor of na de vieringen uw donatie van 
levensmiddelen achter in de kerk te zetten. Van-
zelfsprekend kunnen donaties in die week ook 
worden afgegeven in het parochiecentrum (‘s 
ochtends). De voedselbank heeft het liefst ‘dro-
ge kruidenierswaren’, producten met een lange 
houdbaarheid die op kamertemperatuur be-
waard kunnen worden. Na 20 november zullen 
wij de producten verzamelen en overdragen aan 
de plaatselijke voedselbank.
Wij hopen dat u ook buren, vrienden en kennis-
sen kunt stimuleren om een donatie te doen.

Hein Kroft, contactraad Antonius Abt Wijchen 



Parochie de twaalf aPostelenPagina 12 nummer 9, november 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
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 12 november / 13 november
• 33e zondag door het jaar
• werelddag van de armen

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Mal. 3,19-20a
☼ Tweede lezing: 2 Tess. 3,7-12
☼ Evangelie: Luc. 21,5-19
zondag

11.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Gezinsviering
           St. Maarten
Kinderkoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

19 november / 20 november
• Christus Koning v.h. heelal

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 2 Sam.5,1-3
☼ Tweede lezing: Kol. 1,12-20
☼ Evangelie: Luc. 23,35-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Parnassuskoor
Werkgroep

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Ceciliafeest
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers
zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
Samenzang
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
Samenzang
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

Sint-Joris
Heumen
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H. Jozef
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Baylon
Woezik

H. Johannes
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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 12 november / 13 november
• 33e zondag door het jaar
• werelddag van de armen

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Mal. 3,19-20a
☼ Tweede lezing: 2 Tess. 3,7-12
☼ Evangelie: Luc. 21,5-19
zondag

11.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Gezinsviering
           St. Maarten
Kinderkoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

19 november / 20 november
• Christus Koning v.h. heelal

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 2 Sam.5,1-3
☼ Tweede lezing: Kol. 1,12-20
☼ Evangelie: Luc. 23,35-43
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Parnassuskoor
Werkgroep

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag

11.00 Woord en Communie
Ceciliafeest
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers
zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
Samenzang
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
Samenzang
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

Sint-Joris
Heumen
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H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 03 december / 04 december
• 2e zondag van de advent

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Jes. 11,1-10
☼ Tweede lezing: Rom. 15,4-9
☼ Evangelie: Mt. 3,1-12
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
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
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 december / 11 december
• 3e zondag van de advent
• Zondag Gaudete

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jes. 35,1-6a.10
☼ Tweede lezing: Jak. 5,7-10
☼ Evangelie: Mt. 11,2-11
zondag

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

26 november / 27 november
• 1e zondag van de advent

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jes. 2,1-5
☼ Tweede lezing: Rom. 13,11-14
☼ Evangelie: Mt. 24,37-44
zondag

11.00 Familieviering
           Apostelen 2.0
Familiekoor
Jack Steeghs

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
           Vrijwilligersviering
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Andiamo
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni
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BIJZONDERE VIERINGEN

Wijchen | H. Antonius Abtkerk
iedere maandag 19.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
iedere dinsdag 09.00 uur Gebedsviering.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering of Woord- en Communieviering.
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 11 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 13 november 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 09 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 11 december 17.00 uur Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 04 november 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 02 december 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 18 november 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 16 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 28 oktober 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 25 november 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 04 november 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 02 december 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

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

Batenburg | Stadswal
maandag 31 oktober 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 28 november 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 04 november 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 02 december 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Van zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 
november a.s. is het Fairtradeweek. 

maar Wat is fairtrade nu eigenlijk Precies?
Veel van de mensen die de producten maken die 
Wereldwinkels verkopen zijn arm en maken vaak 
ook weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade 
hebben zij minder of geen kansen op de westerse 
exportmarkt. Bij fairtrade gaan erkende leveranciers 
van de Wereldwinkel langdurige han-
delsrelaties aan met de producenten in 
ontwikkelingslanden. 
Daardoor kunnen producenten beter 
investeren in hun eigen toekomst. De ma-
kers krijgen hierdoor de ruimte om zich op 
eigen kracht verder te ontwikkelen. 

echt fairtrade?!
In internationaal verband zijn in 2001 criteria 
opgesteld om fairtrade te kunnen toetsen op be-
trouwbaarheid en kwaliteit, namelijk:
• Respect voor mens en milieu;
• Een duurzame handelsrelatie;
• Ondersteuning van producentenorganisaties en 

transparantie van de handelsketen;
In de praktijk betekent dit dat er bijvoor-
beeld bij fairtrade geen sprake is van 
kinderarbeid, er goede en veilige arbeids-
omstandigheden zijn en arbeiders een 
leefbaar loon krijgen. 

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen
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h. judocus - hernen

In de Apostelviering was er aandacht voor 
de kosterij

Dat maakte hen zeer zeker blij.
Vier kosters staan voor ons paraat,

Zij ondersteunen het pastoraat,
zo heeft de pastor zijn handen vrij.

 
In mijn kindertijd was koster een parttimebaan.

Om 7.00 uur ving zijn werk aan.
Dagelijks klokken luiden

het Angelus en 'overluiden',
en zorgen dat het uurwerk bleef slaan.

 
Ook voor bidprentjes werd zijn hulp gevraagd;
En als er tijd over was werd er getimmerd en 

gezaagd.
Bij processies liep hij als zanger vooraan.

Het was een geweldig drukke baan,
het heeft de Heer ongetwijfeld behaagd.

 
De man was weliswaar klein van stuk,

Voor de kerk maakte hij zich druk.
Of hij voor zijn diensten werd betaald 

weet ik niet.
Hij had de hemel in het verschiet.

Daarin vond hij zijn geluk.
 

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES
2 november Allerzielen: 
Jan en Pieta de Kleijn, Thé en Trees Reuvers, Mar-
co 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-Lukassen, 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 Vergeest, Hent 
van As, Paul Jansen, Ellis Ebskamp en familie 
Ebskamp-van het Westeinde, Toon Hendriks, 
Thea van den Berg, Bert van Duifhuizen, Adriaan 
en Stien Hoeks-van der Wielen, Piet en Annie 
Kersten-Steeg, Jan van den Berg, Wim en Gon 
Hebing

6 november: Hent Janssen, Piet en Lien Hendriks, 
overleden familie Van der Burgt-de Kleijn, Wal-
ter Humberto Caceres  
 
12 november: Ben Weeren

20 november: Jan en Pieta de Kleijn, leden en 
overleden leden van het zangkoor, Wim en Gon 
Hebing

26 november: Adriaan en Stien Hoeks- van der 
Wielen

4 december: Pieta Verwaaijen-Jacobs, overleden 
familie Van der Aa-Broekman

10 december: Ben en Bets Hendriks-Tax, David 
Strik, Wim en Gon Hebing

Gelieve de misintenties voor de maand decem-
ber/januari  voor 15 november in te leveren
bij Annemarie Schreven, Dorpsstraat 42, tel.: 
0487-531191, of  per mail: misintentiesjudocus@
gmail.com

 ALLERZIELEN ÈN VERBONDEN DOOR LICHT 

Traditiegetrouw zal op 2 november de Allerzie-
lenviering plaatsvinden in de H. Judocuskerk in 
Hernen. Evenals vorig jaar vindt aansluitend Ver-
bonden door Licht plaats. Er wordt rondom het 
kasteel de gelegenheid geboden om in verbon-
denheid een wandeling te maken. Via poëzie, 
muziek of een ritueel kan onderweg worden 
stilgestaan bij geliefde overledenen. Iedereen, 
jong, oud, gelovig of niet gelovig is van harte 
welkom. Vanwege de kinderen begint Verbon-
den door Licht om 19.00 uur.
Bij het kasteel wordt u koffie of thee aangebo-
den.
We hopen u zowel in de kerk als rondom het kas-
teel te mogen begroeten.

De kerkdienst in Hernen begint om 19.00 uur.
Voorganger is Hennie Witsiers.

Werkgroep Verbonden door Licht Hernen
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antonius abt - overasselt

TERUGKEER NAAR DE KAPEL
In verband met de hoge stookkosten in de H. 
Antonius Abtkerk te Overasselt, zijn we op 6 ok-
tober voor het donderdagavondgebed weer naar 
de kapel in het parochiecentrum verhuisd. Hoe 
bijzonder was het om na de coronajaren in het 

UITBREIDING STROOIVELDJE
Drie jaar geleden besloot de contactraad dat het 
strooiveldje rechts van de kerkhofkapel moest 
worden uitgebreid omdat het te klein was voor 
een uitstrooiing. Tegelijkertijd wilden we een 
nieuwe boom aanplanten, die in de plaats zou 
komen van de in 2020 gesneuvelde amberboom. 
Afgelopen september zijn onze plannen, met 
toestemming van het bestuur, deels gerealiseerd 
en is het veldje uitgebreid. 
Mocht het veldje nog steeds aan de krappe kant 
zijn, dan kan er ook op andere plaatsen op onze 
begraafplaats worden verstrooid. We hebben in-
dertijd namelijk een vergunning voor het hele 
kerkhof aangevraagd en gekregen. 

KOSTERS
Samen met alle andere kosters van de parochie 
zijn onze kosters Piet van Kerkhof, Harry van 
Schadewijk, Geert Peters en Herman Hendriks 
onderscheiden tijdens de Apostelviering.
Jullie zorgen al vele jaren dat het rondom de vie-
ring allemaal keurig verzorgd wordt.
We zijn trots op en blij met deze groep! 

Van harte gefeliciteerd heren!

Contactraad en alle kerkgangers van H. Judocus

emmanuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Tijdens de Apostelviering werden de kosters in 
het zonnetje gezet. Zij doen belangrijk werk en 
dat mag extra belicht worden. 
• Met veel plezier kijken we terug op de dag van 
de ouderen op 9 oktober die samen met ’t Ach-
terom wordt gehouden. De dag begon met een 
viering in de kerk en werd gezellig voortgezet in 
het wijkcentrum.
• Op 11 november vertonen we de tweede film 
in dit seizoen. Op pagina 10 in deze editie vindt 
u meer informatie.
• De hoge gasprijzen noodzaken ook de kerken 
om zich te bezinnen op maatregelen. Wij hebben 
met de Emmanuel nog het geluk dat onze kerk 
verreweg het laagste dak heeft in de parochie. 
Toch hebben wij al enkele aanpassingen gedaan. 
Tijdens vieringen staat de thermostaat iets lager 
met het advies de jas aan te houden. Enkele ac-
tiviteiten, zoals herbergkoffie en vergaderingen 
met kleine gezelschappen verhuizen naar het 

zaaltje. We kijken nog of er meer nodig is.
• De voorbereidingen voor Kerstmis en jaarwis-
seling zijn in gang gezet.
• De eerstvolgende vergadering van de contact-
raad is op woensdag 23 november om 19.00 uur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie is vanwege de 
stookkosten naar het zaaltje in onze 
kerk verhuisd, maar de gezelligheid 
blijft. Op de woensdagen 2 en 16 no-
vember en 7 en 21 december bent u 

dit kalenderjaar nog van harte welkom. Mogelijk 
brengt Sinterklaas of Kerstmis iets extra’s. Vanaf 
10.00 uur staan de deuren open en om 11.30 uur 
sluiten we.

Tini Poos

Overigens is het niet de bedoeling dat mensen 
zonder melding de as van een overledene uit-
strooien op de begraafplaats. Hiervoor dient een 
afspraak te worden gemaakt met de begraaf-
plaatsbeheerder en/of de contactraad. Zie ook 
de tarievenlijst van de parochie.

Contactraad H. Antonius Abt
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IN MEMORIAM ERIK DYCKHOFF (1942-2022)
Het bericht van het overlijden op 
27 september jl. van Erik Dyckhoff 
heeft ons zeer geraakt. Afgelo-
pen juni was hij nog aanwezig 
bij onze vrijwilligerslunch. Kort 
daarvoor had hij ons laten we-
ten dat dit voor hem de laatste 
keer zou zijn, omdat hij noodge-
dwongen had moeten stoppen 

met zijn vrijwilligerswerk.
In 1995 is Erik begonnen als lector en collectant 
in de wekelijkse vieringen en hij is dit tot zijn 
ziekte ononderbroken blijven doen. Vanaf 2003 
tot de fusie in 2010 was hij lid van het pasto-
raatteam binnen de Maaskantparochie. In die 
hoedanigheid heeft hij zich onder meer ingezet 
als gespreksleider bij diverse bijeenkomsten.
Erik was ook de initiatiefnemer van een aantal 
prachtige optredens in onze kerk door het en-
semble Intervalli, waar hij lid van was. Dit koor 
heeft tijdens de drukbezochte afscheidsdienst op 
5 oktober gezongen. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel 
sterkte met dit verlies.

Contactraad H. Antonius Abt

kleine kapelletje een gebedsdienst te vieren. De 
ruimte is knus, sfeervol aangekleed, en heeft een 
mooie altaartafel en een tabernakel. Het was in 
ieder geval, ondanks dat de kachel nog niet aan 
stond, lekker warm. Na de dienst werden herin-
neringen opgehaald aan alle trouwe bezoekers 
van deze dienst, die ons in de afgelopen jaren 
zijn ontvallen. Wat is er toch veel veranderd in 
de laatste jaren. De bezoekers van het donder-
dagavondgebed zijn in ieder geval blij met deze 
sfeervolle, warme mogelijkheid om bij elkaar te 
komen. Parochianen met interesse zijn van harte 
welkom om op donderdagavond van 19.00-19.30 
uur de gebedsdienst bij te wonen in het paro-
chiecentrum, Hoogstraat 5 te Overasselt.

Jolanda Massaar

h. anna - bergharen

STAND VAN ZAKEN

Het bestuur van parochie De Twaalf Apostelen 
heeft Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wij-
chen gevraagd een verkennend onderzoek uit te 
voeren naar de toekomstige ontwikkelpotentie 
van de kerk en pastorie in Bergharen. Naast de 
bouwkundige mogelijkheden wordt gekeken 
naar de maatschappelijke gebruikerswensen ten 
aanzien van de kerk. Hiervoor zijn ook enkele  
inwoners geraadpleegd die de wens voor een 
(semi-) openbare openstelling ten behoeve van 
de gemeenschap kenbaar hebben gemaakt, voor 
bijvoorbeeld begrafenissen, bruiloften en doop-
vieringen. Daarnaast worden er gesprekken 
gevoerd met maatschappelijke (zorg)organisa-
ties om een gevoel te krijgen bij de invulling van 
de pastorie, al dan niet in combinatie met de 
kerk. De verkregen informatie wordt de komen-
de maanden bestudeerd en nader onderzocht. 
Voor het einde van dit jaar zal Giesbers zijn be-
vindingen met het bestuur delen. 

ZONDAG 6 NOVEMBER VERBONDEN DOOR 
LICHT BERGHAREN

In navolging van Druten, Winssen en Hernen zal 
Verbonden door Licht dit jaar voor de eerste keer 
plaats vinden in Bergharen.
Op de kapelberg kunt u luisteren naar muziek, 
gedichten lezen en rituelen uitvoeren om zo 
ruimte te geven aan gevoelens van rouw en om 
stil te staan bij dierbare herinneringen. 
Ook deze avond is voor iedereen die baat heeft 
bij troost en verbondenheid.
U bent vanaf 18.30 welkom op de Kapelberg.

De kerkdienst in Bergharen vindt plaats op 2 no-
vember 19.00 uur. Voorganger Jack Steeghs

Werkgroep Verbonden door Licht Bergharen



Parochie de twaalf aPostelenPagina 18 nummer 9, november 2022

ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE PASCHALIS
De realisatie van de Mariakapel in de Paschalis is 
bij het verschijnen van deze uitgave van de Apos-
telbode, als alles goed is blijven gaan, afgerond. De 
voorlopige Mariakapel in de entree maakt daar-
mee plaats voor een permanentere kapel die op 
eenzelfde manier toegankelijk zal zijn als tot nu 
toe de toegang is geregeld. Ditmaal vanaf de zijde 
van de klokkentoren in de tuin aan de kant van de 
Woeziksestraat. Met een door Zr. Regina geschon-
ken Mariabeeld en een hernieuwde bestemming 
van het eerder verkregen beeld is er een plek voor 
een moment van rust en bezinning. Verder zijn we 
doende om een mogelijkheid te creëren voor het 
aanbrengen van een herdenkingsplaatje bij het 
strooiveld op onze begraafplaats. Hiervoor zijn 
offertes opgevraagd en wordt nagedacht over de 
vorm en de eventuele regels die daarvoor horen te 
gelden. 

De extra aandacht voor de begraafplaats en over-
ledenen die aldaar worden herinnerd krijgt ook 
dit jaar weer vorm door een te houden Allerzie-
lenviering op 30 oktober in de Paschalis. Iedereen 
is daarin natuurlijk weer van harte welkom vanaf 
9.30 uur. 

Namens de contactraad, Gerard Arts

Paschalis baylon - Woezik

JUBILEUMVIERING 
WEEGBREE 

Eind september be-
stond verpleeghuis De 
Weegbree dertig jaar. 
Dat is gevierd met een 
mooie feestweek. On-
derdeel van de feestweek was een viering in onze 
Paschaliskerk. 
Op maandag 26 september kwamen de bussen met 
bewoners en familieleden aanrijden. Kirsten Kui-
pers (geestelijk verzorgster van de Weegbree) en 
pastor Lara van der Zee gingen samen voor, bewo-

ners, medewerkers en familieleden lazen stukjes 
voor en er was een feestelijk groot koor o.l.v. Ilja 
van Luijk. De bewoners hadden zelf posters ge-
maakt, die als versiering waren opgehangen in de 
kerk. 
Het was mooi om samen met bewoners, familiele-
den, personeel en ‘gewone’ mensen uit de Woezik 
dit jubileum te vieren en betrokkenheid te ervaren. 

Deze samenwerking smaakt naar ‘meer’. We wil-
len graag vaker dingen samen gaan doen. Het 
kinderkoor zal bijvoorbeeld met Sint-Maarten 
naar de Weegbree toegaan en de bewoners van 
de Weegbree zullen worden uitgenodigd om naar 
onze nieuwe Mariakapel te komen.

We willen daarom ook graag Kirsten Kuipers aan 
het woord laten voor een oproep voor vrijwilligers:

de Weegbree zoekt vrijWilligers bij vieringen

In woonzorgcentrum De Weegbree, een locatie 
voor beschermd wonen van ZZG, organiseren we 
twee keer per maand een kerkelijke viering voor 
onze bewoners. De vieringen zijn op maandagoch-
tend om 10.30 uur in ons restaurant het Rozenblad 
dat we voor die gelegenheden omtoveren tot ka-
pel. Meestal komt een van de Wijchense koren 
zingen. Na afloop is er altijd koffie en thee voor 
iedereen. We zijn nu op zoek naar extra vrijwilli-
gers die hierbij willen ondersteunen. Het gaat met 
name om hulp bij de inrichting van de zaal, hulp 
bij het serveren van koffie en thee na de viering 
en bij het opruimen na afloop. Ook zoeken we ie-
mand die het leuk vindt te helpen bij het maken 
van een eenvoudig boekje voor elke viering. Heeft 
u zin en ruimte om ons af en toe te helpen of wilt 
u eerst wat meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met Kirsten Kuipers, geestelijk verzorger 
van de Weegbree, tel. (06) 1378 5898, k.kuipers@
zzgzorggroep.nl.  
Graag tot ziens!

h. victor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
de grote st.-victor, een herkenningsPunt voor velen 
(deel 1)
Het is ons alweer meer dan honderdvijfenveer-
tig jaar geleden gelukt om in Batenburg een 
grote kerk te bouwen en deze kerk is tot 2019 
in stand gehouden, wat op zich al een prestatie 
van jewelste is geweest. Omdat voor dit grote 
gebouw de onderhoudskosten niet gedekt 

konden worden uit alleen de bijdrage van de pa-
rochianen en mede door het teruglopen van de 
bezoekersaantallen is in 2019 het doek definitief 
gevallen voor deze mooie neogotische kerk. Een 
bijzondere kerk, een bijzonder gebouw, op een 
historische plek en met een aantal zeer waarde-
volle kunstschatten. De betekenis van de grote 
Sint-Victorkerk reikt immers verder dan dit dui-
zenden jaren oude stadje op de grens van Maas 
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Precies op deze plek staat nu de pilaar waar ooit 
de preekstoel was bevestigd. Een aantal van deze 
gevonden urnen zijn in bewa-
ring gegeven aan het museum 
van het klooster der minder-
broeders in Megen (NB). 
Maar ook de Romeinen ken-
den aan deze plek bijzondere 
waarde toe en lieten sporen na op verschillende 
plekken in Batenburg. Er zijn resten gevonden 
van de Romeinse bezoekers bij het graven van de 
funderingen voor de pastorie. En naast het kerk-
gebouw werd op ongeveer een meter diepte een 
gedecoreerd veldkruikje gevonden; op dit kruik-
je waren Romeinse goden afgebeeld in blauw en 
andere nog opmerkelijke frisse kleuren. Helaas 
is het niet bewaard gebleven, het werd door de 
arbeiders ter plekke in stukken geslagen. Het is 
nooit duidelijk geworden wat er met de scher-
ven is gebeurd en waar ze zijn gebleven. (wordt 
vervolgd)

Hans Vermeulen

en Waal en het Rijk 
van Nijmegen. Want 
cultureel en spiritueel 
is onze Sint-Victor van 
veel grotere betekenis 
dan in eerste instan-
tie wordt vermoed. Al 
sinds mensenheugenis 
zijn mensen naar de-
zelfde plek gekomen 
om zich te richten op 
zaken die het mate-
riële en het tijdelijke 
overstijgen. 
Bij het leggen van de 

fundamenten voor de grote Sint-Victorkerk wer-
den in oktober 1873 op circa vijf meter diepte 
de resten gevonden van een eikenboom met een 
diameter van ongeveer twee meter. Deze ooit 
afgezaagde boom bleek in de tijd van de Ba-
tavieren te zijn uitgehold en gevuld met urnen 
waarin de as van overledenen werd bewaard. 

h. jozefkerk - alverna

KERKHOFGROEP ALVERNA

Elke maandagochtend, 
zomer en winter, weer 
of geen weer, komt een 
groep mannen naar de 
kerk van Alverna om 
het groen op het terrein 

rondom de kerk en het 
kerkhof te onderhou-
den. Hierbij enkele foto’s 
van het goede werk dat 
zij doen:

Heeft u een paar uur-
tjes per week tijd over en 
zin om dan met anderen 
samen lekker in de buiten-
lucht te werken? Kom een 
keer kijken! Nieuwe leden 
zijn altijd welkom. Kom 

gerust een keer 
langs om kennis te 
maken op maan-
dagochtend rond 
10.00 uur, als de 
groep koffie drinkt. 

Lara van der Zee

h. damianus - niftrik

GILDEFEEST IN NIFTRIK
Na twee jaar corona kon het gildefeest dit jaar 
weer wel doorgaan. Met op zondag 2 oktober 
de plechtige gildemis in de H. Damianuskerk.
Een mooie, kleurige viering. De kerk was versierd 
met bloemen in  de kleuren van het gilde (rood, 
geel en groen). Voor deze speciale viering waren 
er twee voorgangers: pastor Jacques Leo en dia-
ken Hennie Witsiers. Het parochieel zangkoor en 

het koperensemble Riverland zorgden voor zang 
en muziek.
Voor in de kerk zat het koningspaar Hans en 
Roos. Naast het Damianusgilde waren er verte-
genwoordigers van gildes uit de buurt in de kerk 
aanwezig.
Het is altijd weer indrukwekkend als de vende-
liers samen het Lyrakorps de kerk in komen.
De H. Damianus is de patroonheilige van de ge-
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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.

 
antonius abt - nederasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
Zoals het bisdom adviseert zullen we ook in de 
Antonius Abtkerk te Nederasselt de komende 
maanden de verwarming minder aanzetten. Dit 
betekent dat men rekening moet houden met la-
gere temperaturen tijdens de vieringen. Een tip 
bij deze om u warmer te kleden als u van plan 
bent om de komende maanden naar een viering 
te gaan.

Helaas moeten wij u melden dat het dames- en 
herenkoor van Nederasselt besloten heeft om te 
stoppen met het verzorgen van de liturgievie-
ringen in onze kerk. Het koor is opgericht rond 
1900. Thé Derks, de vader van de huidige dirigent 
en opa van de organist, kwam in 1918 bij het 
koor. Dit was toen een herenkoor en pas in 1955 
is het een gemengd koor geworden. De huidige 
dirigent Sjef Derks is in 1952 organist bij dit koor 
geworden en is later, tot op de dag van vandaag 
dirigent geweest. Hij is dus zeventig jaar verbon-
den aan het koor van Nederasselt. Op zaterdag 
22 oktober staan we tijdens de viering stil bij het 
koor en bij de verdiensten van Sjef Derks.

Hieronder enkele laatste foto’s van het dames- 
en herenkoor, waar ook leden opstaan die ons 
reeds ontvallen zijn, maar die ook een bijzonde-
re bijdrage geleverd hebben aan ‘ons‘ dames- en 
herenkoor van Nederasselt.

Corné Schaap

Mia Martens is geboren op 2 mei 1932 te Wamel 
als jongste in een gezin van vijf kinderen. De oor-
logsjaren kwamen vaak ter sprake, die hebben 
veel indruk op haar gemaakt. Mia was niet al-
leen creatief, ze was ook actief. Zo zat ze bij de 
toneelvereniging, richtte de yogaclub op en ging 
wekelijks naar de bridgeavond. Op de Wamelse 
kermis kwam ze Sjaak tegen en tijdens hun ver-

loving bouwden ze een huisje in Overasselt. Er 
werden twee kinderen geboren, ze vormden een 
gelukkig gezin. Toen de kinderen uit huis gingen, 
hebben ze samen gereisd. Ze genoten van hun 
kleinkinderen. Na de dood van Sjaak heeft Mia 
nog vele uitjes ondernomen met haar kinderen 
en hun partners. Moortje was haar trouwe huisge-
noot. In september vierde ze nog haar negentigste 
verjaardag. Haar uitvaart was op 6 september 2022 
in de H. Antonius Abtkerk te Overasselt,  waarna 
we haar hebben begeleid naar het crematorium.

Op 1 oktober 2022 is Annie van Eldijk-Derks in 

loofsgemeenschap van  Niftrik en van het gilde. 
In De Apostelbode van september heeft u over 
deze heilige kunnen lezen. Tijdens de gildemis 
staat het beeld van H. Damianus voor in de kerk.
Na de viering brachten de vendeliers,  begeleid 
door muziek van het Lyrakorps,  op het grasveld 
bij de kerk een vendelhulde.
Te hopen valt dat volgend jaar de gildefeesten 
ook weer door kunnen gaan, dan met het nieu-
we koningspaar, Joop en Wilma.

Annie van As
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OPLOSSING PUZZEL: 
1. Adam en Eva  2. Allerzielen  3. Ave   4. Bede-
vaart   5. Bloem  6. Catechismus   7. Concilie    
8. Credo 9. Daad 10. Deugd    11. Diaken   
12. Doopsel  13. EO   14. Euvel   15. Evangelie  16. 
Exodus  17. Gregoriaans 18. Kapel   
19. Kardinaal 20. Kelk    21. Kerk 22. Kerst 
23.  Kloosterschool 24.  Koop  25. Koor 
26.  Krans 27.Kruisweg 28. Martelaar 29. Moeder  
30. Monnik 31.  Nico 32. NT 33. Orgel 
34. OT 35. Paus 36. Piek 37.  Rozenkrans 38.  Wie-
rook 39.  Zalig   40.Ziekenzalving   41. Zonde 

verzorgingshuis Catharinahof op 87-jarige leef-
tijd overleden. Zij is geboren in de Hollestraat 
in Nederasselt als oudste in een gezin van zeven 
kinderen. In 1965 trouwde Annie met Nol en zij 
gingen  naast haar ouderlijk huis wonen. Samen 
met haar broer Sjef hebben zij daar een woning 
gebouwd. Vanaf die tijd stond Annie klaar voor 
haar dorp Nederasselt. Ze was bestuurslid van de 
Gelderse Vrouwenorganisatie en jarenlang lid van 
een politieke partij in bestuurlijke functies. Maar 
ook zingen in het dames- en herenkoor was een 
grote passie voor haar. Vanaf 1955, toen ook da-
mes mee mochten zingen in het koor, was zij erbij 
en ze is tot de coronapandemie blijven zingen. 
Ruim een half jaar geleden kreeg ze helaas het 
slechte bericht dat ze ongeneeslijk ziek was en is zij 
samen met haar man verhuisd naar Catharinahof 
in Grave. Op zaterdag 8 ok-
tober hebben we afscheid 
van haar genomen in haar 
vertrouwde Antonius Abt-
kerk in Nederasselt. Haar 
naaste familieleden hebben 
haar begeleid naar het cre-
matorium. 

“Je handen hebben voor 
ons gewerkt. Je hart heeft 
voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het 
laatst gezocht.” Dit was de tekst die bij An Borne-
man-van Zonsbeek op haar bidprentje stond. An 
is geboren op 9 september 1927 te Batenburg en 
overleed op 15 september 2022 in Wijchen. Zij is in 
1952 getrouwd met Wim Borneman en zij werden 
verblijd met twee kinderen, twee kleinkinderen 
en vier achterkleinkinderen.  Ze was heel actief in 
het vrijwilligerswerk, zoals het Rode Kruis, de ou-
derenbond en het bezoeken van zieke en oudere 
mensen. Zij was altijd bezig met poppen, beren, 
kleedjes, borduurwerk, kussens maken. Ze heeft 
ook genoten van de mooie vaartochtjes over de 
wateren in Nederland. Haar uitvaart was in de 
oude Sint-Victorkerk te Batenburg op 22 septem-
ber. Daarna is haar lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof te Batenburg.

Op 5 oktober 2022 vond de afscheidsviering plaats 
voor Bertha Guelen-Klompmakers. Zij werd gebo-
ren op 28 april 1923  te Herpen.  Ze groeide op met 
drie broers en drie zussen. Na een lange verloving 
is zij getrouwd met Bart Guelen. Uit hun huwe-
lijk werden vier kinderen geboren. Zij mocht van 
zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen oma 
zijn. Niet Herpen maar Wijchen werd haar eigen 
plekje dat op haar eigen manier tot een thuis is 
gemaakt. Uit plichtsbesef deed zij ondersteunen-
de taken in het aannemersbedrijf, maar plezier en 
vreugde haalde zij vooral uit het maken van een 

indianentent voor de kinderen, of het organiseren  
van een kinderfeestje en het bakken van taarten. 
Zij was volhardend in haar eigen-mens-zijn, wat 
haar krachtiger en mooier maakte. Zij overleed op 
28 september 2022.  Na de afscheidsviering is haar 
lichaam nabij de H. Antonius Abtkerk  te Wijchen 
te ruste gelegd.

Anne Spierings-Huissen is op 16 mei 1939 in To-
mohon, Indonesië, geboren. Zij overleed op 9 
oktober 2022 in Lent. Zij is gehuwd geweest met 
Frans Spierings. Uit hun liefde werden drie zonen 
geboren en zij mocht oma zijn van vier kleinkinde-
ren. Zij heeft een aantal jaren doorgebracht in een 
jappenkamp. Over deze tijd sprak zij bijna nooit. 
Het gezin heeft ongeveer dertig jaar op de Veen-
hof in de Woezik gewoond. Hierna is zij vijf jaren 

in het verzorgingstehuis in 
Lent geweest. Zij was graag 
in haar tuin tussen het groen 
bezig. Zij had zowel een 
groentetuin als een bloe-
mentuin. De bloemenpracht 
is haar veel waard geweest. 
Haar passie was Indonesisch 
koken. De afscheidsdienst 
heeft plaatsgevonden in de 
Paschaliskerk in de Woezik. 

Haar lichaam is na de dienst op het naastgelegen 
kerkhof te ruste gelegd.

Lies Dekker-van Gent werd in de oorlog, 8 juli 
1940, geboren als tweede kind in een gezin van ne-
gen kinderen. Zij is de weduwe van Klaas Dekker, 
de moeder van twee kinderen en de trotse oma 
van een kleinkind. Klaas werkte in het bedrijf van 
zijn vader en heeft dit bedrijf overgenomen. Lies 
was thuis en zorgde voor de kinderen. Zij zorgde 
voor de structuur, iets dat goed in haar aard lag. 
Ze was een zorgzame moeder. Lies heeft de laatste 
jaren doorgebracht in verzorgingstehuis De Weeg-
bree. Hier is zij op 11 oktober 2022 overleden. De 
crematiedienst is op maandag 17 oktober 2022 te 
Beuningen gehouden.
 



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 e-mail sturen naar administratie@detwaalfapos-
telen.nl. Woont u buiten de parochie dan worden 
portokosten in rekening gebracht.

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

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

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

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

Redactieleden Apostelbode:

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

Redactieadres:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl
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ALBERTINUMGENOOTSCHAP

LEZINGENCYCLUS NOVEMBER
de toekomst van de kerk

de kerk van de toekomst

We weten het allemaal, op dit moment verkeren 
de kerken, zeker de R.K. Kerk, in zwaar weer. Al-
leen al door de vergrijzing verliezen de kerken 
leden. Ook de afname van kerklidmaatschap 
en de misbruikschandalen spelen een grote rol. 
Dat alles raakt aan de maatschappelijke functie 
van de kerken. Zij, en dus wij, moeten opnieuw 
bekijken hoe en voor wie ze er nog zijn, voor 
wie ze er nog willen en kunnen zijn. Een creatief 
nieuw begin wordt gevraagd. Zo ontdekken ze 
misschien nog onontgonnen religieus terrein bij 
de nieuwe generaties midden in deze gesecula-
riseerde wereld.

lezingen:
lezing 1: Waar zijn de jongeren?
Datum 3 november 2022. Spreker dr. Joris 
Kregting, onderzoeker bij het Kaski.
Hoeveel jongeren zijn nog gelovig en, als ze ge-
lovig zijn, kerkelijk? Kunnen we zicht krijgen op 
hun eigen visie? Welke initiatieven kunnen ker-
ken hier nemen?

lezing 2: de Parochie, de gemeente en de voorganger.
Datum 10 november 2022. Sprekers ds. Ger-
trudeke van der Maas, diaconaal ondernemer 
en predikant van de PKN te Apeldoorn en Karel 
Donders, pastoor RK parochie Maria Magdalena, 
Overbetuwe en Lingewaard.
Is de parochie of de gemeente als een territori-
ale eenheid van de plaatselijke gelovigen nog te 
handhaven?

lezing 3: het klooster en de leken.
Datum 17 november 2022. Sprekers Johannes 
van den Akker, voorzitter van de Vereniging Re-
ligieuze Leefgemeenschappen, abt van het 
Kleiklooster te Amsterdam en Marga Zwiggelaar 
OP te Nijmegen.
Het kloosterleven hoort wezenlijk bij de katho-
lieke kerk en de orthodoxe kerken. Ook hier is 

natuurlijk sprake van vergrijzing. Toch zijn ook 
hier weer jongeren die intreden. Wat drijft hen, 
wat streven ze na? Er zijn tevens al langer pro-
testantse ordes, zie Taizé, dat zich specifiek op 
jongeren richt. Het Nederlandse calvinisme kent 
tegenwoordig ook kloosters. Zijn het stiltecentra 
of zijn het inderdaad kloosters? Er zijn veel initi-
atieven van jongeren tot leefgemeenschappen. 
Wat nemen zij over uit de kloostertraditie?

lezing 4: nieuWe omgangsvormen in de kerk: de sy-
nodale Weg.
Datum 24 november 2022. Spreker Laetitia 
van der Lans, oud hoofd levensbeschouwing 
KRO/NCRV, nu hoofd religieuze uitgeverij de Za-
lige Zalm.
In Nederland wordt nu op initiatief van paus 
Franciscus de start gemaakt met de synode van 
de kerk, een raadpleging van het gelovige volk 
in de plaatselijke kerken. Daarbij kan dus alles ter 
sprake komen.  In Duitsland is al gesproken over 
parttime priesters en gehuwde priesters. Hier is 
de positie van de vrouw belangrijk. Eén van de 
speerpunten van het Nederlands episcopaat is de 
dialoog in kerk en samenleving. Wat betekent 
dit concreet voor de oecumene? Hoe worden 
jongeren hierdoor enthousiast gemaakt? En dan 
de gewone kerkganger nog.

algemene informatie: 
De lezingen worden gehouden in de Dominicus-
kerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de 
hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molken-
boerstraat 5.
de lezingen beginnen om 19.30 uur; na een kof-
fiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur 
gelegenheid om vragen te stellen en opmerkin-
gen te maken. De entree bedraagt € 7,00.
er is een ringleiding beschikbaar.

Voor nadere informatie Fons Fisscher,
Kloosterstraat 1A,
6581 XW  Malden.

Tel.024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl
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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
  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
 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

ALLERLEI

Van alles  gaat er door me heen, ik zoek een 
begin, er zitten te veel verhalen in mijn hoofd. 
Beneden in de woonkamer kan ik nagenieten 
van prachtige bloemboeketten, overblijfselen 
van mijn verjaardag. In het kleine kamertje waar 
ik zit te tikken valt de herfstzon over het toet-
senbord. Ik geniet elke dag van de gedachte dat 
ik, ik schrijf het voluit, vijfenzeventig geworden 
ben. Er vielen kaarten in de brievenbus met het 
cijfer 75 groot voorop. Die kleurrijke 
kaarten waren echt voor mij en voor 
niemand anders. Lang geleden was 
ik een twintiger, ik had geen idee van 
mijn volgende vijftig jaren. Ik ver-
baas mij over mensen die een groot 
doel voor ogen hebben en gezegend 
zijn met een fantastisch talent, zoals 
de jonge zangers en zangeressen uit 
het programma 'aria'. Ze zingen de 
ziel uit hun lijf voor een volle zaal 
en bezorgen mij kippenvel. Een moeder zat met 
tranen in de ogen naar haar zoon te luisteren. 
Maar deze jongeren zijn dun gezaaid. Geluk-
kig heeft lang niet iedereen zulke talenten. De 
meeste mensen vinden andere wegen om zich 
erkend te voelen in de maatschappij. Als je maar 
gewaardeerd wordt om datgene wat je wel kunt 
en graag doet. Ook voor de beste zangers komt 
het moment dat de stembanden versleten zijn 

en het lijf niet meer wil. En dan hoor je na een 
welbesteed leven ineens bij de oudere generatie, 
net als ik. 
Soms krijg je als zeventigplusser onverwacht een 
mooie dag cadeau. Er zijn werkgevers die hun ge-
pensioneerde werknemers ook in deze tijd niet 
vergeten. Op een zonnige dag, enkele weken 
geleden zaten wij met negentig anderen op een 
schip, een schuit vol grijze hoofden, heel bijzon-
der. Je ziet collega’s van vroeger terug, een tikje 
ouder en wat meer gebogen maar vol levenslust. 
Wij voeren weg vanuit Drimmelen, we lieten de 
Biesbosch liggen en gingen richting onze grote 

havenstad Rotterdam. Ik dacht dat 
het saai zou zijn, zo veel uren op een 
schip, maar het tegendeel was waar. 
Het was een uitgelezen dag, de 
herfstwolken deden enorm hun best, 
ze waren er in alle tinten grijs en wit 
met als smaakmaker een stralende 
zon. Ik heb zeer genoten van het 
Hollandse water en van alles wat er 
op de oevers te zien was. En dan de 
haven, de hele wereld ligt er in die 

kolossale schepen uit verre landen. Zo’n uitzicht 
geeft mij een groot gevoel van vrijheid. Door de 
dag heen werden wij verwend door een jonge 
en vriendelijke bemanning. Ik voelde mij die dag 
heel erg gewaardeerd als oudere. Ik mocht mee 
als partner van een gepensioneerde werknemer. 
Het was een prachtige dag, met dank aan een 
groot bedrijf dat nog aandacht heeft voor de 
mensen die er jarenlang gewerkt hebben.
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de profeet ezechiël

crisis

De profeet Ezechiël is actief in de 
crisisjaren rondom de eerste (597 
v. Chr.) en tweede val (587 v. Chr.) 
van de tempel. Deze profeet is 
actief in een tijd dat het joden-
dom op sterven na dood lijkt. Hij 
helpt de ballingen om het trau-
ma van het verlies van de tempel 
te overwinnen. Hoe actueel wil je 
het hebben in onze tijd van kerk-
sluitingen? 
Ook in onze dagen voldoet het 
vertrouwde kerkelijke leven niet 
zomaar meer. Velen schrijven ‘de 
kerk’ af als niet meer relevant. 
Wij hebben tegenwoordig last 
van teveel gebouwen (omdat 
ze te weinig bezocht worden) 
en van gewoontes die te weinig 
aanspreken (omdat ze een vooronderstelde basis 
vragen die steeds minder wordt overgedragen): 
we missen jongere generaties en we hebben 
vaak te weinig tijd en ruimte om de rijkdom van 
het aan ons overgedragen geloof op een eigen-
tijdse manier recht te kunnen doen. 
Zoals de ouderen van kindsbeen af opgroei-
den met een volledig samengaan van geloven 
en leven, zo ziet de geloofsweg voor nieuwe 
generaties er veel persoonlijker uit: minder 
voorgegeven, meer inhoudelijk en gaandeweg 
in kleine stapjes. Soms in je eentje, soms met an-
deren. Niet voor niets zijn we in onze parochie 
De Twaalf Apostelen begonnen met de bewe-
ging van Apostelen 2.0 (ontdekken, samen met 
jongere generaties en gezinnen) en Dienen NU 
(goed doen, vanuit wat jou eens gegeven is). 

toekomst onder ogen

Ezechiël 18 wordt ook wel gezien als het begin 
van het jodendom, met als belangrijkste kwestie 
het vraagstuk van het lijden van de rechtvaar-
dige: doorbroken wordt het collectieve begrip 
van straf. In de Bijbelse geschiedenis begint hier 
het besef te groeien dat elke tijd zijn eigen vra-
gen kent en dat daarvoor ieder mens persoonlijk 

verantwoordelijk is. De Thora blijft gelden maar 
mag voortaan meer met hart en ziel worden na-
geleefd in plaats van louter wettisch – omdat het 
zo hoort, omdat het zo aan jou is voorgedaan. 
De God van Israël krijgt betekenis voor iedereen 
– omdat de God van Israël met de ballingschap 
zijn land verloren heeft. God transformeert tot 
schepper van hemel en aarde, met al wat daarop 
leeft. 
 
stromen

Dit Bijbelboek kent prachtige visioenen die 
zich ook in onze tijd lenen voor persoonlijke 
meditaties. Dan denk ik aan het visioen van de 
beenderen (Ezechiël 37) – waarin het Paasgeloof 
van leven na de dood doorklinkt. En dan denk 
ik aan de tempelstroom (Ezechiël 47): dit visioen 
weet werkelijk het paradijsverhaal uit Genesis 2 
in schoonheid te overtreffen. 

Pastoraal werker Jack Steeghs 


