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Op dinsdagmorgen 6 en 20 december 
plus 3 en 17 januari staat het paro-
chiecentrum 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

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

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

oktober 2.681 144.865 3.575 140.206 -4.659

Wie het gevoel heeft dat beroepskrachten 
of vrijwilligers die werkzaam zijn in onze 
parochie, grenzen overschreden hebben en 
daarmee de sociale veiligheid in gevaar heb-
ben gebracht, kan hierover in gesprek gaan 
met een van de twee aangestelde vertrou-
wenspersonen binnen onze parochie.  U kunt 
de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail 
om een afspraak te maken.
Cecile Kuijpers:
cecile.kuijpers@detwaalfapostelen.nl
Hans Siemerink:
hans.siemerink@detwaalfapostelen.nl

Het eerstvolgende nummer is be-
doeld voor de periode van 28 januari 

t/m 5 maart. Kopij kan tot en met 5 januari per 
e-mail worden gezonden naar apostelbode@de-
twaalfapostelen.nl, of ingeleverd worden op het 
parochiecentrum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE

VERTROUWENSPERSONEN PAROCHIE 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.
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
11 december 14.30 uur antonius abtkerk Wijchen

Kerstconcert popkoor Event
*13 december 10.00 uur parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu
*13 december 14.30 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke Franciscaanse meditatie
17 december start 16.00 – 18.00 uur heumen

Een kuiertocht door Heumen: 'Herders en engelen'
17 december 18.00 – 20.00 uur rondom antonius 
abtkerk Wijchen

Het Levend Kerstverhaal van de gezamenlijke ker-
ken van Wijchen
20 december vanaf 10.00 uur parochiecentrum

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

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
*26 december 12.00 – 16.00 uur parochiecentrum 
Wijchen

Kerstbrunch 2022 'Zorg en aandacht voor elkaar'
30 december 19.30 uur paschaliskerk Woezik

Jaarlijkse ZLTO-ontmoetingsviering 'Hoop en ver-
trouwen in deze tijd'

2023
3 januari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
*3 januari 10.00 uur parochiecentrum Wijchen

Gesprekskring: Geloven Nu
4 januari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen
5 januari inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 1 (2023)
*10 januari 14.30 uur protestantse kerk, beuningen

Christelijke Franciscaanse meditatie
10 januari 20.00 uur de schakel, Wijchen (vos) 
Boekbespreking: Homo Deus 
12 januari 13.30 uur de schakel, Wijchen (vos) 
Film: Les Choristes (De Koorzangers)
17 januari vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
18 januari 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

'Herbergkoffie' Koffie-ontmoetingsmorgen 
* 23 januari 's avonds

Start nieuwe cyclus 'Grond van Leven'

Redactie: De foto op de voorpagina is door Marium Lahm
gemaakt in de Antonius Abtkerk in Wijchen in 2014
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VANUIT HET BESTUUR

energiekosten in onze parochie

Een veel besproken onderwerp op dit 
moment zijn de alsmaar stijgende kosten 
van gas en elektra. Als parochie hebben 
wij daar ook mee te maken en willen we 
de contactraden en kosters verzoeken om zo 
veel als mogelijk is maatregelen te nemen om 
de verwarming de komende winterperiode wat 
te matigen. Een aantal geloofsgemeenschap-
pen heeft hier al over nagedacht. Als we geen 
maatregelen nemen om het verbruik van gas te 
minderen, zullen de kosten hiervan meer dan 
verdubbelen. 
De schatting is bij eenzelfde verbruik dat we in 
2023 ruim € 80.000,00 meer zullen moeten beta-
len aan verwarmingskosten. De penningmeester 
heeft op basis van de huidige gegevens bere-
kend dat de kosten per viering gemiddeld in het 
weekend op ongeveer € 100,00 uitkomen. De pa-
rochie De Twaalf Apostelen is tot op heden een 
financieel gezonde parochie en dat willen we 
graag zo houden.
Enkele adviezen die het bestuur wil geven: 
• De basistemperatuur op 8 graden zetten. 
• Een maximumtemperatuur van 16 graden aan-
houden en dat de bezoekers van de viering zich 
warm kleden met bv. een dikkere sjaal. 
• De verwarming korter aanzetten voor de vie-
ring en maximaal een half uur na aanvang van 
de viering uitzetten. 
•Bekijken of repetities van koren elders kunnen 
plaatsvinden. 
Men kan per kerk zelf kijken wat de mogelijke 
opties zijn om minder gas te verbruiken. 

Het parochiebestuur

NIEUW LID IN HET PAROCHIEBESTUUR
Met ingang van 1 december 
2022 treedt Gerard Arts aan als 
nieuw bestuurslid van onze pa-
rochie. Wij heten hem van harte 
welkom. Gerard is al vele jaren 
lid van de contactraad van de 
geloofsgemeenschap Pascha-
lis Baylon in de Woezik en het 
bestuur is blij met zijn besluit 
om het parochiebestuur te komen versterken. 
Inmiddels is hij een paar keer aangesloten bij de 
vergaderingen van het bestuur om zich te oriën-
teren omtrent wat er zoal aan de orde komt. Het 
bestuur is nog steeds druk op zoek naar meer 
nieuwe bestuurskandidaten, omdat van de hui-
dige leden enkele personen geen verlenging van 
hun benoeming meer krijgen van het bisdom.

Oorspronkelijk werd het feest van de Openbaring 
des Heren, voor ons beter bekend als het feest van 
Driekoningen, gevierd op 6 januari. Tegenwoordig 
wordt dit feest op de zondag gevierd.
De geboorte van Jezus heeft een betekenis die we-
reldkundig moet worden, want dit Kind is een licht 
voor alle volkeren. De bekendheid van de geboorte 
van Gods Zoon mag niet beperkt blijven tot de klei-
ne groep van de herders, maar heeft ook betekenis 
voor geleerden zoals de drie wijzen, die wij ook de 
drie koningen noemen. Van de geboorte van het 
Kind  van Bethlehem  moet geweten worden door 
de mensen van het uitverkoren volk Israël, maar 
ook door de mensen van alle rassen en talen, uit 

alle landen en werelddelen.
Het feest van Driekoningen 
geeft ons aan, hoe de mense-
lijke zoektocht van alle tijden 
is. Ook deze wijzen uit het 
Oosten zijn op zoek. Voor 

ons zijn het misschien merkwaardige figuren, ster-
renwichelaars. Maar ook de huidige mens schijnt 
zich van tijd tot tijd geroepen te voelen om zijn 
horoscoop te raadplegen. De wijzen hebben er 
een wetenschap van gemaakt om de bewegingen 
van de sterren te bestuderen. Het is voor hen de 
hemelse landkaart, aan de hand waarvan zij zich 
oriënteren, niet alleen op zee of in de woestijn, 
maar ook op hun levensweg. Onverwachte bewe-
gingen worden op hun beurt bevraagd, zeker ook 
als daar plotseling die onverwachte ster is, die al 
hun berekeningen doorkruist. Een onverwachte 
ster, die zich op een onvoorspelbare wijze aan de 
hemel voortbeweegt. Deze ster moet bijzonder 
zijn, een ster met een boodschap, een goddelijk te-
ken. Deze ster mag daarom niet meer uit hun ogen 
verdwijnen. Zij verlaten daartoe hun vertrouwde 
omgeving en gaan deze ster achterna. Zou deze 
ster wijzen op de belofte die hun gedaan is in oude 
boeken en profetische geschriften, waarin hun een 
nieuwe koning voorspeld is? Naar die koning zijn 
ze op zoek. Wie zou hun beter de weg kunnen 
wijzen dan de zittende koning Herodes? Maar ze 
komen er achter dat die niets anders wil dan zijn 
macht handhaven en beducht is voor concurrentie. 
Herodes ziet onmiddellijk zijn macht en rijkdom in 
gevaar. Maar de wijzen laten zich niet bang maken 
en zij volgen verder de ster. Uiteindelijke vinden zij 
hun eindbestemming. Maar het is geen koning in 
een paleis zoals ze van tevoren bedacht hadden, 
maar een kind in een kribbe. Totaal anders dan ze 
konden bedenken. Een levensopdracht vloeit er uit 
voort, want langs een ander weg keerden ze naar 
huis terug. Hun leven heeft een andere wending 
gekregen.

Diaken Hennie Witsiers

DRIEKONINGEN
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KOSTERSMIDDAG IN PAROCHIECENTRUM

We waren met zestien kosters uit negen geloofs-
gemeenschappen aanwezig. De aanvangstijd 
was 14.00 uur, maar door een misverstand kon 
pastoor Martin Claes pas om 15.00 uur aanwe-
zig zijn.  Eerst koffie en thee met een koekje, 
daarna heeft Bert van Boxtel de bijeenkomst 
geopend met een gebed en een Onzevader. 
Op het programma stond uitleg over de  verschil-
lende kleuren van de liturgische gewaden o.a. de 
kleur van het kazuifel door het jaar heen. Michèl 
Willemse van de Antonius Abt en Mies van de  
Wijst van de Emmanuel hadden een kosterscursus 
gevolgd en zij hebben goed uitleg gegeven. 
De kleuren hebben tot doel om de betekenis van 
ons christelijk leven door het jaar goed tot uit-
drukking te brengen.
Wit – tijdens de paas- en kersttijd, op alle feestda-
gen rond Jezus Christus die geen verband houden 
met zijn lijden, op feestdagen van de Maagd Ma-
ria, feesten van de engelen en alle feesten van de 
heiligen die geen martelaar zijn.
Rood – op Palmzondag, Goede Vrijdag, pink-
sterzondag, op feesten rond het lijden van Jezus 
Christus, op feesten van de apostelen, de evange-
listen en martelaren.
Groen – op alle zondagen van de tijd door het 
jaar vanaf het feest van de Doop van de Heer tot 
dinsdag voor Aswoensdag en van maandag na 
Pinksteren tot zaterdag voor de advent.
Paars – tijdens de adventstijd en de vastentijd 
(veertigdagentijd voor Pasen), het kan ook ge-
bruikt worden bij een uitvaart.
Oudroze – mag alleen voor de derde zondag van 
de advent (Zondag Gaudete) en de vierde zondag 
van de vasten (Zondag Laetare) gebruikt worden.
Maar gezien de kosten van dit kazuifel is het 
meestal niet in een parochie voorhanden.

Aan de orde kwam ook het klaarmaken van de 
wierook met het kooltje.
Een aanrader is om een keer naar de chrismamis 
te gaan op de woensdag voor Witte Donderdag 
in de St.-Jan waar dan de H. Oliën gewijd worden.

Hierna zijn we, met Martin, naar de sacristie ge-
gaan voor meer uitleg over de gewaden. Er werden 
vier kazuifels die Martin heeft ontvangen met zijn 
priesterwijding opgehangen, om er uitleg bij te 
geven. Twee kazuifels zijn door een broeder van 
de abdijkerk in Vaals gemaakt en twee door de 
familie van pastoor Martin, naar het ontwerp van 
pater Dom Hans van der Laan. Ze voldoen aan het 
'plastisch getal'. Dat is een ontwerpprincipe dat 
uitgaat van bepaalde vaste verhoudingen.  
Martin heeft de tijd genomen om alles duidelijk 
uit te leggen door alle gewaden aan te trekken, te 

beginnen met de amict (schouderdoek), eerst op 
het hoofd en dat bleef zitten tot hij alles aan had. 
Daarna de albe (onderkleed) met cingel (koord), 
dan de stola die door de priester onder het ka-
zuifel wordt gedragen, een bisschop draagt deze 
op het kazuifel. Dan komt het kazuifel, waarna 
Martin het schouderdoekje van zijn hoofd over 
de kraag trok. Het kazuifel heeft een driedimen-
sionale vorm, zo ook de kelk en de pateen van 
Martin. Dit alles heeft te maken met bepaalde 
maten. Martin doet voor hoe hij als priester zijn 
armen moet houden tijdens de liturgie, licht ge-
heven. Dan zitten de mouwen precies goed, dan 
blijven ze in de elleboogholte zitten, en hangen 
dan mooi in plooien. Eigenlijk zijn het geen echte 
mouwen, het kazuifel is als een kap, boven smal, 
naar onder ruim uitlopend. Deze kazuifels zijn 
van een speciale ontwerper.
  
Maar er zijn meerdere vormen, ook liturgische ge-
waden zijn aan mode onderhevig. Niet zozeer per 
jaar maar wel in de loop der tijd. 
Zo stond de priester vroeger bijvoorbeeld met de 
rug naar het volk en was de achterkant van het 
kazuifel mooi versierd, maar tegenwoordig is ook 
de voorkant mooi versierd.
Hieronder een paar foto’s van andere gewaden 
voor de eredienst.

Samenvattend een mooie middag waar wij als 
kosters ideeën en wensen konden delen. Wij be-
dankten Martin voor zijn goede en mooie uitleg 
en Gerda Aarts van het liturgisch beraad voor het 
organiseren van deze middag. Volgende keer ko-
men we met de kosters in Hernen bij elkaar in de 
H. Judocus op dinsdag 16 mei om 14.00 uur.  

Bert van Boxtel

Links, priester in de 21ste eeuw in miskledij: 
Albe, amict, cingel, stola en kazuifel.
Rechts, een witte dalmatiek  voor de diaken,  aan de zijkant 
dicht en met mouwen.
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De sociale leer van de Kerk betreft de 
opvattingen van de Kerk over wat goed sa-
menleven is en hoe zo’n samenleving eruit zou 
moeten zien. Zo zijn er een aantal leerstellingen 
ontwikkeld over vragen als armoede en rijk-
dom, de economie, sociale instellingen en de rol 
van de staat. Als basis van deze sociale leer gel-
den de Joodse wet, de boeken van profeten uit 
het Oude Testament en het Nieuwe Testament, 
waarin de lessen van Jezus via de apostelen tot 
ons zijn gekomen. De principes gaan ook terug 
op de leer van o.a. de H. Augustinus en Thomas 
van Aquino. 
De sociale leer heeft vorm gekregen in de twee-
de helft van de negentiende eeuw. Algemeen 
wordt aangenomen dat ze als herkenbaar en ei-
genstandig systeem is ontstaan met de publicatie 
door paus Leo XIII van de encycliek 'Rerum Nova-
rum' (Over nieuwe dingen) in 1891.
Uitgangspunten van deze encycliek zijn een 
rechtvaardig loon, het recht op eigen-
dom en solidariteit met de zwakkeren. 
Instrumenten om deze doelstellingen 
na te streven zijn de mogelijkheid van 
overheidsingrijpen en de vorming van 
vakbonden. Dit document verscheen 
als een voorbode van het industriële 
tijdperk en er spreekt kritiek uit op het 
ongebreideld kapitalisme en veroor-
deelt het marxistisch socialisme.
Volgende pausen gaven ook encyclie-
ken uit over aspecten van de sociale leer van de 
Kerk:
- paus Johannes XXIII in 1961: ‘Mater et Magi-
stra’ (Moeder en Lerares) bij gelegenheid van de 
zeventigste verjaardag van ‘Rerum Novarum’. 
Dit document gaat over de sociale vooruitgang 
en de plaats van de christen in de veranderende 
samenleving, met nadruk op het recht op mede-
zeggenschap.
- paus Paulus VI in 1967: ‘Populorum Progressio’ 
(De ontwikkeling van de Volkeren).
De paus houdt een pleidooi voor de individuele 
ontplooiing van ieders talenten. Aan de orde 
komen: het probleem van de bevolkingsgroei, 
vooral in de Derde Wereld, probleem van mid-
delen voor levensonderhoud, probleem rond 
geboorteregeling en de leer van de Kerk. Over 
de tekst betreffende geboorteregeling ontstond 
in die periode veel discussie binnen en buiten de 
Kerk. 
- paus Johannes Paulus II in 1991: ‘Centesimus 
Annus’ (Het Honderdste Jaar).
Deze uitgave kwam precies honderd jaar na Re-
rum Novarum. Hierin wordt de wens geuit om 
meer te streven naar samenwerking met andere 

religieuze organisaties (oecumene).
- paus Benedictus XVI in 2009: ‘Caritas in verita-
te’ (Naastenliefde in waarheid). Over menselijke 
ontwikkeling en het belang van zowel liefde als 
waarheid.
- paus Franciscus in 2020: ‘Fratelli tutti’ (Over broe-
derschap en sociale vriendschap). De publicatie 
was op 4 oktober, de feestdag van Sint-Francis-
cus, de inspiratiebron voor deze encycliek.
In het algemeen worden vier begrippen ge-
noemd, die centraal staan in de sociale leer van 
de Kerk:
menselijke Waardigheid

Wereldwijd leven 860 miljoen mensen in ar-
moede. De Oekraïne-oorlog maakt dit probleem 
alleen maar erger, zeker door de problemen met 
het graantransport. Als er niets gedaan wordt, 
zit de wereld volgend jaar met een miljard men-
sen in armoede. Daarbij gaat een derde van al 
het voedsel helaas verloren. Er moet veel meer 
geïnvesteerd worden in mensen op basis van 
gelijkwaardigheid. De verschillen tussen rijke 

landen en arme landen is nog steeds 
veel te groot. Ieder mens is beeld  van 
God. Daar geloven wij in en daarom 
moeten we op waardige wijze omgaan 
met ieder menselijk schepsel.
algemeen Welzijn

Het klimaatprobleem moet hoge pri-
oriteit krijgen. Het is vijf voor twaalf! 
De temperatuur op aarde stijgt met alle 
gevolgen van dien: broeikaseffect, stij-
ging zeespiegel, verdroging van grote 

gebieden, voedseltekorten, stikstofproblema-
tiek, etc. Streven naar duurzaamheid moet in 
daden worden omgezet. De grote tegenstellin-
gen wereldwijd leiden tot oorlogsgeweld.
Individualisme is een groot probleem in onze sa-
menleving. Maar ieder individu maakt  wel deel 
uit van de samenleving. Door samen te werken 
verrijken we onszelf en versterken we de samen-
leving en wordt het algemeen welzijn gediend.
solidariteit

Centraal staat hier de naastenliefde: de verbin-
ding tussen geloof en leven. Omzien naar elkaar. 
Samen dingen doen, maar soms moet je dingen 
loslaten om het doel te bereiken. Compassie is 
mooi, maar het gaat om daden, om de praktijk 
van liefdadigheid. Samen oplossingen zoeken 
voor de boeren en hun bestaan bijvoorbeeld en 
zo werken aan het behoud van de natuur. Me-
demensen helpen in nood is voor christenen een 
hoge waarde en heel Bijbels.
subsidiariteit

Achter deze moeilijke term zit de idee, dat het 
goed is om dingen op het laagst mogelijke niveau 
te regelen. De samenleving is niet maakbaar van 
bovenaf. Wel kunnen van bovenaf initiatieven 

SOCIALE LEER VAN DE R.-K. KERK
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EVEN PUZZELEN

  kerstpuzzel kerstliederen                                     ©l.b.
In deze tijd van het jaar zingen we moeiteloos 
met alle kerstliedjes mee. Het zal dan ook voor u 
geen probleem zijn, om de ontbrekende teksten 
in onderstaande kerstliederen in te vullen. Ge-
woon even samen hardop zingen.
1. All I want for Christmas is 
  A.  a ring B. a car C. peace D. you

2. Maria, die zoude naar
 A. Jericho gaan B. Sint-Jozef gaan 
    C. Bethlehem gaan D. bedje toe gaan.

3. De herdertjes lagen bij nachte. Zij lagen bij  
 nacht
 A. in hun bed. B. in het veld. C. in de stal. 
    D. bij hun schaap.

4. Er is een Kindeke geboren
 A. op aard B. in Bethlehem C. met kerst   
 D. Hiep, hiep, hoera!

5. Thank God, it’s 
 A. over B. peace C. wintertime  D. Christmas.

6. Santa Claus is coming to
 A. town B. Wijchen C. earth D. us.

7. Have yourself a merry little
 A. present B. Christmas C. postcard  D. cupcake.

8. Rudolph, the red nosed 
 A. reindeer B. Santaclaus  C. boozer  D. singer. 

9. Midden in de winternacht ging
 A. de kerststal open. B. de wijnfles open   
 C. de hemel open  D. de HEMA open.

10. Oh, dennenboom, oh, dennenboom: Wat zijn 
 A. je ballen wonderschoon 
    B. je naalden wonderschoon
    C. je lichtjes wonderschoon    
    D. je takken wonderschoon.

komen, maar samen moeten we bouwen aan 
een duurzame toekomst. Passende oplossin-
gen zoeken voor iedereen met problemen, als 
mensen er zelf niet uitkomen. Niet direct van 
bovenaf ingrijpen, maar geef vertrouwen, 
gun iemand de tijd.
Tenslotte, het sociale denken van de Kerk ont-
wikkelt zich met de veranderende tijdgeest. 
Onze wereld is sterk in verandering op vele fron-
ten. Dat beïnvloedt het sociale denken, al blijven 
de genoemde basisprincipes overeind.

Koos Leemker

ere Wie ere toekomt…
Terwijl kerken in onze parochie 

aan de eredienst onttrokken worden, groeit 
het aantal Mariakapellen. Terwijl het aantal ge-
lovigen dat in het weekeinde eucharistie viert 
afneemt, zien we dat het aantal kaarsjes dat 

opgestoken wordt in ka-
pellen toeneemt. Ere wie 
ere toekomt. Maria is 
Onze-Lieve-Vrouw, met 
haar kun je je identifi-
ceren. Zij wordt vereerd 
als Onze-Lieve-Vrouw ter 
Nood, van Altijddurende 
Bijstand enz.. Ze wordt 
voor alles en nog wat 
aangeroepen. Eeuwen-
lang leidt de verering van 
Maria tot genezingen 

en verschijningen, die van de kerk het predi-
caat 'wonderbaarlijk' krijgen. Kapellen worden 
gebouwd, bedevaartsplaatsen ontstaan en pro-
cessies worden ter ere van haar gehouden.
In het parochiemuseum De Kijkzolder staan tij-
dens de huidige deeltentoonstelling 'Maria…
en…De Rozenkrans' heel veel Mariabeelden uit-
gestald. Mooi om er eens langs te lopen en die 
oervrede van de gezichten af te lezen. Ze accep-
teert het leven zoals het komt!
Tevens zijn er heel veel rozenkransen te zien, 
onder andere echte mannenrozenkransen, vrou-
wenrozenkransen, verkennersrozenkransen, 
klein en groot. Tevens een uitleg hoe de rozen-
krans gebeden dient te worden. U bent weer 
van harte welkom. Het museum is elke laatste 
zondag van de maand open van 12.00 tot 13.30 
uur, behalve in de maanden juli en augustus. Op 

eerste kerstdag is het 
museum trouwens ge-
sloten, daarom verzet 
naar de tweede kerst-
dag. In deze kersttijd 
hebben we een mooie 
kersttafel opgetuigd 
met veel beelden van 
de vlucht naar Egypte. 
De moeite waard om 
eens te komen.

Gerard Toonen

MUSEUM DE KIJKZOLDER
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escaperoom voor tieners 
in parochiecentrum

jullie bevinden je terug in de 
tijd. het is 27 oktober 1899.
Wijchen was niet groter dan een gehucht; een 
paar boerderijen, een herberg, het kasteel en 
de kerk was alles wat er stond. Iedereen kende 
iedereen. Dat voelde veilig en vertrouwd. Maar 
op een dag werd alles anders………….

Zo begon de bijeenkomst van de 
tienergroep M25. Het parochie-
centrum aan de Oosterweg was 
omgetoverd tot een waar spook-
huis waar alles kon gebeuren. 

Het verhaal dat 
werd verteld ging 

over ‘Antonia’, dochter van 
een Wijchens gezin in 1899. Ze 
was noodlottig om het leven 
gekomen. De tieners moesten 
‘Antonia’ helpen door de klan-
ken van haar lievelingsmuziek te laten klinken 

uit het orgel. De speurtocht (ook wel escaperoom 
genoemd) nam de jongeren mee in de geschie-

denis van Wijchen, het 
ontstaan en de tradities 
rondom Allerzielen en 
Allerheiligen met een 
vette knipoog naar het 
uit Amerika overgewaai-
de halloweenfeest.

Dankzij Thomas van 
Altena was er in het parochie-
centrum een ontploffing van 
kleur en geluid te ervaren. 
Thomas, bedankt!

Oh ja, uiteindelijk is het ge-
lukt en klonk er orgelmuziek 
in een verder stille kerk. ‘An-
tonia’ was gerustgesteld. 

’Antonia’

Op zondagmiddag 11 december verzorgt het 
ruim honderdkoppige Popkoor Event uit Wij-
chen een kerstconcert in de Antonius Abtkerk.
Deze middag worden moderne kerstliedjes ge-
zongen en daarnaast songs die passen in deze 
tijd.
Ook zullen twee trompettisten van zich laten 
horen. Zij spelen enkele liedjes solo maar ook sa-
men met het koor.
Daarnaast zal een echt kerstkindje, vergezeld 
door Jozef en Maria, kerstengeltjes, herders en 
de drie koningen, de kerstsfeer verhogen.

Na twee jaar coronatijd is het koor extra ver-
heugd om weer een kerstconcert te mogen 
geven waarbij ze u van harte uitnodigen.

Het concert begint om 14.30 uur en de entree is 
gratis.

KERSTCONCERT POPKOOR EVENT

Op vrijdag 30 december 2022 organiseert de 
commissie Landbouw en Samenleving haar jaar-
lijks terugkerende ontmoetingsviering.
Bij deze viering bent u van harte uitgenodigd. 
Deze ontmoetingsviering zal plaatsvinden in de 
Paschalis Baylonkerk in de Woezik. 
Aanvang 19.30 uur.

Het thema van deze viering zal zijn: 
'hoop en vertrouWen in deze tijd'.

Na afloop van deze viering wordt u allen van 
harte uitgenodigd om 
onder het genot van 
een kop koffie, thee of 
chocolademelk elkaar 
te ontmoeten.
Uiteraard zorgen wij 
voor iets lekkers daar-
bij!

Commissie Landbouw en 
Samenleving en Bestuur 

van de ZLTO Rijk van Nijmegen           

ONTMOETINGSVIERING ZLTO
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“It will be lonely, this Christmas”, klinkt een kerst-
klassieker deze weken in mijn oren. Het brengt 
me bij mijn gevoel, of ik wil of niet. Twee kanten 
van ons leven als mens: alleen-zijn en samenzijn. 
Van het verlangen naar dat laatste is Kerstmis 
wel met stip de sterkste uitdrukking.
Kijk maar, wat een werk velen er weer van maken. 
Daarmee worden de late decemberdagen dagen 
van verbondenheid, maar ook van gemis, voor wie 
het is: 'Kerstmis zonder hem, zonder haar'. En de-
genen die geen echt thuis hebben, waardoor dan 
ook, zijn deze dagen juist helemaal alleen.
Kerstmis is als twee belevingskanten bij elkaar 
komen, zo vertellen kerstverhalen van alle tijden: 
van iemand alleen en in het donker, die tenslotte 
toch warm onthaald wordt in de kring rond het 
vuur. Het verlangen blijft.
Wat is dat toch met ons mensen? We willen onze 
eigen ruimte en zelf keuzes kunnen maken, maar 
evengoed hebben we het zo nodig, dat bij ver-
trouwde en liefhebbende anderen te horen. Is dat 
laatste misschien een oude echo van de eenheid 
met onze moeder, dat paradijs van vrede en welbe-
vinden, waaruit we in dit leven werden geboren?
Onze tijd – zo ervaar ik het – komt sterk op voor 
de waarde van zelf je leven te bepalen, niet ge-
hinderd door de anderen, een soort happy single. 
Maar ook al heb ik behoefte aan tijd en ruimte 
voor mijzelf, juist te midden van de vele verande-
ringen in het samenleven, inclusief de Kerk, blijf ik 
verlangen naar herbergzame kringen van mensen, 
waarin ik welkom ben. Hoe levensnoodzakelijk 
nabijheid, meeleven en hulp zijn, ondervind ik 
persoonlijk juist nu, omdat onze eigen familie ver-
driet doormaakt door overlijden en ziekte. “Ik kan 
het niet alleen”, zingt De Dijk. En ook wij tweeën 
kunnen dat niet. Je hebt elkaar zo nodig!
Misschien is dit wel het wezenlijke van Kerstmis: 
Hoe is het met je, lieve andere mens? Wat is er aan 
licht en donker in jouw en mijn leven? Zullen we 
elkaar maar eens opzoeken en ons durven laten 
kennen? En zullen we samen ook kijken buiten de 
lichtkring, wie daar zijn?
Ook als kerk en als parochie moeten we dat 
opnieuw leren: buiten de lichtkring kijken en uit-
nodigen tot contact. En die anderen kunnen ook 
heel goed degenen zijn die het in de afgelopen 
jaren in onze kerk niet meer hebben kunnen vin-
den, maar die misschien juist met Kerstmis nog wel 
de drempel over willen komen. Omdat ze net als 
wij die sfeer zoeken van rondom dat pasgeboren 
kind, teken van licht, dat het leven opnieuw be-
gint.
'Komen wij tezamen?' dat is de vraag van Kerstmis 
aan elk van ons, helemaal in Jezus’ stijl.

Diaken Hennie Witsiers

BUITEN DE LICHTKRING KIJKEN

BESPREKING BOEK HOMO DEUS 
Wat gaat er gebeuren met de mensheid in de 
komende eeuw? Gaan algoritmen 
ons leven bepalen? In dit intrige-
rend boek betoogt Harari dat de 
mens uiteindelijk zelf God wordt! 

Onder leiding van ds. Dick Sonne-
veld wordt dit boek besproken.
De Schakel, Wijchen, dinsdagen 10 
en 31 januari, 20.00 uur.

FILM: LES CHORISTES (DE KOORZANGERS)
In 1949 krijgt een muziekdocent in een Frans her-
opvoedingsinternaat de verantwoordelijkheid 
over een groep jongens met een hoog ‘stuiter-
balgehalte’. Hij weet met die 
jongens een jongenskoor op te 
richten. De film is een muzikaal 
juweeltje, in 2004 genomineerd 
voor een Oscar voor de beste 
niet-Engelstalige film.
De Schakel, Wijchen, donder-
dag 12 januari, 13.30 uur.

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender. 
Op de voorkant staat ie-
dere dag een spreuk. De 
kalender kost € 9,- en is 
te koop bij:
Martha Rouw-Manders, 
Kasteellaan 26N, 6602 DE 
Wijchen, 024-6414500 en
Peter van der Loop, Ko-
renstraat 12, 6617 CB 
Bergharen, 06-12479205.

GERARDUSKALENDER 2023
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Gezien: de theatervoorstelling ‘Zie de mens’ 

Zaterdag 22 
oktober 2022: 
sporthal ’t Ach-
terom wordt 
gereed ge-
maakt voor de 
voorstelling

de theatermaker over het armoedevraagstuk… 
‘Er zijn weleens mensen die verwachten dat wij 
met ons theater oplossingen komen brengen voor 
het armoedeprobleem. Dat brengt ons in verwar-
ring. Als wij oplossingen zouden hebben voor het 
armoedeprobleem, hadden wij dan niet allang 
de Nobelprijs voor de vrede gewonnen? Had-
den wij dan niet allang onze armoede helemaal 
zelfstandig opgelost? Nee, we komen niet met 
oplossingen. We komen met hoop. De hoop dat 
ons theater u raakt omdat het over mensen gaat. 
Mensen die bij u om de hoek zouden kunnen wo-
nen. Mensen die lijden onder armoede. Mensen 
met vragen naar het waarom. Als de oplossing 
voor armoede niet bij u en ons ligt, kunnen we die 
vragen misschien delen? Waarom blijft armoede 

almaar voortbestaan?’ 
Zaterdag 22 oktober 
2022: samen met de 

theatergroep eten in de 
Emmanuelkerk

Wat kunnen We leren 
van ‘zie de mens’?

Enkele weken na de voorstelling is een gemengde 
groep vanuit meerdere kerken en sociaal-maat-
schappelijke organisaties in gesprek gegaan met 
de theatermaker. Om met elkaar te leren van deze 
voorstelling. Dienen draait om het geraakt willen 
worden en pas van daaruit in actie. Voordat er 
actie kan komen – ‘een heel verleidelijke reflex’ 
aldus de theatermaker – is het dus nodig om je 
van iets bewust te worden: dat onze samenleving 
op een dusdanige manier is ingericht dat velen 
niet zomaar mee kunnen komen om het eigen 
leven op de eigen wijze op te kunnen pakken. 
Dat ‘op eigen wijze’ is essentieel om mensen tot 
hun recht te kunnen laten komen. Ongeacht de 
persoonlijke situatie of achtergrond. Het gaat om 
de waardigheid van alle leven, niet voor niets een 
van de pijlers onder de christelijke sociale traditie.
Het theatergezelschap van de Joseph Wresinski 
Cultuurstichting toert al vele jaren door ons land 
om met name kerken en hun vertegenwoordigers 

alert te maken: ‘Wij zien jullie als onze bondge-
noot, want de samenleving heeft geen tijd om te 
luisteren naar mensen en vragen te stellen. Het 
probleem van onze huidige samenleving is dat we 
mensen niet zien zoals ze zijn. 'Armen' zijn men-
sen, net als jij en ik. Het onderscheid zit erin dat zij 
leven in buitengewone omstandigheden en dat 
niet één keer, maar iedere dag opnieuw. Laat dus 
hun verhalen klinken en tot je doordringen’.  

hoe verder?
De groep die voor het nagesprek is bijeengeko-
men heeft met elkaar gesproken over de les van 
dit theater voor de praktijk van ons leven. Het gaat 
om bewustwording en om doen. Een belangrijk 
gedeeld inzicht: voldoende informele ontmoetin-
gen en een aanbod van activiteiten die openstaan 
voor iedereen, want wij zijn allen mens!

TERUGBLIK OP ACHTSTE GESPREKSKRING 
GROND VAN LEVEN

We leven tegenwoordig in buitengewone tij-
den. Dat is merkbaar in de gesprekskring die 
ik twee keer per jaar in de regio Wijchen aan-
bied. Want, waar blijf je als mens, als er steeds 
minder vanzelfsprekend plekken zijn waar je je 
hele levensverhaal kunt delen in een veilige en 
vertrouwde omgeving? Waar blijf je als jouw re-
aliteit niet voldoende gezien of gehoord wordt? 
We hebben elkaar zoveel te vertellen. Dat is zeker 
in een kerk die de generaties met elkaar verbindt 
van levensbelang. Doe daarom eens mee met 
deze avonden, die beginnen bij jouw geboorte-
grond en eindigen bij de vraag wie God voor jou 
is?
Grond van Leven is geen therapie maar gewoon 
een gesprekskring in huiskamersfeer, verspreid 
over vier avonden, voor alle volwassenen die zich 
openstellen voor het eigen levensverhaal en voor 
elkaar omdat ze vermoeden dat dat goed doet.

Een van de deelnemers uit de laatste kring schreef 
spontaan het volgende gedicht:

Terugkijkend op je leven
Tot op de dag van vandaag
Wat is ons allemaal gegeven
Denken na over deze vraag

Vanaf je geboorte een lange weg al afgelegd
Er komt een stuk levensverhaal
Er werden mooie dingen gezegd
Alles in eigen taal
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Van huis uit veel bagage meegekregen
Waar we mee aan de slag zijn gegaan
Of hebben gezocht naar andere wegen
En juist je eigen roeping gedaan?

Wat is jouw Grond van Leven op dit moment
Heb je deze een mooie inhoud gegeven
Het mooie is 'zijn' wie je bent
Je eigen 'Grond van Leven'

Een vraag over 'wie of wat is God' in ons bestaan
Is moeilijk uit te leggen
Wij zijn er diep op ingegaan
Er was veel over te zeggen! 

meedoen met een volgende kring? 
Dat kan. Bij voldoende aanmeldingen start maan-
dagavond 23 januari 2023 een nieuwe kring. Laat 
het me weten! (Meer informatie staat op de pa-
rochiesite: https://detwaalfapostelen.nl/geloven/
grond-van-leven/) 

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

herfstklanken met een knipoog naar Wenen

Op 15 en 16 oktober zetten de koren : ‘Soli Deo 
Gloria’ uit Wijchen en het dames- en herenkoor 
‘Andiamo’ uit Balgoij en Alverna een geweldig 
concert op de planken.
Op 15 oktober vond 
het concert plaats in de 
Antonius Abt te Wij-
chen  en op 16 oktober 
in de H. Johannes de 
Doper te Balgoij. Bei-
de keren was er veel 
belangstelling en was 
de kerk helemaal vol. 
De kerken waren sfeervol aangekleed 
met mooie bloemdecoraties.
Het concert, ingestudeerd onder de 
bezielende leiding van dirigente en 
pianiste Ilja van Luijk, was een geza-
menlijke prestatie van twee koren die 
voorheen nog niet samen hadden ge-
werkt. Dit is echter zo goed geslaagd 
dat deze samenwerking voor herhaling 
vatbaar is.
Het concert 'Herfstklanken' bestond 
uit twee delen. Voor de pauze was er 
klassieke muziek van o.a.  Bach, Vivaldi  
en Händel. Enkele solisten uit het koor 
namen een solo voor hun rekening. De  
muziekstukken werden mooi uitgelegd en in de 
tijd van oorsprong geplaatst door presentator 
Rudy de Kruijf. De muziek werd begeleid  door 

Het Strijkkwartet en afgewisseld met balletdans 
van het Brabant Dance Centre, bestaande uit zes 
jonge danseresjes van 7 tot 12 jaar, vijf danseres-
sen van 12 tot 16 jaar en een volwassen danspaar.
Het was een waar luister- en kijkspel!  
Hiervoor moesten er echter wel grote podia in 
de kerken worden gebouwd.
Er was een korte pauze ingelast waarin de be-
zoekers werden getrakteerd op een feestelijk 
bubbeldrankje en de koorleden zich konden ver-
kleden.

Na de pauze kwam het luchtige gedeelte aan 
bod, het Weense-operettedeel. De dames van 
de koren droegen originele operettejurken en 
de heren waren gekleed in het zwart, met witte 
kanten bef en hoge hoed. 
Op het programma stonden o.a. het Vilja-Lied 
van Lehar, An der schönen Blaue Donau van Jo-
han Straus, Schenkt man sich Rosen in Tirol uit 
Der Vogelhändler.
Ook tijdens dit deel van het concert waren de 

balletdansers duidelijk van de 
partij en begeleidde Het Strijk-
kwartet de zang. Ilja speelde 
tijdens het concert op de piano 
en dirigeerde tegelijk de zang. 
Wat een geweldige muzikale 
duizendpoot!!
Na het dankwoord met bloe-
men voor de solisten, waarbij 

ook de sponsors zoals Novigroen, 
Lepona,  Jumbo Winssen, HCW, 
Poelier slagerij Van den Heu-
vel, Ingrids Bloemenwinkeltje 
en Meer voor Elkaar werden be-
dankt, volgde nog een toegift uit 
Die Fledermaus: ‘Im Feuerstrom 
der Reben’ waar alles nog eens uit 
de kast werd gehaald.
Wat een feest! Wij kunnen te-
rugkijken op een zeer geslaagd 
concert waar ook de bezoekers 
met volle teugen van hebben ge-
noten.
Veel dank aan alle vrijwilligers 

want zonder deze inzet was dit niet mogelijk 
geweest.

Namens de koren, Rose Stevens

CONCERT
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De advent is de tijd van voorbereiding op het 
kerstfeest; het is de liturgische periode waarin 
de verwachting van de komst en de weder-
komst van Jezus Christus centraal staat.

adventus.
In de weken vóór Kerstmis leven christenen in 
afwachting van de komst van het Kindje Jezus. 
Aangezien het Latijnse woord voor ‘komt’ of ‘het 
komen’ adventus is, worden de vier weken vóór 
Kerstmis  ‘advent’ genoemd.

vier zondagen.
De advent omvat ongeveer vier weken. 
Deze liturgische periode vangt aan op de 
vooravond van de zondag die valt tussen 
27 november en 3 december, en eindigt 
als op 24 december bij het avondgebed 
de kersttijd begint. De advent telt altijd 
vier zondagen, terwijl het totaal aantal 
weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De vier 
zondagen worden ook wel genoemd naar de 
beginwoorden van de introïtusgezangen van de 
missen op die dag: Ad te levavi, Populus Sion, 
Gaudete en Rorate Caeli.

licht in de duisternis.
Tijdens de advent wordt licht in de duisternis 
verwacht. Terwijl het boven de Kreeftskeerkring 
steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar 
de komst van Jezus Christus, het ‘Licht der wereld’. 

dood en leven.
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool 
voor de dood, en licht voor het leven en de Verrij-
zenis. In de weken vóór Kerstmis, als de natuur op 
het noordelijk halfrond haar meest doodse, duis-
tere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, 
het Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het 
besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar 
het leven zal overwinnen.

adventskransen.
Het naderen van het licht wordt in de advent 
symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de 
adventskrans, die in alle kerken en in sommige 
scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een 
adventskrans is doorgaans gemaakt van dennen-
groen of andere natuurlijke materialen en draagt 
vier kaarsen, voor elke zondag van de advent één. 
Op iedere adventszondag wordt één kaars ont-
stoken, net zolang tot op de laatste zondag vier 
brandende kaarsen het naderende kerstfeest aan-
kondigen.
De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. 
Die gelijkenis is niet toevallig, maar vindt zijn 

ADVENT
oorsprong in een oud gebruik van de Germanen. 
Voor de heidense Germanen was de tijd dat de 
zon een aantal dagen stilstond aan de hemel – de 
zogeheten ‘winterzonnewende’- reden voor het 
heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, 
zo dachten de Germanen, ‘werkte’ zij niet. Het 
zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor de 
zon het werk ook zouden laten. Gedurende de 
tijd dat de zon aan de hemel stilstond lieten de 
Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wa-
gen- of spinnewiel mocht draaien. Symbolische 
werd dit uitgedrukt door een met bosgroen ver-
sierd wagenrad aan het plafond van de woning te 
hangen. Het is dit wagenrad dat door missionaris-

sen bij de kerstening van de Germanen als 
basis voor de adventskrans werd genomen. 
De periode van rust rond de zonnewende 
verklaarden de missionarissen verder tot 
een periode van inkeer en boete, die paste 
bij een tijd waarin de komst van Christus 
wordt verwacht.

komst en Wederkomst.
Christenen leven steeds in de verwachting dat 
Jezus Christus op aarde terug zal keren. In de 
adventstijd, als de komst van het kindje Jezus in 
Bethlehem wordt verwacht, denken christenen 
nog eens speciaal aan het moment waarop Chris-
tus zal terugkeren, de Wederkomst.

tijd van boete.
Bij zijn terugkeer op aarde zal Christus komen 
oordelen, de levenden en de doden. De gelovigen 
worden zich in de advent, als zij zich de weder-
komst van Christus realiseren, opnieuw van hun 
zonden bewust. Voor die zonden moet boete ge-
daan worden. Het boetekarakter van de advent 
is in de loop van de tijd enigszins naar de achter-
grond geraakt. De advent is tegenwoordig vooral 
een periode van inkeer en gebed. De grote vra-
gen van dood, leven en verrijzenis worden tijdens 
de advent overwogen in het officie en in het indi-
vidueel gebed van de gelovigen.

paars en rozerood.
De kleur van boete en inkeer in de katholieke 
kerk is paars. De paarse kleur domineert in de 
advent de kerkinterieurs. Ook de adventskrans is 
vaak versierd met een paars lint. Alleen op de der-
de, ‘blijde’ zondag in de advent wordt het paars 
door rozerood vervangen, ten teken dat Kerstmis 
nabij is. Deze zondag wordt naar de beginwoor-
den ook wel Gaudete genoemd, wat ‘verheugt 
u’ betekent. De derde zondag van de advent is 
overigens gemodelleerd naar de zondag van half-
vasten, halverwege de veertigdagentijd.

Overgenomen uit informatie van KRO/NCRV
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antonius abt - overasselt

VANUIT DE CONTACTRAAD
verslag vergadering van 9 november 2022
bouWkundige zaken (in aanWezigheid van jos poels)
• Eind oktober zijn er weer twee stukken blik-
semafleider doorgeknipt, waarvan er een is 
meegenomen. Er is opnieuw aangifte gedaan. 
We roepen omwonenden van de kerk op om de 
politie te bellen als ze iets verdachts zien bij de 
kerk.
• De buitendeuren van de sacristie zijn aan ver-
vanging toe. Een offerte is aangevraagd.
• Het Heilig Hartbeeld aan de Hoogstraat en het 
Antoniusbeeld in de voorgevel van de kerk zijn 
schoongemaakt door een professioneel bedrijf. 
Beide beelden zijn geïmpregneerd met een be-
schermend middel.
• Twee houten beelden in de kerk zijn aangetast 
door houtworm. Door de bouwadviseur van het 
bestuur (Henk Jansen) is een offerte voor de be-
handeling ervan aangevraagd.

afscheid tien en theo

Zoals eerder vermeld gaan onze kosters Tien 
Theunissen en Theo Theunissen aan het eind van 
2022 stoppen. Hun afscheid zal worden gehou-
den tijdens de eucharistieviering van 22 januari 
2023. Na afloop van deze viering wordt achter in 
de kerk koffie met iets lekkers geserveerd voor 
iedereen die hen persoonlijk wil bedanken.

opvolging kosters

We zijn nog steeds op zoek naar versterking 
van het nieuwe kostersteam. Wie belangstelling 
heeft kan contact opnemen met pastor Yves.

kerststal binnen in de kerk

De houten kerststal die elk jaar binnen in de kerk 
wordt opgezet is aan vervanging toe. We zijn 
daarom op zoek naar een goede timmerman die 
de kerststal in oude stijl kan namaken. 
Overigens zijn mensen die de kerststal jaarlijks 
willen opbouwen en afbreken ook zeer welkom.

kerstconcert

Op zondag 18 december is er om 13.30 uur een 
kerstconcert in onze kerk, verzorgd door het koor 

VOEDSELKAST IN OVERASSELT
Naar aanleiding van het 
bezoek van Jack Steeghs 
aan de contactraad van de 
H. Antonius Abt te Over-
asselt is in de contactraad 
het idee ontstaan voor een 
voedselkast in Overasselt. 

Door het beperkte aantal vrijwilligers hebben 
we contact gezocht met o.a. het bestuur van het 
Verenigingsgebouw. Het Verenigingsgebouw 
heeft het idee omarmd en is enthousiast aan de 
slag gegaan met het maken van de kast en het 
verzamelen van voedselbonnen en voedsel. In-
middels hangt de voedselkast overdekt achter het 
Verenigingsgebouw. Een voedselkast is een kast 
waar mensen eten, drinken 
en verzorgingsproducten 
kunnen neerleggen en 
meenemen, om voedselver-
spilling tegen te gaan en de 
ander te helpen die het niet 
breed heeft. Wie iets over 
heeft, mag het in de voed-
selkast leggen, maar alleen 
voedsel of verzorgingspro-
ducten in onaangebroken 
verpakkingen, waarvan 
de houdbaarheidsdatum 
niet is verstreken. Dus GEEN vers voedsel zoals 
vruchten en verse groente. Verder GEEN alcohol, 
tabak, boeken, vazen etc. Zowel het bestuur van 
het Verenigingsgebouw als de contactraad ho-
pen hiermee die mensen in het dorp te bereiken 
die het hard nodig hebben en dat zij de schroom 
overwinnen om daadwerkelijk iets uit de kast te 
pakken.

Jolanda Massaar

Engsele en het klarinettenensemble Mooi 
van Hout.

begroting 2023
De begroting voor 2023 moet binnenkort wor-
den aangeleverd. Voor het bouwkundige deel 
ervan zullen we Henk Jansen uitnodigen.

KERSTBRUNCH PAROCHIECENTRUM 26 DECEMBER

Fijn dat we dit jaar weer voor alleenstaande ou-
deren ‘samen Kerstmis’ kunnen vieren, met zorg 
en aandacht voor elkaar. U bent van harte wel-
kom op tweede kerstdag 26 december in het 
parochiecentrum van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

Graag opgeven voor 15 december, dagelijks tus-
sen 9.00 en 12.00 uur, in het parochiecentrum of 
telefonisch 024-6412627.
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Vieringenschema 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

17 december / 18 december
• 4e zondag van de advent

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jes. 7,10-14
☼ Tweede lezing: Rom. 1,1-7
☼ Evangelie: Mt. 1,18-24
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
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
Samenzang
Werkgroep WoCoviering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Eigen muziek
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

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
Elckerlyckoor
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Sint-Joris
Heumen

Oude
Sint-Victor
Batenburg
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Vieringenschema zaterdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
☼ Evangelie: Luc. 2,1-14

18.00 Gezinskerstviering
Familiekoor
Hennie Witsiers

20.00 Kerstavondviering
Harmonie D.O.V.
Ton van Balveren

20.00 Kerstavondviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

Géén viering

16.30 Kerstspel
Werkgroep

18.00 Gezinskerstviering
Kinderkoor
Lara van der Zee

20.00 Kerstavondviering
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

17.30 Gezinskerstviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

16.00 Kerstavondviering
Hennie Witsiers

zondag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Yves Mambueni

12.00 Kindje wiegen
    - 
15.00

15.00 English Mass
Kinderkoor
Yves Mambueni

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

maandag 26 december
• Tweede Kerstdag
• H. Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren

12.00 Kindje wiegen
    - 
16.00

Géén viering

Géén viering

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Andiamo
Yves Mambueni

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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Vieringenschema zaterdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
☼ Evangelie: Luc. 2,1-14

18.00 Kinderkerstviering
Samenzang
Werkgroep

18.00 Kinderkerstviering
Samenzang
Ton van Balveren

20.00 Kerstavondviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

20.00 Kerstavondviering
Samenzang
Hennie Witsiers met dominee

Géén viering

18.00 Gezinskerstviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

20.00 Kerstavondviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zondag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

11.00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Andreas Inderwisch

Géén viering

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Jack Leo

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

maandag 26 december
• Tweede Kerstdag
• H. Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

Géén viering

Géén viering

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

11.00 Woord en Communie
Muziekvereniging St. Anna
Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

Oude
Sint-Victor
Batenburg

Sint-Joris
Heumen

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

  

Het Kompas

Vieringenschema zaterdag 24 december
• Kerstavond

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 9,1-3.5-6
☼ Tweede lezing: Tit. 2,11-14
☼ Evangelie: Luc. 2,1-14

18.00 Gezinskerstviering
Familiekoor
Hennie Witsiers

20.00 Kerstavondviering
Harmonie D.O.V.
Ton van Balveren

20.00 Kerstavondviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

Géén viering

16.30 Kerstspel
Werkgroep

18.00 Gezinskerstviering
Kinderkoor
Lara van der Zee

20.00 Kerstavondviering
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

17.30 Gezinskerstviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

16.00 Kerstavondviering
Hennie Witsiers

zondag 25 december
• Eerste Kerstdag

lezingen

☼ Eerste lezing: Jes. 52,7-10
☼ Tweede lezing: Heb. 1,1-6
☼ Evangelie: Joh. 1,1-18

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Yves Mambueni

12.00 Kindje wiegen
    - 
15.00

15.00 English Mass
Kinderkoor
Yves Mambueni

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

maandag 26 december
• Tweede Kerstdag
• H. Stefanus

lezingen

☼ Eerste lezing: Hand. 6,8-10; 7,54-60
☼ Evangelie: Mt. 10,17-22

11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Ton van Balveren

12.00 Kindje wiegen
    - 
16.00

Géén viering

Géén viering

Géén viering

11.00 Eucharistieviering
Andiamo
Yves Mambueni

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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Vieringenschema 31 december
• Oudjaar

           

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
Samenzang
Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Géén viering

01 januari
• Maria, Moeder van God
• Openbaring des Heren

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Num. 6,22-27
☼ Tweede lezing: Gal. 4,4-7
☼ Evangelie: Lc. 2,16-21
zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
SDG (Gemengd) | Yves Mambueni
14.00 English Mass
Kinderkoor | Yves Mambueni
zondag

09.30 Nieuwjaarsviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Nieuwjaarsviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

07 januari / 08 januari
• Doop van de Heer

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jes. 60,1-6
☼ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
☼ Evangelie: Mt. 2,1-12
zondag

11.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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Na afloop
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Vieringenschema 31 december
• Oudjaar

           

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Oudejaarsviering
Samenzang
Jack Steeghs

Géén viering

Géén viering

Géén viering

01 januari
• Maria, Moeder van God
• Openbaring des Heren

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Num. 6,22-27
☼ Tweede lezing: Gal. 4,4-7
☼ Evangelie: Lc. 2,16-21
zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
SDG (Gemengd) | Yves Mambueni
14.00 English Mass
Kinderkoor | Yves Mambueni
zondag

09.30 Nieuwjaarsviering
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Nieuwjaarsviering
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Nieuwjaarsviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

Géén viering

07 januari / 08 januari
• Doop van de Heer

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Jes. 60,1-6
☼ Tweede lezing: Ef. 3,2-3a.5-6
☼ Evangelie: Mt. 2,1-12
zondag

11.00 Woord en Communie
Elckerlyckoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Hennie Witsiers

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 14 januari / 15 januari
• 2e zondag door het jaar

lezingen           3

☼ Eerste lezing: Jes. 49,3.5-6
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 1,1-3
☼ Evangelie: Joh. 1,29-34
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Ton van Balveren

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Werkgroep WoCoviering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Jack Leo

zondag

11.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

21 januari / 22 januari
• 3e zondag door het jaar
• bidweek voor de eenheid

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Jes. 8,23b - 9,3
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 1,10-13.17
☼ Evangelie: Mt. 4,12-23
zondag

11.00 Familieviering
           Apostelen 2.0
Parnassuskoor
Jack Steeghs

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
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
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Lara van der Zee

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

28 januari / 29 januari
• 4e zondag door het jaar

lezingen           5

☼ Eerste lezing: Sef. 2,3; 3,12-13
☼ Tweede lezing: 1 Kor. 1,26-31
☼ Evangelie: Mt. 5,1-12a
zondag

11.00 Eucharistieviering
Familiekoor
Yves Mambueni

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

Géén viering

Lezingen

uit de

Heilige Schrift
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BIJZONDERE VIERINGEN

Op zondag zal de livestream verzorgd worden via kanaal De Twaalf Apostelen op 
Kijk via de button KERKTV op onze website of rechtstreeks op 

Wijchen | H. Antonius Abtkerk
iedere maandag 19.00 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
iedere woensdag 09.30 uur Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Yves Mambueni.
iedere donderdag 09.00 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Wijchen | Emmanuelkerk
vrijdag 09 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 11 december 17.00 uur Kroatische viering.
dinsdag 20 december 14:00 uur Ouderenviering Kerstmis. Emmanuelkoor. Hennie Witsiers.
zondag 08 januari 17.00 uur Kroatische viering.
vrijdag 13 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 02 december 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
vrijdag 30 december 19.30 uur Ontmoetingsviering ZLTO. Gelegenheidskoor o.l.v. Ilja van Luijk. Jack Steeghs.
vrijdag 06 januari 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.
vrijdag 03 februari 10.00 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 16 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Lara van der Zee.
vrijdag 20 januari 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 23 december 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 27 januari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 02 december 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 06 januari 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.
vrijdag 03 februari 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

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

Heumen | Sint-Joriskerk
zaterdag 17 december 16.00 uur Oecumenische Kerstkuier. New Challenge.
vrijdag 23 december 10.00 uur Kerstviering KBO. Yves Mambueni & Dominee Hermen Kroesbergen.

Batenburg | Stadswal
maandag 28 december 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 26 januari 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 02 december 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 06 januari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 03 februari 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 WijchenIn 2009 heeft het kunstenaarsduo 

Etta (ontwerpster) en Roberto 
(kleispecialist) een bedrijf opgericht. Inmid-
dels werken er zestien  mensen, waarvan de 
meesten vrouw. Waar deze vrouwen eerder 
weinig kans hadden op de arbeidsmarkt, 
krijgen ze nu interne opleidingen en zijn er 
goede arbeidsomstandigheden. De beelden 
worden gemaakt van lokale klei en gebakken 

in een oven. brengen ze een Ieder 
beeld krijgt een eigen uitstraling en 
karakter door de bewerkingen. En 
dat deze beelden geliefd zijn, blijkt 
wel uit het feit dat ze vaak snel ver-
kocht worden. Maar niet getreurd, 
met regelmaat worden weer nieuwe 
beelden aangeleverd.
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h. judocus - hernen

In de herfst begint de periode van de lichtjes
Overal bleke halloweengezichtjes,
Maar ook heel veel nieuwe mensen die dierba-
ren gedenken;
Voor wie ze een kaarsje schenken.
En we sturen ze lieve gedichtjes

De advent krijgt zijn eigen kaarsenkrans,
Voorbereiden op Kerstmis, met heel veel fans.
We hullen onze gebeden  in het paars;
Iedere week een nieuwe kaars
Kerstmis geeft weer een nieuwe kans

Overal zullen we het weer horen
Christus is geboren
We bereiden ons weer voor,
Jubelende zang van menig koor,
Het streven naar vrede mag ons bekoren

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES
18 december: Pieta Verwaaijen-Jacobs, Gerda 
van Heumen-Loeffen, overleden ouders Wee-
ren-Jansen/Peperkamp-Jansen, Jan en Betsy 
Hendriks-Huberts, Hendrik en Oda van Uden-
Peperkamp, Piet en Lien Hendriks-Huberts, Wim 
en Gon Hebing

Kerstmis: Jan en Pieta de Kleijn, Pieta Ver-
waaijen-Jacobs, Cor van Kerkhof en Mien van 
Kerkhof-Gradussen, Herman Schreven, overle-
den ouders Weeren-Jansen/Peperkamp-Jansen, 
Ben Weeren, Gerda van Heumen-Lukassen, 
overleden familie Van der Aa-Broekman, Koosje 
van Heumen-Cobussen, overleden familie Van 
Heumen-Cobussen, Ria van Heumen-Loermans, 
Tien en Riek van Duifhuizen-Hoeks, Ben en Bets 
Hendriks-Taks, David Strik, Wim Vergeest, Hent 
van As, Paul Jansen, Geert en Nel van den Steen-
hoven, Piet en Reinilda de Sonnaville, Anja de 
Sonnaville, Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-
van het Westeinde, Jan Schreven, Britt Geurts
Bert van Duifhuizen, overleden ouders Reijnen-
Pruijs , overleden ouders Zondag-van der Sluijs, 
Wim en Gon Hebing

1 januari:  Pieta Verwaaijen-Jacobs, Gerda van Heu-
men-Lukassen, Koosje van Heumen-Cobussen, 
Paul Jansen, Hendrik en Oda van Uden-Peper-
kamp, Bert van Duifhuizen

21 januari: Ria van Heumen-Loermans

29 januari: Ellis Ebskamp en familie Ebskamp-van 
het Westeinde 
 
Gelieve de misintenties voor de maand februari  
voor 2 januari in te leveren bij Annemarie Schre-
ven, Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of per 
mail: misintentiesjudocus@gmail.com

BEZICHTIGING KERSTSTALLEN

op eerste kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Er staan in onze kerk een paar hele mooie kerst-
stallen met veel kijkplezier. Zij worden elk jaar 
weer met de grootste zorg neergezet: de mooie 
grote oude kerststal en een tweede 'Jos van 
Minderhoutkerststal' met vele figuurtjes uit het 
landelijke boerendorpsleven.  Je komt toch zeker 
wel even kijken met je kinderen of je kleinkin-
deren. Kom, kijk en geniet en word er stil van…

EERSTE VIERING IN HET NIEUWE JAAR 

op zondag 1 januari 2023. 

Om 11.00 uur de nieuwjaarsviering, een feestelij-
ke viering met ons mooie koor. Na afloop van de 
viering is er achter in de kerk met koffie of thee 
een moment om elkaar alle goeds toe te wensen 
voor het nieuwe jaar. U bent van harte welkom.

De contactraad
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INWIJDING NIEUWE MARIAKAPEL
Zondag 23 oktober was voor onze Paschalisge-
loofgemeenschap  een mooie dag. Na lange tijd 
van voorbereiding en bouwwerkzaamheden 
konden we de nieuwe Mariakapel in gebruik ne-
men. Al langere tijd bleek er behoefte te zijn aan 
een bezinningsplekje bij Maria in onze kerk en op 
initiatief van enkele contactraadsleden en met 
de inzet van een aantal actieve en betrokken pa-
rochianen is een mooie Mariakapel gerealiseerd. 
Er is een nieuwe ingang aan de zijkant van de 
kerk gemaakt en binnen is door de glazen deu-
ren een 'open' verbinding met de kerk. 
Voorheen was een kapelletje ingericht in het por-
taal van onze kerk waar dagelijks veel bezoekers 
een kaarsje brandden en een moment van bezin-
ning namen. Soms ook een wens of herinnering 

opschreven in het intentieboek. Het Mariabeeld 
dat hier stond is tijdens de dienst overgedragen 
aan de heer Van Boxtel uit Batenburg, waar het 
in de St.-Victorgemeenschap een mooi plekje 
krijgt.
De viering op deze zondag in de oktobermaand 
was speciaal gewijd aan Maria en de inwijding 
van de kapel. Het is een drukbezochte, maar 
toch een heel intieme en sfeervolle viering ge-
worden. Lara ging voor, het kinderkoor o.l.v. Els 
zong mooie Marialiedjes en ook het herenen-
semble o.l.v. Frans had een passend repertoire 
ingestudeerd.  Maria werd door Lara in het licht 
en door de kinderen in de bloemetjes gezet. 
    
Na afloop van de viering werd het nieuwe Ma-
riabeeld, geschonken door zuster Mattens van 
Huize Rosa,  naar de kapel gedragen en de kin-
deren van het koor brachten de lichtjes en de 
bloemen mee. Lara sprak de zegen uit en samen 
baden we het Weesgegroet. 
Door de vele kaarsjes die er inmiddels al gebrand 

MARIAVIERING
opening nieuWe mariakapel in de paschalis baylon-
kerk zondag 23 oktober 2022
Voorganger tijdens deze Mariaviering:
Lara van der Zee

Deze ontmoetingsviering werd mede mogelijk 
gemaakt door:
Herenensemble o.l.v. Frans Vodegel en
Kinderkoor Do-Re-Mi-Fa-Sol o.l.v. Els Bergman

Voor aan de rechterkant in de kerk was het nieu-
we Mariabeeld geplaatst met daarachter het 
beeld dat achter in het portaal gestaan heeft, 
het is een beeld dat van de kijkzolder kwam om-
dat het andere beeld ontvreemd was.
De kerk was mooi versierd en voor de eerste le-
zing klonken meerdere gebedjes waar wij op 
voorspraak van Maria onze vragen, wensen en 
onze dankbaarheid konden voorleggen. 
Tijdens deze gebedjes zijn door de kinderen 
zeven witte en zeven rode rozen bij Maria ge-
plaatst. Zo stond Maria geheel in de bloemen en 
waxinelichtjes.
De eerste lezing, Maria een vrouw, zo menselijk 
nabij. Een vrouw waarin elke moeder zich kan 
herkennen, een heel toepasselijke lezing.
Na de communie het Ave Maria met daarna de 
mededelingen.
Hierin werd bekend gemaakt dat het vervangen 
Mariabeeld een andere plaats zal krijgen bin-
nen de parochie De Twaalf Apostelen. Ik, Bert 
van Boxtel, wist van niets en Hennie Witsiers had 
ons gezegd dat wij hier naar toe konden gaan. 
Hennie zou deze 
dag wel alleen in 
de oude Victor 
de viering verzor-
gen. Dus ik werd 
uitgenodigd om 
het beeld dat nu 
niet meer nodig 
was, in ontvangst 
te komen nemen.

paschalis baylon - Woezik

hebben, blijkt dat er in een behoefte is voorzien. 
Maria is voor onze parochianen, en ook voor 
niet- parochianen een herkenbare en aanspreek-
bare Moeder gebleken. 
Mocht u in de gelegenheid zijn, u bent van harte 
welkom. Maria is een heel gastvrije vrouw en 
ontvangt u graag. 

De contactraad
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Na de contactraad van de Pa-
schalis bedankt te hebben en 
het beeld te hebben wegge-
zet, werd het nieuwe beeld 
in processie naar de nieuwe 
kapel gebracht en is de kapel 
ingezegend. 

Na afloop 
kregen we 
koffie, of 
thee met 
gebak en 
voordat we 
naar huis 
keerden kre-

gen we vijf schuimpjes in de Mariavorm. Het was 
een leuk idee. 
Wij, Bert en Riet, waren met z’n tweëen geko-
men en mochten met z’n vieren - met Maria en 
het kind Jezus - naar huis. Het was een mooi 
gebeuren. Wij wensen de mensen in de Woezik 

en omgeving veel de-
votie met de nieuwe 
kapel.

Wij hopen dat we in 
Batenburg nog veel 
kaarsjes mogen op-
steken bij Maria.
Wij hebben nu, van-
daag 30 oktober, de 
allerzielenviering ge-
had die heel goed is 

KERSTMIS 2022
Ook dit jaar gaan Maria en Jozef weer op weg 
naar Bethlehem:

Sjok, sjok, sjok liep het ezeltje, Jozef zocht naar 
onderdak. (2x)
Maar ze zeiden: ’t Spijt ons zeer, we hebben he-
laas geen slaapplaats meer.
Hop, hop, hop liep het ezeltje, want het rook een 
warme stal. (2x)
Daar, en wie had dat gedacht…..werd Jezus ge-
boren in de nacht.

Dit jaar vinden Maria en Jozef met kindje Jezus 
toch een plekje in de stal van de Paschaliskerk, in 
de Woezik.
Een verteller leest het kerstverhaal voor, kinde-
ren beelden het verhaal uit en het kinderkoor Do 
Re Mi Fa Sol zingt hierbij de traditionele, maar 
ook moderne kerstliederen.
Mooi om de kerstavond te beginnen met voor-
al de jongere kinderen en hun papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s. Jullie zijn van harte welkom op 
24 december. Het kerstspel begint om 16.30 uur. 

Mochten er nog kinderen zijn die graag mee 
willen doen met het kerstspel, zij kunnen zich 
opgeven bij Els Bergman, tel. 024-6411841.

bezocht. Het Mariabeeld stond op de hoek van 
het altaar, eenvoudig versierd met bloemen uit 
de tuin. De paaskaars hoort er op deze dag ook 
bij. 
   
Dankjewel.

Bert van Boxtel             

sint-joriskerk heumen 

KERSTKUIER IN HEUMEN

Vorig jaar hadden wij, de protestantse gemeente 
Heumen en de r.-k. geloofsgemeenschap, samen 
met de inwoners van Heumen een prach-
tige kerstkuier. Zo’n honderd bezoekers 
liepen langs een Romeinse heraut die 
de volkstelling aankondigde, chocomel 
en glühwein to go, een kerstquiz, een 
zingende Zacharias en Elisabeth met be-
schuit met muisjes, levensgroot Tetris bij 
Grand Hotel Bethlehem, de herders met 
pony’s, zingende engelen en sfeervolle 
muziek in de kerk. Het was een groot feest! 

Op zaterdag 17 december van 16.00 tot 18.00 
uur is er weer een kerstkuier. Laten we daar weer 
iets moois van maken!

Het thema van de kerstkuier 
dit jaar is: herders en engelen. 
Word een herder en ga op pad! 
Wie weet kom ook jij wel enge-
len tegen die je de weg wijzen 
naar een stal in Bethlehem waar 
iets heel bijzonders is gebeurd!

Hermen Kroesbergen
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AFSCHEID DAMES- EN HERENKOOR

Op 22 oktober jl. hebben we in de H. Antonius 
Abtkerk van Nederasselt afscheid genomen van 
het dames- en herenkoor. Hennie Witsiers ging 
voor in deze vie-
ring en samen 
met Mazing Joy 
was het toch een 
feestelijke vie-
ring.
Liza Matijssen 
richtte namens 
de contactraad 
onderstaande woorden tot de koorleden: Wij 
vinden dit bijzonder jammer, maar in deze tijd 
van teruglopend kerkbezoek en geen nieuwe 
mensen meer die aansluiten bij de huidige koren, 
komt er een tijd dat men keuzes moet maken. 
De coronatijd heeft hier natuurlijk ook aan bij-
gedragen, omdat de koren een hele lange tijd 
niet meer mochten zingen. Ook dat heeft mede 
de keuze bepaald van het koor van Nederasselt 
om ermee te stoppen.
Het koor is ergens rond 1900 opgericht als he-
renkoor. In 1955 mochten ook dames mee gaan 
zingen tijdens de kerkelijke feesten als Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis. Waarna het in de loop 
der jaren een dames- en herenkoor is gewor-
den die de weekendvieringen en uitvaarten met 

kerkmuziek ondersteunden. Een van de eerste 
dames die in het koor kwamen zingen was An-
nie van Eldijk-Derks, die enkele weken geleden is 
overleden, maar haar hele leven lid is gebleven 
van het koor.
De huidige dirigent Sjef Derks willen we hierbij 
als drijvende kracht van het dames- en herenkoor 
in het zonnetje zetten. Hij is maar liefst zeven-
tig jaar lid van het koor. Zijn vader Thé Derks, 
die toen de dirigent was, vond hem als elfjarig 
jongetje in 1952 geschikt om mee te gaan zin-
gen in de zondagsmis, zo ging dat toentertijd. 
Nadat zijn broer Jan niet meer beschikbaar was 

 
antonius abt - nederasselt

als organist, heeft Sjef deze taak op zich 
genomen. Vele jaren is hij de organist 
geweest tot zijn vader het dirigeerstokje in 1975 
wilde overdragen.
Vanaf toen tot nu toe wist hij de leden van het 
koor te enthousiasmeren om bij het dames- en 
herenkoor te blijven zingen. De zang van dit 
koor en de liederen die zij ten gehore brachten 
werden ook door de parochianen en andere 
kerkbezoekers van buiten de parochie zeer ge-
waardeerd. 
De koorleden willen we nog even bij name 
noemen, in willekeurige volgorde, en zeker 
ook hartelijk dank zeggen voor hun jarenlange 
bijdrage aan het dames- en herenkoor van Nede-
rasselt: Miets Ariëns, Hennie Beyé, Nelly Geerts, 
Els van Haren, Betsie Herpers, Mary Hirdes, Trudy 
Janssen, Lenie van Uden, Jeanne van der Stap-
pen, Wim Ariëns, Frits Arts, Jan Bonnet, Wim van 
Dam, Theo Derks (organist) en Leo Roelofs.

De contactraad

VIERINGEN MET KERST IN NEDERASSELT.

Op zaterdag 24 december is er in de kerk van 
Nederasselt om 18.00 uur een kinderkerstviering 
voor alle kinderen van de basisschool met hun 
ouders, maar ook opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom. In deze viering zullen we het kerst-
verhaal op een eenvoudige manier vertellen, 
luisteren we naar kerstliedjes en bidden we sa-
men enkele gebeden. Een werkgroepje zal hierin 
voorgaan.
Op zondag 25 december is er een eucharistie-
viering om 9.30 uur met als voorganger Yves 
Mambueni en m.m.v. Mazing Joy.

Contactraad van Nederasselt
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emmanuelkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op 11 november hebben we de tweede film in 
dit seizoen vertoond. Het aantal bezoekers was 
ietwat klein, maar de tevredenheid was groot.
• Op vrijdag 27 januari hebben we weer een 
voorstelling. Om 14.30 uur starten we de film. 
Vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een kopje 
thee en koffie. Elders in deze editie vindt u meer 
informatie.
• Diverse mensen zijn weer bezig met de voorbe-
reidingen voor Kerstmis en de jaarwisseling. Dit 
blijft altijd een flinke klus, maar het is ook steeds 
weer een gezellig gebeuren.
• Op dinsdag 20 december is om 14.00 uur de 
kerstviering voor ouderen. Na de viering wordt 
de middag voortgezet in ’t Achterom.
• Zowel op eerste kerstdag als op nieuwjaarsdag 
is de viering om 09.30 uur. Op 1 januari drinken 
we na de viering thee en koffie en mogelijk is 
daar nog wel iets bij.
• De eerstvolgende vergadering van de contac-
traad is op woensdag 11 januari om 19.00 uur.
• De contactraad wenst eenieder een zalige en 
sfeervolle kerst. En daarna wensen we iedereen 
een goed en gezond 2023.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE
De herbergkoffie gaat in de donkere dagen ge-
woon door. Op de woensdagen 21 december en 

4 en 18 januari in het nieuwe jaar 
bent u weer van harte welkom. 
Tussen 10.00 en 11.30 uur kunt u ge-
zellig aanschuiven.

Tini Poos

KERSTMIS IN CRISISTIJD
Marion Eling-Huls, voorzitter van onze contac-
traad, heeft hierover een paar gedachten op 
papier gezet.

In deze roerige, onrustige wereld, waarin heel 
veel mensen in armoe leven en velen sterven 
van de honger, omdat wij er niet in slagen de 
voedselvoorraad echt mondiaal te delen, vieren 
we binnenkort het kerstfeest. Alle dagen horen 
en zien we berichten van oorlogen, klimaatcrisis 
en miljoenen vluchtelingen wanhopig op zoek 
naar een betere plek om te leven; wat een schril 
contrast met de vredige boodschap van Kerstmis. 
Alhoewel, Maria en Jozef waren ruim twee-
duizend jaar geleden ook nergens welkom en 
moesten hun toevlucht zoeken in een stal. Was 
dat al een voorteken voor deze tijd?
Phil Bosmans schreef ooit het volgende:
De crisis kan een zegen zijn. Ze kan ons doen na-
denken over de echte levenswaarden. Ze kan ons 
helpen bewust te worden dat alles anders moet: 
eenvoudiger, soberder, stiller, menselijker. Ze kan 
ons doen terugkeren naar de natuur, een meer 
natuurlijke levensstijl.

Uit elke crisis kan een nieuwe tijd geboren wor-
den. Die nieuwe tijd begint aan de basis bij 
mensen die niet bang zijn, die opkomen voor 
vrede, zorg dragen voor de natuur en voor de 
terugkeer naar een natuurlijk levensritme.
Ik hoop dat wij zulke mensen zullen zijn, die zorg 
dragen ook voor de medemensen en geven en 
delen van wat we hebben en zijn.

Dit is de kerstwens vanuit de Emmanuelgemeen-
schap.

h. damianus - niftrik

KERSTMIS 2022

In Niftrik is op kerstavond 24 december een eu-
charistieviering om 20.00 uur.
Na afloop kan er onder het genot van een glaasje 
glühwein of een beker warme chocomelk achter 
in de kerk nagepraat worden. 
Op eerste kerstdag is er om 9.30 uur een viering. 
De kerk blijft die morgen open tot 11.30 uur om 
iedereen de gelegenheid te geven een bezoekje 
aan de kerststal te brengen. U bent van harte 
uitgenodigd.

De contactraad
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stonden. Alle vrijwilligers die 
hun uiterste best hebben ge-
daan: vanuit de contactraad 
dank hiervoor.
Wie we zeker niet mogen ver-
geten, onze kosteres Agnes, 
die alles mee verzorgde, dank 
daarvoor.

Na de dienst kwa-
men toch nog 
vele parochia-

nen in de kerk 
hun dank uit-

spreken en van 
gedachte wisselen 

over hoe ze alles er-
varen hadden. 

Anny Rosmalen

h. victor - batenburg

UIT HET ARCHIEF
de grote st.-victor, een herkenningspunt voor velen 
(deel 2) in batenburg begon de beeldenstorm

In de middeleeuwen verplaatste het spiritueel 
zwaartepunt zich enkele tientallen meters west-
waarts onder het toeziend oog van Dirk van 
Batenburg-Bronkhorst. En werd er in de vijftien-
de eeuw midden in het stadje een voorloper van 
de kerk gebouwd die er nu nog staat, de kleine 
St.-Victor. Maar in deze kerk werden in 1566, als 
een van de eerste kerken in Nederland de beel-
den van de consoles getrokken, en in de tijd 
dat de godsdienststrijd woedde werd de oude 
kerk door prins Maurits bijna helemaal met de 
grond gelijkgemaakt. Na herbouw in 1609 werd 
de kerk in gebruik genomen als hervormde kerk 
en het duurde tot lang na de reformatie eer de 
katholieken weer een kerkgebouw van beteke-
nis kregen (symbool van vrijheid). Maar in 1853 
bloeide het katholicisme weer op, de oude room-
se kerk trad tevoorschijn uit de schuilkerken, en 
kreeg heimwee naar de geïdealiseerde glorie van 
de moederkerk uit de bourgondische tijden. Dit 
resulteerde onder andere in de bouw van zeer 
grote katholieke kerken in de stijl van de neogo-
tiek, met hoge vensters en ranke spitse torens. En 
zo verrees ook in ons stadje Batenburg een kerk 

met dit statement.

de erfenis van de familie steeg

In eerdere stukjes in de Apostelbode ben ik al 
uitvoerig ingegaan op de familie Steeg, die de 
bouw van deze kerk mogelijk maakte. In de jaren 

50 en 60 van de twintig-
ste eeuw onderging ook 
deze kerk een versobering 
en verdwenen veel hei-
ligenbeelden en ging de 
witkwast over de rijk be-
schilderde muren.

dankbaar voor behoud

De instandhouding van 
een kerkgebouw is een 
complexe en kostbare 

aangelegenheid, maar in Batenburg werd hier 
met beleid en grote volharding aan gewerkt, wat 
erin geresulteerd heeft dat deze kerk 145 jaar 
in stand is gehouden. Het is dan ook ontzettend 
jammer dat onze kerk, die voor vele Batenburgers 
een baken was bij geboorte, huwelijk en overlij-
den, zijn deuren definitief heeft moeten sluiten 
in 2019.

Hans Vermeulen

h. jozefkerk - alverna

ALLERZIELENVIERING 
De viering van Allerzielen was een mooie ingeto-
gen viering, met als voorganger Ad Blommerde, 
zonder zang of muziek. Iedereen die ik sprak was 
erg onder indruk. De dienst stond in het teken 
van gedenken van onze dierbare overledenen. 
Onze kerk was mooi versierd door onze ver-
siergroep. De mooie gedachteniskaart was  
samengesteld door Rob Oostendorp.
Onze dank hiervoor. Na de dienst werd er door 
pastor Ad Blommerde en de kruisdrager met 
het wijwater naar het kerkhof gegaan, waar de 
graven en urnenkelders  werden gezegend. Het 
kerkhof was prachtig verlicht met dank aan onze 
kerkhofgroep die ook nog ̀ s middags ervoor had 
gezorgd dat het kerkhof zoveel mogelijk bladvrij 
was gemaakt. Ons he-
laas oud-jongerenkoor 
had ervoor gezorgd 
dat overal op de gra-
ven en urnenkelders 
kaarsen te branden 
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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.

‘In liefde geleefd, in liefde gestorven’. Zo was het 
leven van de zachtmoedige Vlaming Erik Dyckhoff 
(1942-2022). In 1974 kwam hij samen met zijn vrouw 
Diane en hun twee kinderen in Overasselt wonen. 
Als arts opgeleid in Gent, had hij zich in Nijmegen 
als psychiater gespecialiseerd. Daarnaast was hij een 
groot kenner van oude muziek, oprichter van Ensem-
ble Intervalli en organisator van talloze projecten 

antonius abtkerk - Wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
In de contactraadvergadering van 31 oktober, de 
laatste van dit kalenderjaar, hebben we diverse 
onderwerpen besproken.
•  Het parochiebestuur heeft gevraagd om ideeën 
voor energiebesparing om de kostenpost ener-
gie niet tot extreme hoogte te laten groeien. 
Op basis van de door de diverse geloofsgemeen-
schappen geopperde ideeën zal het bestuur een 
algemene richtlijn uitvaardigen. Duidelijk is al 
wel dat iedereen die actief is voor onze geloofs-
gemeenschap zich 'energiebewust' zal moeten 
gedragen. Ook moeten we wennen aan een niet-
verwarmde kerk. Zodra alle besluiten duidelijk 
zijn zullen deze worden gecommuniceerd. We 
hopen op eenieders begrip voor de maatregelen.
•  Door de afwezigheid van onze pastoor in de 
decembermaand wordt er thans hard gewerkt 
aan een vieringenschema dat 'uitvoerbaar' is. Op 
23 november zullen in een gezamenlijk overleg 
de 'puntjes op de i' voor de organisatie van o.a. 
Kerstmis worden gezet. We proberen zoveel mo-
gelijk de wensen van de geloofsgemeenschap te 
honoreren.
•  Op zondag 11 december zal popkoor Event 
zijn jaarlijkse kerstuitvoering ten gehore bren-
gen. Wij hopen dat u door een bezoek aan deze 
uitvoering in de kerststemming komt. Op pagina 
7 in deze Apostelbode vindt u meer informatie.
•  We hebben ook stilgestaan bij het feit dat deze 
contactraadvergadering de laatste was voor Ans 
Derks en Ger van den Bogaard. Wij danken Ans 
en Ger voor hun inzet en zullen op gepaste wijze 
afscheid nemen. Consequentie is dat de contact-
raad nog slechts uit vier personen bestaat. Langs 
deze weg wil ik een oproep doen voor nieuwe 
leden van de contactraad.

Hein Kroft

VERWARMING IN ONZE KERK
Ook onze kerk moet flink bezuinigen op het gas-
verbruik en maatregelen nemen in de lijn van 
de adviezen van het parochiebestuur. Daarom 
wordt in de periode tot en met april de verwar-
ming alléén aangezet tijdens vieringen op zon- en 
feestdagen en bij uitvaarten en huwelijken. Maar 
dan wordt slechts verwarmd tot 16 graden, dus 
het is kerkgangers aan te raden zich daarnaar te 
kleden! Afgesproken is dat de kachel een half uur 
voor de viering aan- en een half uur voor het ein-
de van de viering weer uitgezet wordt.
Voor alle duidelijkheid: tijdens doordeweekse 
vieringen èn tijdens repetities van de koren blijft 
de verwarming uit. In geval van extra activiteiten 
(denk aan een concert of zo) zal een bijdrage aan 
de extra verwarmingskosten noodzakelijk zijn.

De contactraad

WIJZIGINGEN WEKELIJKSE AANBIDDING 
Vanwege de weersomstandigheden hebben we 
besloten om voor deze wintertijd onze wekelijkse 
aanbidding te verschuiven van vrijdagavond naar 
woensdagochtend na de eucharistieviering van 
9.30 tot 10.00 uur in de zijkapel. Iedereen is van 
harte welkom om samen met ons de Heer te aan-
bidden en Hem vanuit de stilte van ons hart te 
loven.  Het maakt ons geloof sterker en brengt 
veel vrede en sereniteit in ons leven. 

Pastor Yves

VOEDSELINZAMELING
In het kader van Dienen NU 
en als vervolg op het Armoedetheater 
heeft de contactraad op twee zonda-
gen in november een inzamelingsactie 
gehouden van houdbare voedings-
middelen voor arme gezinnen. Wij 
danken alle gevers! 

De contactraad Antonius Abt Wijchen

waarin hij altijd zelf meezong. Hij schreef 
ook twee romans en talloze gedichten. 
Erik was een gelovig en maatschappelijk 
betrokken man, actief als vrijwilliger. Zijn fietstocht 
naar Santiago de Compostella bleek een blijvende 
inspiratie voor hem. In 2007 werd hij weduwnaar. In 
2012 hertrouwde hij met Ria en kwam de dichter in 
hem opnieuw naar boven. Hij is in vrede gestorven 
en in de zekerheid dat zijn eerste achterkleinkind 
spoedig het levenslicht zou zien.

In Wamel is op 9 augustus 1951 geboren Ton van 
Doornspeek. Hij is getrouwd met Edgar Ritter en zij 



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

Pagina 26 Parochie de twaalf aPostelen nummer 10, december 2022/januari 2023

OPLOSSING PUZZEL
1. D, 2.C, 3. B, 4. A, 5. D, 6. A, 7. B, 8. A, 9. C, 10. D.

hebben samen in Nijmegen gewoond. Op 13 okto-
ber 2022 is Ton in hun kapperszaak vrij plotseling 
overleden. Zijn uitvaart is gehouden op vrijdag 21 
oktober 2022 in de H. Antonius Abtkerk te Wij-
chen. Daarna is zijn lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof nabij de H. Jozefkerk op Alverna.  Ton de 
Bourgondiër hield van een goed gesprek, omringd 
door vrienden. Hij had altijd een luisterend oor. Hij 
nam de verantwoordelijkheid voor de zaak en privé. 
Hij was trots op de liefde van zijn leven en de rust 
zelve.

Joke van Wijk-Elbers werd op 17 september 1935 
te Wijchen geboren. Zij groeide op in het kerkdorp 
Woezik aan de Koolberg, waar zij tot haar 47e jaar 
heeft gewoond. Ze trouwde met Piet van Wijk en 
werd de moeder van acht kinderen. Haar geluk 
vond zij vooral in  het zorgen voor de kinderen en 
later in de belangstelling voor de klein- en achter-
kleinkinderen. De dood van Piet sloeg een flink gat 
in haar leven. Tot het laatst toe heeft zij hem gemist. 
Op 15 oktober 2022 is zij overleden. De afscheidsvie-
ring heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2022 in de 
Paschaliskerk in de Woezik, waarna we haar hebben 
begeleid naar het crematorium te Beuningen.

Hent van de Pol is op 8 juli 1930 geboren te Puiflijk. 
Hij overleed op 17 oktober 2022 thuis in zijn eigen 
vertrouwde omgeving te Niftrik. Hij was getrouwd 
met Bets. Wie aan Hent denkt, ziet hem voor zich als 
een tevreden man, blij met de kleine dingen in het 
leven. Samen met Bets en het hondje, leefde hij ge-
lukkig temidden van hun huis en hun tuin in Niftrik. 
Zijn uitspraken waren: “de natuur moet zijn gang 
gaan” en “het is zoals het is”. Zijn afscheid heeft 
plaatsgevonden op 22 oktober 2022 in het cremato-
rium Rijk van Nijmegen in Beuningen.

Op 28 oktober 2022 vond de afscheidsviering plaats 
voor Sjaan de Vree-Dominicus. Zij werd geboren 
op 19 mei 1939 te Herpen. Zij was de vierde in een 
rij van veertien kinderen. Op 4 juli 1968 is zij ge-
trouwd met Henk de Vree, die op 23 februari 2013 
is overleden. Uit hun huwelijk werden vier kinderen 
geboren. Zij  mocht van tien kleinkinderen de trotse 
oma zijn.  Zij vond het geweldig om met haar 

'kiendjes' Sinterklaas en kerst te vieren, paaseieren 
te  zoeken of een dagje uit te gaan. Sjaan zorgde 
voor het huishouden, haar kinderen en deed veel 
vrijwilligerswerk. De laatste jaren is zij gaan wonen 
in woonzorgboerderij de Hagert. Zij overleed op 23 
oktober 2022. Na de afscheidsviering is haar lichaam 
op het kerkhof aan de Kasteelse Allee te Batenburg 
te ruste gelegd.

Emeritus pastoor Jan Böhmer werd op 17 novem-
ber 1928 geboren te Duiven (GD). Hij overleed op 
12 november 2022 in het verpleeghuis Aqua Viva 
te Nijmegen.  Jan was priester van het aartsbisdom 
Utrecht. Hij werkte in de beginjaren als kapelaan te 
Houten en De Bilt. Vervolgens was hij vijftien jaar als 
musicus verbonden aan het kleinseminarie te Apel-
doorn. Vanaf 1972 was hij basispastor. Op zijn 68e 
ging hij met emeritaat en in Wijchen wonen en be-
steedde zijn tijd hoofdzakelijk aan kerkmuziek. De 
laatste jaren van zijn leven werd hij in het verpleeg-
huis Aqua Viva verzorgd. De eucharistieviering bij 
zijn afscheid heeft plaatsgevonden in de Antonius 
Abtkerk te Wijchen. Daarna is zijn lichaam te ruste 
gelegd op het nabijgelegen kerkhof.

Gerda Schreven-Loeffen (88) zag het levenslicht in 
Ewijk, te midden van een groot tuindersgezin. Haar 
hele leven was ze graag buiten in de tuin en graag 
onder de mensen, altijd bereid om een ander bij te 
staan. Door haar huwelijk met Jan kwam ze in de 
zestiger jaren naar Hernen en vond ze haar draai 
op het boerenbedrijf. Gezegend met vier kinderen, 
twaalf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen 
heeft ze op zondagmorgen 20 november vrij plotse-
ling het leven los moeten laten. Met elkaar maakten 
de gezinsleden veel mee maar ze bleven mede door 
deze sterke vrouw niet bij de pakken neerzitten. 
Vrijdagmorgen 25 november namen we afscheid 
van haar in een volle H. Judocuskerk te Hernen, 
waarna ze werd begraven bij haar Jan op het naast-
gelegen kerkhof.



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 27nummer 10, december 2022/januari 2023

COLUMN

Parochie de twaalf aPostelen Pagina 27nummer 10, december 2022| 2023 

 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
Informatie via de wegwijs en www.detwaalfapos-
telen.nl
Buiten de openingstijden alléén in dringende ge-
vallen bereikbaar via het alarmnummer 06-13934368
Rekeningnummer Parochie De Twaalf Apostelen: 
Rabobank NL70 RABO 0135 4640 48 (IBAN)

Pastoraal team

KERSTMIS 2022
Hij bestelde een biertje, zij een witte wijn. Ze zaten 
wat onwennig in een schemerig hoekje van het 
restaurant, twee jonge mensen van ergens in de 
twintig. Voordat ze gingen zitten had de man heel 
voorzichtig een kinderwagen zo neergezet dat ze 
zicht hadden op de baby. Het kind sliep, ik hoorde 
geen enkel geluidje. Af en toe boog de man voor-
over, keek in het wagentje en nam weer een slokje 
van zijn pilsje. De vrouw leek zich te verwonderen 
over wat haar overkomen was: een kind, uit haar 
geboren. Hun leven zou nooit meer hetzelfde zijn 
als voorheen.  Even waren ze de buitenwereld ont-
vlucht en genoten ze van een stil moment. 
Buiten waren de straten en de winkels al versierd 
met kerstverlichting terwijl Sinterklaas schoenen 
en schoorstenen nog moest vullen 
met cadeautjes. De wereld is in de 
war en heel veel mensen zijn nood-
gedwongen ver van huis. Ik stel 
mijzelf voor aan de andere kant 
van de wereld zonder alles wat mij 
dierbaar is.
Wij zaten aan de koffie, en terwijl 
ik naar de kinderwagen keek moest 
ik denken aan het kerstverhaal uit mijn kinderja-
ren. Nergens welkom, het pasgeboren kind in een 
kribbe, dat vond ik vroeger heel treurig. Maar het 
was ook een mooi verhaal: het kind lag wel lekker 
warm tussen enkele dieren, het had een vader en 

een moeder, er werd gezongen door engelenko-
ren en er kwamen allerlei mensen op bezoek, zelfs 
koningen uit verre landen. Ik kan het verhaal van 
vroeger niet vergeten en denk aan de ontheemden 
van nu en tegelijkertijd aan de bekende kerstlied-
jes, de geuren van de feestelijke kerstmaaltijden, 
de lange zit in de nachtmis en het knerpende ge-
luid van de sneeuw onder nieuwe schoenen. 
Wat gaat er allemaal gebeuren in de wereld? Ik 
wil niet alleen maar pessimistisch zijn over 2023. 
Nog steeds krijgen mensen kinderen ondanks de 
onzekerheid rondom ons. Er is heel veel goedheid 
in de wereld, die wil ik blijven zien. Ook op plaat-
sen waar mensen onder barre omstandigheden 
moeten overleven lopen lachende kinderen. Zij 
zijn toch de toekomst. Wij koesteren elke mooie 
dag die ons gegeven is. We liepen op 13 november 
langs een grote waterplas, de zon scheen uitbundig 

en er zwommen zelfs mensen. 
De winter leek ver weg, maar 
nog even, en dan zet ik een ver-
sierd boompje in de kamer. Het 
schrijven van kerstkaarten wil ik 
zo lang mogelijk volhouden al 
zal het af en toe een mailtje of 
een appje worden. Mijn armen 
zijn niet lang genoeg om de hele 

wereld te omhelzen, maar ik probeer zo ruim mo-
gelijk te denken. Ik plaats mezelf in gedachten in 
een kring van mensen rond de aardbol, bijna acht 
miljard mensen die elkaars handen zoeken.
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laat zien dat voor Gods volk die aspecten niet los 
van elkaar gezien kunnen worden. Als het volk 
en vooral ook de leiders en machthebbers op de 
eerste plaats gericht zijn op het volbrengen van 
Gods wil, komt het ook wel goed met de rest. 
Dan komt er ook vrede, rust en welvaart.

In onze tijd is de democratie de meest vanzelf-
sprekende en gewilde staatsvorm. Op plekken 
waar geen democratie is, gaat het volk daar om 
vragen. 
In de tijd van Samuel was het koningschap de 
meest vanzelfsprekende en gewilde staatsvorm. 
Israël wil daarom ook een koning. Dat was een 
lastige vraag want wat zegt dat over het koning-
schap van God? Uiteindelijk komt er wel een 
koning, maar staat daar in Israël altijd een pro-
feet naast. De profeet moet de koning bij de les 
houden en waarschuwen als hij te veel gericht is 
op het versterken van zijn eigen machtspositie. 
Samuel wordt de eerste profeet. 

Samuel is ook degene die de eerste koningen 
zalft. Eerst Saul en later David. Daarbij leert ook 
Samuel weer een les. Samuel wil in eerste instan-
tie een oudere broer van David zalven, die groot 
en sterk is. Maar dan zegt God: “Let niet op zijn 
uiterlijk. Kijk niet hoe groot hij is. (…) Wat je van 
buiten ziet, is niet belangrijk. Daar kijken men-
sen altijd het eerst naar, maar Ik let erop hoe een 
mens van binnen is” (1 Sam 16,7).

Kijken met andere ogen. Dat is wat we telkens 
opnieuw mogen leren.   

Pastoraal werkster Lara van der Zee

Er valt zo veel meer over Samuel te 
zeggen dan past op deze pagina. 
Lang geleden heb ik er een hele af-
studeerscriptie over geschreven. Op 

deze achterkant kan ik slechts een paar aspecten 
noemen.

bijzondere geboorte

In deze tijd leven we toe naar het kerstfeest, het 
feest waarop we de bijzondere geboorte van Je-
zus gedenken. In de Bijbel staan meer bijzondere 
geboorteverhalen. De geboorte van Samuel is er 
daar een van. Een bijzonder geboorteverhaal 
geeft aan dat het kind een bijzondere betekenis 
zal krijgen in het verhaal van God met mensen. 
Net als Maria zingt ook Hannah, de moeder van 
Samuel, een krachtig lied bij de komst van haar 
zoon. Lees maar eens na in 1 Samuel 2 en verge-
lijk het met het Magnificat van Maria in Lucas 1. 
Beide moeders zingen over God, die anders naar 
mensen kijkt dan wij vaak naar elkaar kijken. 
Voor God tellen niet de machthebbers, maar de 
geringen, die Hij zal verheffen.

leiders

Samuel is vanaf zijn vroegste jeugd in de buurt 
van leiders en machthebbers. Hij groeit op in de 
tempel van Silo bij de priester Eli. Daar ontvangt 
Samuel zijn roeping. Maar hij ziet er ook hoe 
macht kan corrumperen. De priesters in Silo zijn 
er vooral op gericht zelf beter te worden van de 
offergaven die door mensen worden gebracht. 
Hun macht zal geen stand houden.

Heel even is Samuel zelf de leider van Israël op 
religieus, politiek en militair vlak (1 Sam 7). Hij 

de profeet samuel


