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De ApostelboDe

H. Jozef-Alverna, H. Johannes de Doper-Balgoij, H. Victor Batenburg, 

H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, 

H. Antonius Abt-Nederasselt, H. Damianus-Niftrik, 

H. Antonius Abt-Overasselt, H. Antonius Abt-Wijchen-centrum, 

Emmanuel-Wijchen-Achterlo,H. Paschalis-Baylon-Woezik

 

HEILIGE JOZEF
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OM TE NOTEREN

* aanmelden verplicht

Volg a.u.b. de media en kijk op de 
MijnRKK-app of onze website www.detwaal-
fapostelen.nl voor actueel nieuws.
1 maart 10.00 – 11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen 
* 1 maart 19.30 – 20.30 uur BijBeldelen 
Gebruik van Teams, leiding pastoraal team De 
Twaalf Apostelen
2 maart 19.30-21.30 uur dominicuskerk nijmegen,
Lezing Albertinumgenootschap 'Eva en Adam: 
de eindigheid een straf?' entree E7 
3 maart 14.30 uur emmanuelkerk

Filmvertoning 'Good-bye Lenin' 
* 3 maart 18.00-19.00 uur pastorie van overasselt

Vastenmaaltijd bij pastor Yves Mambueni
* 8 maart 19.30-20.30 uur BijBeldelen 
Gebruik van Teams, leiding pastoraal team De 
Twaalf Apostelen
9 maart 19.30-21.30 uur, dominicuskerk nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Jezus tussen 
God en de duivel', entree  E7 
9 maart inleverdatum kopij

Apostelbode: Nr. 3 (2023)
* 10 maart 18.00-19.00 uur pastorie van overasselt

Vastenmaaltijd bij pastor Yves Mambueni
14 maart vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
15 maart 10.00-11.30 uur kerkzaal emmanuelkerk

‘Herbergkoffie’ Koffie-ontmoetingsmorgen
* 15 maart 19.30 – 20.30 uur BijBeldelen 
Gebruik van Teams, leiding pastoraal team De 
Twaalf Apostelen
16 maart 19.30-21.30 uur dominicuskerk nijmegen

Lezing Albertinumgenootschap 'Judas, vriend en 
verrader' entree E7
18 maart 15.00 uur tuin oosterweg 4
Oecumenische viering opening Passion 2023
* 19 maart vanaf 17.00 uur mijlpaal, hernen 
Vastenmaaltijd georganiseerd door maaltijden-
groep Bergharen, Hernen, Leur
* 22 maart vanaf 17.30 uur hervormde kerk Bergharen 
Vastenmaaltijd georganiseerd door maaltijden-
groep Bergharen, Hernen, Leur
* 22 maart 19.30 – 20.30 uur BijBeldelen 
Gebruik van Teams, leiding pastoraal team De 
Twaalf Apostelen
* 24 maart 18.00-19.00 uur pastorie van overasselt

Vastenmaaltijd bij pastor Yves Mambueni
28 maart vanaf 10.00 uur parochiecentrum

Inloopmorgen Oosterweg 4 Wijchen
*29 maart 17.30 de zandloper Bergharen

Vastenmaaltijd georganiseerd door maaltijden-
groep Bergharen, Hernen, Leur
1 april 19.00 antonius aBt wijchen

Com-Passionconcert

Op dinsdagmorgen 14 en 28 maart 
staat het parochiecentrum van 10.00 tot onge-
veer 11.30 uur open voor alle ouderen uit onze 
parochie. Dan is er de mogelijkheid voor onder-
linge contacten in een gezellige sfeer met een 
kopje koffie of thee. Tot ziens in het parochie-
centrum aan de Oosterweg in Wijchen. Welkom!
  

Annie, Nel, Toos en Waldi

Als u hebt meegedaan met Actie Kerkbalans 
2023, hartelijk dank.

doet u al mee? Rekening: 
nl65 RaBo 0135 4634 59

o.v.v. actie keRkBalans

Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen

2022 opgeteld 2023 opgeteld verschil

januari 67.187 71.708 +4.521
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VASTENACTIE 2023 - MENSEN ONDERWEG

campagneproject: zuid-soedan.
Op Aswoensdag 22 februari 2023 start dit jaar de 
Vastenactie.

Dit jaar is er geen verzoek 'eigen doelen' bij de 
parochiële werkgroep Vastenactie ingediend. Dat 
betekent dat er geen eigen doel is. De werkgroep 
Vastenactie heeft besloten om als parochie  dit 
jaar in te zetten voor het landelijke bisschoppe-
lijke project: voor Zuid-Soedan.
Het project dat we steunen, richt zich op kwets-
bare groepen en ontheemden in de deelstaat 
Warrap, in het westen van het land. Het doel is er 

voor te zorgen dat de deel-
nemers na afloop in hun 
eigen levensonderhoud 
kunnen voorzien.

Warrap is de meest 
onderontwikkelde 
deelstaat van het 
land en ging in 
2020 gebukt on-
der perioden van 
ernstig geweld, 
veroorzaakt door 
diefstal van vee, 
conflicten over 

hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. 
Door het geweld, de onveiligheid en de extreme 
voedselonzekerheid in het gebied verlaten men-
sen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar 
voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in 
Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-
Soedan: 287.000 mensen.
De meeste mensen zijn hier afhankelijk van land-
bouw voor hun levensonderhoud. In grote delen 
van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur en het 
ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 
60.000 mensen in Warrap getroffen door grote 
overstromingen, wat desastreuze gevolgen had 
voor de voedselvoorziening.
De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-cam-
pagneproject overwegend vrouwen, waaronder 
kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrou-
wen met een beperking – worden getraind in 
duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel 
is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor 
hun familie kunnen verbouwen en voldoende 
zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. 
Door samen op te trekken in coöperaties, vormen 
de boeren bovendien een sterkere onderhande-
lingspartner voor partijen die hun oogst willen 
kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. 
Naast de trainingen ontvangen de deelnemers 
ook zaaigoed en gereedschappen om de grond 
te bewerken. Er is speciale aandacht binnen het 

project voor de positie van vrouwen en meisjes, 
met als doel ze een volwaardige plaats te laten 
innemen in hun gemeenschap. De mannen wor-
den daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is 
er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van 
mogelijke conflicten om daarmee de kans op het 
oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te 
voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen 
hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke 
natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien 
aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel 
mogelijk kunnen beperken.

zuid-soedan, het jongste land ter wereld.
Na een referendum begin 2011, waarbij 99% van 
de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijk-
heid, scheidde Zuid-Soedan zich af van Soedan. 
Het land had binnen Soedan sinds 2005 al een 
aparte, autonome status. Op 9 juli 2011 werd de 
onafhankelijkheid uitgeroepen. Ondanks de me-
dewerking van Soedan raakten de twee landen 
echter al in diezelfde maand in een conflict over 
de winst van de oliewinning daar. Dit liep in 2012 
uit op een bijna-oorlog waarbij over en weer do-
den vielen. De Zuid-Afrikaanse president Thabo 
Mbeki trad op als bemiddelaar. In augustus 2012 
werd er overeenstemming bereikt over de olieop-
brengsten.
Vanwege het geweld en al die mensen die op de 
vlucht zijn, ontstonden er nieuwe problemen voor 
de toch al zwakke economie van het land: voed-
sel, water en huisvesting. Ongeveer 8,3 miljoen 
mensen in Zuid-Soedan waren in 2021 in acute 
nood: ze hadden onvoldoende voedsel en wa-
ter ter beschikking. De VN brachten dat jaar een 
rapport uit waarin ze waarschuwden voor het op-
laaiende geweld en de dreiging van hongersnood 
in de deelstaat War-
rap in Zuid-Soedan. 
Door alle geweldda-
dige conflicten is het land verwaarloosd en is de 
infrastructuur zwak. Hoewel de overheid beleid 
maakte om het geweld te verminderen en de ont-
heemden veilig terug naar huis te laten gaan, blijkt 
ze niet opgewassen tegen de vele overheidstaken 
en grote problemen die er liggen. Zuid-Soedan is 
een van de meest fragiele staten ter wereld.

wat doet onze parochie ten Bate van de vastenactie?
Wij denken dit jaar de onderstaande activiteiten 
te kunnen opzetten en uit te voeren. Hiervoor 
hebben wij uw actieve medewerking nodig. De 
activiteiten welke op het programma staan zijn:
In een aantal geloofsgemeenschappen worden 
er dit jaar wederom vastenmaaltijden georgani-
seerd.  
In Overasselt geschiedt dit op vrijdagavond van 
18.00 uur tot 19.00 uur in de pastorie samen met 
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pastor Yves. De data zijn 3 maart, 10 maart, 24 
maart  en 31 maart.
In Bergharen/Hernen/Leur geschiedt dit in de 
veertigdagentijd driemaal op verschillende plaat-
sen (19 maart, 22 maart, 29 maart). Zie voor meer 
informatie pagina 11.
In de periode van 27 maart 2023 tot en met 8 april 
2023 wordt de jaarlijkse collecte gehouden.
De verwachting is dat er dit jaar weer niet vol-
doende collectanten zijn. Wie van de parochianen 
is bereid om in deze periode te collecteren voor 
de Vastenactie? Meldt u zich aan bij de contact-
persoon van uw geloofsgemeenschap.
Mocht er bij u geen collectant aan uw deur ko-
men, doe dan uw bijdrage in de bus die in de kerk 
geplaatst wordt.
U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks storten op de 
bankrekening van de Vastenactie:
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 onder vermelding 
van Vastenactie 2023.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
diaken Hennie Witsiers.

In de vastentijd 2023 gaan we in heel Nederland 
aan de slag met de Nationale Doorgeefweken, 
georganiseerd door de Vastenactie. Dat doen we 
aan de hand van een doorgeeftafel. Het bijzon-
dere van doorgeven is dat je iets geeft dat je zelf 
ook ontvangen hebt. Eigenlijk geldt dat voor al-
les wat wij kunnen weggeven: we hebben het 
eigenlijk zelf ook maar gekregen.
De beweging Apostelen 2.0 gaat in de vastentijd 
ook werken met de doorgeeftafel. De parochi-
ele werkgroep Vastenactie vindt dit een mooi 
idee. Wij zijn dan ook van mening dat dit in elke 
geloofsgemeenschap van onze parochie moet 
gebeuren. Wij hebben aan de contactraden ver-
zocht om hieraan mee te werken.
In alle kerken zal zoveel mogelijk in de Maria-
kapel een tafel geplaatst worden. Tijdens de 
vastentijd kunnen er dingen naar de tafel ge-
bracht worden. Wij stellen het zeer op prijs dat 
het goed bruikbare spullen zijn, die naar deze 
tafel worden gebracht. Ligt op de tafel iets wat 
u kunt gebruiken, dan mag u dit meenemen. Het 
mogen ook houdbare etenswaren zijn, die dan 
meegenomen kunnen worden door mensen die 
niet voldoende te eten hebben. Mocht er na de 
vastentijd nog etenswaar over zijn, dan zal dit 
naar de Voedselbank gebracht worden. Geen 
geld daar neerleggen, doe dat in de daarvoor 
bestemde bus.
Wij wensen u allen een goede voorbereiding op 
het paasfeest.

Namens de parochiële werkgroep Vastenactie,
diaken Hennie Witsiers

NATIONALE DOORGEEFWEKEN

Bedoeld als voorBereiding op de paasviering

De Kerk bereidt zich, door de herdenking van het 
doopsel, met verdriet en spijt over de verkeerde 
daden, voor op de viering van het paasmysterie.
De veertigdagentijd loopt van Aswoensdag tot 
aan de avond van Witte Donderdag in de Goede 
Week. Op de eerste woensdag wordt as opge-
legd op de hoofden van de gelovigen die zich 
voorbereiden op het paasfeest.
Het is een tijd van gebed, aalmoezen/vastenactie 
en goede werken. Zo bereidt men zich gedu-
rende veertig dagen voor, de zondagen niet 
meegerekend.
Veertig  jaar trok het volk van het Oude Verbond 
door de woestijn, alvorens het met een gelou-
terd hart het Beloofde Land bereikte. 
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om 
Gods geboden in ontvangst te nemen. Veertig 
nachten bracht Elia met bidden en vasten door 
in de woestijn, totdat hij bij de berg God ont-
moette. Jezus werd, zo luidt de overlevering, 
door deze twee oudtestamentische personen, 
Mozes en Elia, omgeven op de berg, toen God 
hen verheerlijkte in het bijzijn van de leerlingen, 
al vooruitgrijpend op zijn verrijzenis.
Ook Jezus ging na de doop, geleid door de hei-
lige Geest, veertig dagen de woestijn in.
En klaar met de duivel trok hij rond tot zegen 
van mensen en verkondigde Gods Rijk waar Hij 
kon.
Jaarlijks bereiden wij – gelovigen – ons eveneens 
gedurende een periode van veertig dagen voor. 
En met Pasen treden we dan het nieuwe leven 
binnen en gedenken wij vierend het nieuwe ver-
bond met een gelouterd hart. In de paasnacht 
hernieuwen wij onze doopbeloften.
Dit alleen is reden genoeg om bewust deel te 
nemen aan de veertigdagentijd, die op Aswoens-
dag begint met askruisje.

Met Palmzondag – begin van de Goede Week – 
ontvangt u allen een nieuw gezegend palmtakje 
om achter het kruishout te plaatsen in huis en 
daarmee uit te drukken: Gezegend Hij die komt 
in Gods Naam, vrede zij Hem in dit huis.
Allen een goede veertigdagentijd.

Diaken Hennie Witsiers

DE VEERTIGDAGENTIJD
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VORMELINGEN MET 
VRIJWILLIGERS IN GESPREK

Wat was het leerzaam, leuk en interessant om 
Annie en Gertie te interviewen over hun vrijwilli-
gerswerk in de Antonius Abtkerk en daarbuiten. 
De vormelingen hingen aan hun lippen. Ze wil-
den er alles over weten en horen. De vragen die 
ze voorbereid hadden, zijn allemaal gesteld. De 
vrijwilligers vertelden enthousiast. Op elke vraag 
is een antwoord gegeven. Naderhand hebben de 
vormelingen er een woordenwolk van gemaakt. 
Bekijk deze maar eens goed. Op die manier kom 
je zelf meer te weten over hoe belangrijk de vrij-
willigers in de kerk en daar buiten zijn. 

De vrijwilligers Annie en Gertie waren na afloop 
van het interview al uitgebreid bedankt door de 
vormelingen. Bij deze bedanken we ze nogmaals 
voor het inspirerende interview.  

De twaalf vormelingen vormen de groep 'Ja-
kobus' van Apostelen 2.0. Gedurende het jaar 
vinden er bijeenkomsten plaats waarbij de vor-
melingen zich, aan de hand van een werkboek, 
voorbereiden op het vormsel. 
De vormselviering vindt plaats op 17 juni 2023 in 
de Antonius Abtkerk in Wijchen.  

Margreet Jacobs
Ouderbegeleider van de Jakobusgroep

 

APOSTELEN 2.0

waarom ook alweer?
Ruim een jaar geleden maakten we in onze paro-
chie een start met Dienen NU: een gezamenlijke 
vernieuwingsbeweging naast Apostelen 2.0 om-
dat we onze medemensen en de tijdgeest serieus 
nemen. Regelmatig vragen mensen mij naar het 
waarom en ook of het lukt? Sommigen denken 
meteen mee en komen zelfs tot handelen (denk 
bijvoorbeeld aan de recente inzameling van 
winterjassen voor Oekraïners in vele gemeen-
schappen en de voedselkasten in de Paschalis en 
Overasselt). 
Op de achtergrond van Apostelen 2.0 en Dienen 
NU speelt dat onze grote parochie (zoals veruit 
de meeste parochies) uit vele vierende gemeen-
schappen bestaat. Gemeenschappen die min of 
meer ieder op zichzelf leven vanuit vertrouwde 
gewoontes die goed passen bij een tijdgeest die 
inmiddels achter ons ligt. Met déze gezamenlijke 
basis zijn we niet voldoende toekomstbesten-
dig en laten we jonge generaties onvoldoende 
kennis maken met de schatten die het aan ons 
overgeleverde geloof te bieden heeft. Heel in 
het kort is het parochieverhaal het verhaal van 
de afnemende voorzieningen in menig dorp: 
wat toen kon, kan nu niet meer zomaar op de-
zelfde manier. 

en wat?
Het vieren is slechts een van de vier Bijbelse 
opdrachten die ontstonden ten tijde van de be-
ginnende christengemeenschappen (lees het 
boek Handelingen der apostelen er maar op na). 
Naast het vieren is er het leren en het omzien 
naar elkaar. Je zou kunnen zeggen dat we die 
twee laatstgenoemde opdrachten sinds ruim 
twee jaar voor de jongere generaties meer recht 
doen in Apostelen 2.0. Blijft over de diaconie, of-
tewel het dienen. De vertrouwde diaconie met 
de Advent- en Vastenactie (lees elders in dit blad 
meer over de huidige Vastenactie), de Kerstactie 
en meerdere lopende afspraken van het paro-
chiële Diaconale Beraad met maatschappelijke 
organisaties in Wijchen blijven voortgaan. Met 
Dienen NU verkennen we nieuwe wegen. 

Daarom werk ik ongeveer een dag in de week 
aan deze impuls. Alleen kan ik weinig. Samen 
met collega’s, bestuur en af en toe een contact-
raad kan er veel meer. Oecumenisch en ook 
samen met de diaconale dienstverlening in het 
bisdom. Een gewenste diaconale vernieuwing in 
een grote parochie ontstaat niet spontaan van 
binnenuit en is er niet zomaar ineens. 

DIENEN NU

www.detwaalfapostelen.nl
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Voor het Parnassuskoor 
wordt 2023 bijzonder 
feestelijk. In april be-
staat het koor namelijk 

veertig jaar en ter gelegenheid daarvan wordt er 
een groot concert gegeven op zondagmiddag 16 
april om 15.00 uur in de Antonius Abtkerk. Het 
koor dat veel leden kent uit de periode van het 
jongerenkoor wordt daarbij ondersteund door 
een professioneel symfonieorkest. 
Parnassus staat bekend om het gevarieerde 
repertoire van lichte muziek tot klassiek. De Ne-
derlandse, Engelse, Italiaanse, Duitse en Latijnse 
kerkelijke liederen worden meestal vierstemmig 
gezongen in de dienst van 11.00 uur. Tijdens het 
concert zijn liederen uit de laatste veertig jaren 
te horen maar ook nieuw repertoire. 

In het begin werd het hechte koor geleid door 
Jos Verbeeten en nadien door Cees en Rob En-
gels. Laatstgenoemde is al ruim 25 jaar dirigent 
en aan zijn jubileum zal tijdens het concert zeker 
aandacht besteed worden. Dat geldt tevens voor 
dertien leden die vanaf het begin zingen bij Par-
nassus en dus hun 40-jarig jubileum vieren. Zie 
de jubilarissen op de foto. 
Aanvankelijk bestond het koor uit vijfendertig 
leden en later in de hoogtijperiode zelfs tachtig 
leden. Momenteel telt het ruim veertig koorle-
den en zij worden begeleid op piano door Selma 
Peters. 
In de volgende Apostelbode zal nadere informa-
tie volgen over dit concert. Nu kunt u alvast de 
datum in uw agenda noteren. We hopen tijdens 
ons jubileumconcert vele trouwe kerkbezoekers 
te zien in een volle kerk. 

Gerard Hendriks

JUBILEUM PARNASSUSKOOR

Wij werken de komende jaren toe naar een paro-
chie die blijft vieren en langzamerhand ontdekt 
dat er veel meer is en kan. 
Wie dit leest en graag wil meedenken of mee-
werken weet me te vinden: op maandagen 
tussen 10.00 – 12.00 uur ben ik vrijwel altijd zon-
der afspraak te spreken op het parochiecentrum.

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

palmzondag

Jezus trekt op een ezel Jeruzalem binnen!
Gejuich van mensen langs de weg, maar de Jood-
se overheid beraamt snode plannen.
Het verraad groeit zelfs op in Jezus ‘vriend’ Ju-
das. De met palmtakken zwaaiende mensen in 
Jeruzalem langs de weg geven de naam aan 
deze dag.
Wij horen het altijd boeiende lijdensverhaal.
Jezus wordt nog altijd opnieuw gekruisigd in tal-
loze landen!

witte donderdag

Hij viert nu met zijn vrienden het Laatste Avond-
maal in de vorm van het joodse paasmaal, 
herinnering aan de  uittocht uit Egypte en de in-
tocht in het Beloofde Land.
Een maaltijd met brood en wijn, waarbij Hij zich-
zelf neerlegt met de woorden: “Dat ben Ik”.

goede vrijdag

Heel vroeg op weg naar Pilatus. De Romeinse 
stadhouder was bij de Joden gehaat, maar is nu 
goed genoeg om Jezus onschuldig en schandelijk 
te laten sterven.
De tocht van Jezus door de stad Jeruzalem op 
weg naar de Calvarieberg. Verscheurde pijn bij 
het vastspijkeren aan het kruis.
Toch nog volle aandacht voor de beulen: “Vader, 
vergeef het hun”. Aandacht voor de man naast 
Hem: “Heden nog zult gij met Mij zijn in het Pa-
radijs!”

stille zaterdag

Pasen vier je met vuur, licht en water.
We luisteren naar heilige woorden, diep uit de 
oudheid, vanuit onze tijd.
Wij raken u met licht en water, als herinnering 
aan wat er gebeurd is bij ons doopsel.
Pasen is geen vrijblijvende zaak, het roept ons op 
tot een opdracht Christus’ leven gestalte geven.

’s Avonds Plechtige Paaswake
Wijding van vuur en licht, wijding van het doop-
water en de Paaskaars.

Diaken Hennie Witsiers

OP WEG NAAR PASEN
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H. BONIFATIUS (675 - 754)

de evangelieBrenger van de lage landen

Bonifatius werd rond 675 geboren in Crediton 
in Zuid-Engeland met de doopnaam Wynfreth. 
Paus Gregorius II gaf hem later de naam Boni-
fatius, die betekent: hij die het goede doet. Hij 
was van adellijke afkomst en werd al op jonge 
leeftijd opgeleid in een klooster in de buurt van 
het tegenwoordige Southampton. Hij werd be-
nedictijner monnik en na zijn priesterwijding al 
gauw benoemd tot hoofd van de kloosterschool. 
Hij was voorbestemd om abt van de kloosterge-
meenschap te worden, maar de missie was zijn 
grote doel.
In 716 verliet hij Engeland met toestemming 
van zijn abt voor zijn eerste missiereis naar Frisia 
(het kustgebied van Nederland en Duitsland). In 
Londen kon hij, vergezeld van enkele medebroe-
ders, inschepen op een vrachtvaarder en tegen 
betaling voeren ze naar Frisia. Ze kwamen aan 
in Dorestad  (Wijk bij Duurstede), een 
handelsplaats op de splitsing van de 
Rijn en de Lek. Daar ontdekte hij de 
strijd tussen de Franken en de Friezen 
en de sterke positie van de heidense, 
Friese koning Radboud. Zijn missiereis 
mislukte vanwege politieke omstan-
digheden en hij keerde teleurgesteld 
huiswaarts, mede vanwege het over-
lijden van abt Wijnberth. Hij wilde 
hem echter niet opvolgen en keerde 
na korte tijd voor de tweede keer te-
rug naar  Frisia.
Willibald, een Angelsaksisch priester, die ver-
bonden was aan de St.-Victorkerk in Mainz, 
verzamelde een deel van de correspondentie, 
met name brieven, van Bonifatius. Via hem krij-
gen we een inkijkje in het leven van de heilige.
In 718 keerde Bonifatius terug uit Rome met 
de aanbevelingsbrieven van de paus om onder 
de Germanen ten oosten van de Rijn het chris-
tendom te preken. Op vele plaatsen werden 
kerken en kapellen gebouwd. Ongeveer drie jaar 
werkte hij in die periode samen met Willibrord, 
maar het boterde niet erg tussen de twee hei-
ligen. Willibrord was sterk apostolisch gericht, 
terwijl Bonifatius daarnaast ook sterk organisa-
torisch ingesteld was. Hij wordt beschouwd als 
belangrijke grondlegger van de christelijke kerk 
in Noord-Europa. Hij wordt vaak afgebeeld met 
zwaard en bijbel. Willibrord wilde dat Bonifatius 
hem na zijn dood zou opvolgen, maar Bonifatius 
weigerde dat en ze gingen daarna ieder hun ei-
gen weg.
In 722 ging Bonifatius voor de tweede keer naar 
Rome, waar de paus hem benoemde tot bis-
schop-missionaris van de Germaanse gebieden 

en werkte hij in Hessen, Thüringen en Friesland. 
Volgens de levensbeschrijving van Willibald 
hakte Bonifatius in 723 in de buurt van Fritzlar 
de Donareik om. Er volgde geen wraak van de 
goden en vele Germanen namen het christelijk 
geloof aan. Het omhakken van de eik wordt be-
schouwd als het begin van de kerstening van de 
Noord- en Midden-Duitse Germanen. Van het 
hout bouwde Bonifatius een kapel, gewijd aan 
Sint-Petrus, de kiemcel van het latere klooster in 
Fritzlar. Hij werkte tot 732 in Hessen en Thürin-
gen.
In 732 benoemde de paus hem tot aartsbisschop 
en hij werkte in Beieren, hervormde de kerk en 
stichtte de bisdommen Regensburg, Passau, Salz-
burg en Freising. In 737 maakte Bonifatius nog 
een derde reis naar Rome. De paus benoemde 
hem tot apostolisch delegaat In Germanië, het 
Frankisch gebied ten oosten van de Rijn. In 
745 keurde de paus de inrichting van de Keul-
se kerkprovincie goed. Tot 753 bleef Bonifatius  

kerkhervormer aan beide kanten van de 
Rijn. Hij was voorvechter van de Romein-
se, dat wil zeggen de Rooms-Katholieke 
traditie. Hij keerde zich tegen het half-
slachtige en corrupte christendom van 
de Franken met het luxe leven van de 
clerus, gehuwde priesters en vriendjes-
politiek bij benoemingen.
Volgens zijn biograaf verlangde Bonifa-
tius naar de marteldood. Hij had al een 
linnendoek in zijn boekenkist gelegd 
om er na zijn dood in te worden gehuld. 
Bonifatius was ook een geleerde, die 

zich graag met boeken omringde. Vaak citeerde 
hij eruit. Hij had wat meer op met Paulus dan 
met Petrus vanwege de enorme missiearbeid 
van Paulus. Ook bleef hij een kloosterling, die 
verlangde naar meditatie, gebed en ascese. Als 
benedictijner monnik bad hij dagelijks het officie 
(getijdengebed), vierde dagelijks de eucharistie. 
Hij kende ook het gregoriaans als liturgische 
zang en zong het bij tijd en wijle.  Aan de andere 
kant was hij een felle strijder voor het geloof, die 
machtsspelletjes niet ontweek. 
Van het Friese  bisdom was na de dood van Wil-
librord niet veel terechtgekomen. Daarom wilde 
hij in 753 naar dat land terug. Als hoogbejaarde 
kerkleider (bijna 80 jaar) trok hij in 754 met een 
gevolg van militairen en bewakers naar Fries-
land. De reis naar Dokkum leek een parade met 
machtsvertoon. Ook kerkdienaren behoorden 
tot het gevolg. Tenten werden meegevoerd op 
paard en wagens. Bonifatius bekeerde men-
sen tot het christendom en doopte en vormde 
hen. Onderweg naar Dokkum werden hij en zijn 
gevolg overvallen door een grote gewapende 
groep. Samen met tweeënvijftig metgezellen, 
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EVEN PUZZELEN

waaronder twee hulpbisschoppen, werd hij ge-
dood. Hij is dus niet vermoord, maar bij een 
gewapende aanval om het leven gekomen op 5 
juni 754.
Per schip is zijn stoffelijk overschot overgebracht 
naar Utrecht en Dorestad. Uiteindelijk is hij, op 
eigen verzoek tijdens zijn leven, bijgezet in de 
abdijkerk van Fulda. Hij ligt opgebaard in een 
schrijn onder het hoofdaltaar. Na zijn dood werd 
hij al gauw als heilige vereerd, met  name in de 
Duitse bisdommen. De verering in Dokkum kreeg 

weer gestalte in 1927 door invloed van karmeliet 
pater Titus Brandsma, zelf een Fries en vorig jaar 
zelf ook heilig verklaard. In 1934 werd de Bonifa-
tiuskapel gebouwd. In 1962 werd door toenmalig 
prinses Beatrix een standbeeld onthuld bij de 
Bonifatiusbron in Dokkum. Jaarlijks gaan nog 
vele pelgrims naar Dokkum. Niet zolang geleden 
werd  in Almere nog een nieuwe kerk gebouwd 
met de H. Bonifatius als patroonheilige. De grote 
geloofsverkondiger blijft actueel. 

Koos Leemker

© J O Z E F S G E Z E L L E N V E R E N I G I N G
M A A G D M A R I A F G O D L E H C A R J O Z E F
S C H O O L J O Z E F V A N A R I M A T E A A S A
J O Z E F I N I S M E G N A Z A R E T H I A A T L
B E T H L E H E M E L J O Z E F I E T E N R K W V
S U E R E N E G E N T I E N M A A R T I K E L A E
T N E M U R T S N I T E E M A R I A K A P E L R R
B A S I S S C H O O L N I F T R I K R E M A H M N
H C S I L E A R S I N T J O Z E F Z O R G A S T A
D E H E I L I G E F A M I L I E B E U N H A Z E N
A P O S T E L B O D E E G I L I E H N O O R T A P
F R E E K B A R T E L S K Ij L E W U H S F E Z O J

sint-jozef en nog wat andere jozefs

Zoek de woorden, die passen bij de volgende omschrijvingen:
1.Echtgenote van Sint-Jozef. 2. Moeder van Sint-Jozef. 3. Streven om de kerk ondergeschikt te maken 
aan de staat. 4. Huwelijk met vrijwillige onthouding. 5. Idool. 6. Aartsvader. 7. In welke Wijchense 
geloofsgemeenschap staat de Sint-Jozefkerk? 8. Wat was het beroep van Sint-Jozef? 9. Broedercongre-
gatie, gesticht door kanunnik Van Crombrugghe. 10. Woonvoorziening in de Pius Xllstraat in Wijchen. 
11. Onderwijsinstelling  Sint-Jozef in de geloofsgemeenschap Damianus. 12.Gereedschap van Sint-Jozef. 
13. Naam van twee Duitse keizers. 14. Belangrijk lid van de Hoge Raad voor de Joden. 15. Woonplaats 
van Jozef. 16. Waarheen gingen Jozef en Maria voor de volkstelling? 17. Gezin bestaande uit Jozef, 
Maria en Jezus. 18. Minder goede timmerlui. 19. Welke rol heeft  Sint-Jozef als beschermer van de 
timmerlui?  20. Door wie werd  de talentenjacht 'Op zoek naar Joseph gewonnen'? 21. Feestdag van 
Sint-Jozef. 22. Vereniging van arbeiders onder geestelijke leiding. 23. Leegte. 24. Onderwijsinstituut. 
25. Maandblad van De Twaalf Apostelen. 26. Dit gebouwtje staat naast de Sint-Jozefkerk in Alverna. 
27. Liefdevolle sfeer in een gezin.  28. Paradijs.  29. Uit Israël.  30. Logé. 31. Edelmoedig. 32. Voorwerp. 
33. Wat is een duimstok of een rolmaat? 34. Beschadiging in hout (streep). 35. Etmaal.

©l.B.

In de woordzoeker vindt u allerlei woorden, die iets met Sint-Jozef of andere Jozefs te maken hebben. 
Want naast Sint-Jozef zijn er natuurlijk nog veel meer andere bekende Jozefs. Maar wie is de ware Jozef? 
Is dat de ware Jacob? Wie het weet, mag het zeggen. Googelen mag natuurlijk.
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IN GESPREK MET ...

Vanaf het juli/augustusnummer van 2022 zijn 
we in gesprek geweest over het Onzevader met 
parochianen vanuit verschillende geloofsge-
meenschappen. Welke herinneringen? En hoe 
zijn de ervaringen en de emoties geweest?  Hier-
bij een korte evaluatie. 

onzevader die in de hemel zijt. 
Ruben Fleuren (12 jaar) beet de spits af. Hij vond 
het woord ‘hemel’ een fijn woord. De aanhef 
‘Onzevader’ vond hij best wel netjes gesproken, 
hij zag hierin respect voor God. En God is een 
Vader voor iedereen. Het woordje ‘zijt’ klinkt be-
leefd, maar zo netjes hoor je niemand praten. 
Aldus Ruben. 

uw naam worde geheiligd. uw rijk kome

De reactie van Jan Derks uit Niftrik op deze 
woorden: "Wij zeggen het vol eerbied 'Uw Naam 
worde geheiligd'. De naam van God wordt door 
iedereen gezien als heilig. Maar ‘uw rijk kome’ 
vind ik wel moeilijke taal. Misschien omdat het 
oud Nederlands is? Het geeft aan dat we er heel 
eerbiedig over praten en denken", aldus Jan 
Derks. 

uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Albert Thijssen uit Balgoij. "Ik vind dit lastig. Le-
ven volgens uw wil. Ik kan moeilijk omgaan met 
hiërarchie. Je moet leven naar dienstbaarheid in 
je omgeving. Niet omdat het moet, maar uit vrije 
wil. En de hemel? Ik ben benieuwd naar de hemel. 
Ik zou de dood het liefst zo lang mogelijk uitstel-
len. Wat er daarna komt, dat weten we nog niet. 
Ik geloof in het mystieke”, aldus Albert Thijssen.  

geef ons heden ons dagelijks Brood. 
Els Bergman-Lamers had haar eigen ideeën hier-
over. Dat is heel moeilijk om te vragen op dit 
moment. Want is er genoeg eten voor iedereen? 

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven onze schuldenaren.
"Dit vind ik een moeilijke tekst", zei Els Berg-
man. "Wat wordt er mee bedoeld? Ik denk dat 
met schulden 'fouten' worden bedoeld.
En aan wie vraag je vergeving: aan God of aan 
de medemens? Of misschien gaat het over hele 
andere fouten? Bijvoorbeeld: dat de natuur is 
verwoest. Dat er geen saamhorigheid meer is? 
Dat we zijn geworden tot egoïstische, onge-
duldige en ontevreden mensen? Wat zal Jezus 
zeggen als Hij terugkomt?" 

Breng ons niet in Beproeving

"In het begin had ik moeite met de nieuwe tekst 

van het Onzevader. Ik heb nog steeds een boekje 
nodig om de goede zinnen te gebruiken”, zegt 
Marianne van den Boogaard uit Balgoij.
Ook Marianne had eigen ideeën en een voorstel.  
God brengt ons niet in beproeving. Hier kan ik 
niets mee. Slechte dingen krijg je van iemand 
mee, of je wordt aangespoord door een ander. 
God verleidt je niet met trucs, maar God geeft 
je kracht. Past deze zin wel in het gebed? De zin 
kan er wel in blijven staan, al vraag je je af wat 
er eigenlijk staat.

maar verlos ons van het kwade. 
"En deze zin vind ik heel moeilijk. Zoals ik er te-
genaan kijk kan deze laatste zin er wel uit". 
Marianne pleit wel voor de vroegere tekst, die 
niet overal gebeden wordt, als afsluiting: “Want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heer-
lijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het is een 
duidelijk en krachtig einde. Daar zou ik voor 
pleiten om het weer overal te gebruiken". 

En hoe gaat het Onzevader eruitzien als we de 
adviezen ter harte nemen? 

Onze Vader, die in de hemel is. 
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome. 
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze fouten
Zoals ook wij vergeven de mensen die fout zijn. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Wat vindt u als lezer?
U kunt mij hierover mailen: 
apostelbode@detwaalfapostelen.nl 
Bij onderwerp vult u in: t.a.v. Marium Lahm. 
     Marium Lahm
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PASSION 2023

De oecumenische werkgroep die al enkele jaren 
de Passion en het Levend Kerstverhaal in Wijchen 
organiseert, heeft ook voor de passieperiode van 
dit jaar een programma voorbereid.

kruis in parochietuin

Het grote houten kruis wordt weer in de paro-
chietuin opgesteld, om eenieder wekenlang de 
gelegenheid te geven toe te leven naar het ster-
ven en de opstanding van Jezus Christus en stil te 
staan bij het verdriet, lijden, hoop en verwach-
ting in de huidige wereld.

Op zaterdag 18 maart zal de opstelling geopend 
worden in een viering om 15.00 uur. Uit elk van 
de drie samenwerkende kerken (protestantse 
gemeente Rivierenland Oost, evangelische ge-

meente Parousia en onze parochie) zal iemand 
voorgaan. Tot en met tweede paasdag kan men 
bij het kruis een kaars aansteken, een wens of 
gedachte opschrijven of elkaar in alle rust ont-
moeten. 

com-passion 2023 op 1 april

Op zaterdag 1 april wordt in de Antonius Abt-
kerk van Wijchen om 19.00 uur een passieconcert 
georganiseerd door Gery Vermeulen (zangpeda-
goge, sopraan). Een muzikale reis rondom het 
leven, lijden en sterven van Jezus. Essentieel is 
de positieve betekenis én uitwerking van com-
passie; de verbanden en herkenbaarheid van 
actuele gebeurtenissen wereldwijd. Om even 
stil te staan bij het duister overwonnen door het 
licht. Muziek van vrede, liefde en hoop, afgewis-
seld door korte verbindende teksten, in genre 
variërend van klassiek, licht klassiek naar folk- en 
filmmuziek. De toegang is gratis, een vrijwillige 
bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.

passieconcert op 2 april

In de Schakel wordt op zondag 2 april om 14.30 
uur een passieconcert verzorgd door het koor 
Surplus. Het programma is te vinden op 
https://www.koorsurplus.nl/concert-informatie/. 
Toegangskaartjes zijn in de voorverkoop te ver-
krijgen.

witte donderdag op 6 april

Na de vieringen in de Schakel en de Antonius Abt 
zal het houten kruis vanaf het kerkplein naar de 
Schakel worden gedragen. Tegen 20.00 uur zal 
de stoet zich opstellen en we zullen op tijd in 
de Schakel zijn om daar op een groot scherm en 
in een passende omgeving de tv-uitzending van 
The Passion uit Harlingen te kunnen beleven.
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VASTENMAALTIJD

vastenactie Bergharen 
en hernen: 'samen de-
len, samen eten'
In het kader van de Vas-
tenactie 'Samen delen, 

samen eten' worden ook dit jaar in Bergharen 
en Hernen weer drie maaltijden georganiseerd. 
Dit jaar ondersteunt Vastenactie een project in 
Zuid-Soedan voor ontheemde mensen, vaak 
moeders met kinderen, die proberen elders 
in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. 
Wij helpen met zaaigoed en eenvoudig gereed-
schap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen 
verbouwen.
We hopen ook dit jaar een mooi bedrag bijeen te 
brengen door gezellig samen te eten. 
Iedereen is van harte  welkom  om voor een  
bedrag van € 6,00  aan te  schuiven bij een van 
de maaltijden. 
  
Aanmelden is mogelijk bij:
Hermien van der Aa, tel. 06-23498546, 
of bij Peter van der Loop, tel. 0487-532450.  
Aanmelden kan ook per e-mail: samendelensa-
meneten@outlook.com. 
 
Data, locatie en thema van de maaltijden: 
Zondag 19 maart kan er vanaf 17.00 uur in 
de Mijlpaal in Hernen gegeten worden 'wat 
de pot schaft'. Woensdag 22 maart kunt u 
vanaf 17.30 uur in de hervormde kerk in Berg-
haren uit diverse maaltijdsoepen kiezen. 
Woensdag 29 maart is er vanaf 17.30 uur een 
stamppotbuffet in de Zandloper in Bergharen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te ko-
men eten, maar wilt u wel graag een bijdrage 
geven aan deze Vastenactie, dan kunt u deze in 
de collectebus van de Vastenactie in de kerken 
deponeren.

De maaltijdengroep Bergharen, Hernen, Leur

VASTENACTIE SAMEN DELEN - SAMEN ETEN

Bij pastor  Yves mamBueni

In deze vastentijd zullen er in de pastorie in Over-
asselt weer vastenmaaltijden gehouden worden. 
Twee jaar konden wij dit niet organiseren in ver-
band met het coronavirus. Nu mag het weer.
Dit jaar heeft de parochie gekozen voor een lan-
delijk project van de Vastenaktie.
Twee vrouwen uit Zuid-Soedan, Awut en Ajak,  
hebben een burgeroorlog overleefd en werken 
nu hard om iets nieuws op te bouwen. Zij vra-
gen daarbij onze steun. Meer informatie over 
dit project kunt u lezen in deze Apostelbode. De 
eerstvolgende maaltijden zullen gehouden wor-
den op 3, 10, 24 en 31 maart.
Op de bekende wijze liggen er briefjes achter in 
de kerk om in te schrijven. 

Leo van Oss

APOSTELBODE DIGITAAL

Iedere parochiaan kan de papieren versie van 
de Apostelbode blijven ontvangen, maar u kunt 
hem ook van internet lezen of downloaden 
(www.detwaalfapostelen.nl/communicatie/me-
dia/apostelbode/).
U kunt er ook voor kiezen om het nieuwe num-
mer telkens per e-mail toegestuurd te krijgen. 
Daartoe stuurt u een e-mail naar:
apostelbode@detwaalfapostelen.nl. 
Daarbij kunt u vermelden of u de papieren versie 
wel of niet wil blijven ontvangen.

Redactie

Hebt u al deelgenomen aan het lezersonder-
zoek? In dat geval bedankt!
Voor degenen die dat nog niet gedaan heb-
ben:
• Tot 6 maart kunt u de vragen nog beant-
woorden op https://detwaalfapostelen.nl/
lezersonderzoek
• Papieren vragenlijsten kunt u tot 6 maart 
inleveren in een van onze kerken of brieven-
bussen, of opsturen naar: Parochiecentrum, 
Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.
In het aprilnummer worden de uitkomsten 
gerapporteerd.

Redactie

LEZERSONDERZOEK: LAATSTE KANS
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FILM: GOOD BYE LENIN!

De film speelt in de tijd na de val van de Berlijnse 
Muur.
Oktober 1989 was een slechte tijd om in coma 
te raken wanneer je in Oost-Duitsland woonde. 
En dit gebeurt nou precies bij Alex zijn moeder. 
Alex heeft een groot probleem als zij na acht 
maanden ontwaakt. Haar hart is zo zwak dat 
elke shock fataal kan zijn. En wat zou meer cho-
querend zijn dan de val van de Berlijnse Muur? 
Om zijn moeder te redden, maakt Alex van hun 
appartement een soort van socialistisch museum, 
waar zijn moeder liefdevol voorgehouden wordt 
dat er niets is veranderd. Wat begint als een klei-
ne leugen, loopt meer en meer uit de hand.
De film wordt op 3 maart 2023 om 14.30 uur 
vertoond in de Emmanuelkerk (inloop vanaf 
14.00 uur). 
Toegang is gratis maar een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. Reserveren is niet nodig.

DEELNAME WERELDJONGERENDAGEN 2023

ga mee naar het grootste jongerenevent ter wereld: 
wereldjongerendagen 2023.
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste 
jongerenevent ter wereld en vindt om de twee à 
drie jaar plaats. In 2023 is Lissabon 
de gastheer van dit evenement, 
waar honderdduizenden jongeren 
vanuit alle continenten bijeenko-
men om het katholieke geloof te 
vieren.
WJD betekent dan ook nieuwe 
vrienden maken, nieuwe culturen 
leren kennen, feestvieren, samen 
de eucharistie beleven, je grenzen 
verleggen en vooral veel gezellig-
heid. Het belooft een ervaring te 
worden om nooit te vergeten!

De ervaringen van jongeren die al eerder 
deelnamen aan WJD spreken voor zich. “We-
reldjongerendagen zijn voor mij een bevestiging 
geweest dat geloof wel degelijk jongeren aan-
spreekt.” Dat zegt Cedric, die erbij was in Rio in 
2013. Hij was toen 21 jaar. “Zo vierden we met 
maar liefst drie miljoen gelovige jongeren de eu-
charistie op Copacabana, het parelwitte strand in 
Rio de Janeiro. Op het eerste gezicht roept dit 
misschien het volgende op: ‘drie miljoenen jon-
geren op één strand? Dat moet daar nogal een 
feestje zijn geweest!’ Inderdaad, het was een 
feest! Een feest waarbij God de gastheer was 
en waar iedereen blij en uitgelaten was. Maar 
tegelijkertijd, werd ook de geborgenheid ge-
waarborgd, zo kon je bij wijze van spreken de 
zandkorrels over elkaar horen schuren door de 
wind toen een stiltemoment aanbrak. Een waar 
kippenvelmoment!”

Vanuit Nederland zijn er diverse reisopties 
beschikbaar om deel te nemen aan de WJD. Pa-
rochie De Twaalf Apostelen in Wijchen wil graag 
aandacht geven aan dit grootste jongerenevent 
ter wereld en nodigt je uit om deel te nemen aan 
een zestiendaagse busreis naar de WJD in Lissa-
bon vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch in juli 
en augustus. Onderweg is er een programma in 
Taizé, Barcelona, Toledo en Fatima.

De reis van Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) naar de 
WJD staat open voor jongeren in de leeftijd van 
16 t/m 35 jaar. Het is een katholiek evenement, 
maar jongeren van ALLE geloofsovertuigingen 
zijn van harte welkom. Van de deelnemende jon-
geren wordt een goede conditie verwacht. Met 
een groep ga je op reis, je ontmoet andere cultu-
ren en maakt herinneringen.

Lissabon is een prachtige stad met veel uitzichtpun-
ten, parken, fonteinen en bezienswaardigheden. 
Het hoge standbeeld van Jezus Christus biedt een 
prachtig uitzicht over de stad en is vergelijkbaar 
met dat van Rio de Janeiro. Het belooft een on-
vergetelijke ervaring te worden!

Ben je geïnteresseerd om deel te 
nemen aan dit evenement? Neem 
dan contact op met parochie De 
Twaalf Apostelen via info@det-
waalfapostelen.nl en meld je aan 
voor het grootste jongerenevent 
ter wereld! Voor meer informatie 
en reisopties kun je terecht op de 
website www.wjd.nl/de-reisopties/
bisdom-den-bosch/.

Piet van Erp
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Barmhartigheid, een term die u 
waarschijnlijk wel kent, maar in 
hoeverre bent u barmhartig?

In de Bijbel wordt er op meerde-
re plekken hier over geschreven. 
Jesaja schrijft erover, maar ook 
Lucas, met de barmhartige 
Samaritaan. Zo ook het Mat-
teüsevangelie. Geïnspireerd op dit Bijbelboek is 
door de franciscanen M25 opgericht. Tieners en 
jongeren op een concrete manier bezig te laten 
zijn met het geloof midden in de samenleving, 
door barmhartigheid handen en voeten te ge-
ven. Dit proberen wij te doen binnen Apostelen 
2.0. Ook u kunt hier wat in betekenen. Vanuit 
mijn werk wil ik graag het volgende met u delen.

M25 verwijst naar Matteüs 25, het vijfentwintig-
ste hoofdstuk uit het evangelie volgens Matteüs. 
Wat staat hier eigenlijk in? Dat zijn de wer-
ken van barmhartigheid. De hongerige te eten 
geven, de dorstige te drinken geven, de vreem-
deling onderdak geven, de zieke verzorgen, de 
dode begraven. Dit zijn er al vijf waarvan de 
meesten van u zich wel een voorstelling kunnen 
maken. De volgende is: De naakte kleden. Hier-
bij kunt u denken aan de inzamelingsacties van 
kleding door bijvoorbeeld het Leger des Heils. Bij 
de laatste kunt u zich misschien minder inden-
ken. Dat is namelijk: Bezoek de gevangene. Dit 
roept waarschijnlijk iets op van, dat is eng, of die 
mensen ga ik niet bezoeken, die hebben slechte 
dingen gedaan. Kortom velen hebben er direct 
een mening over. 

Maar Jezus zocht deze mensen wel op. De men-
sen aan de onderrand van de samenleving. Zo 
hebben wij met de tieners van M25 vorig jaar 
een project gedaan samen met de pastor van 
de gevangenis. Eerst hebben de tieners vragen 
aan hem kunnen stellen en daarna hebben de 
tieners anoniem kerstkaarten naar gedetineer-
den gestuurd. Sommige gedetineerden waren 
tot tranen geroerd bij het ontvangen van deze 
kaarten, omdat dit het enige contact van buiten 
was tijdens kerst.

Mensen, gedetineerden, die misschien door een 
samenloop van omstandigheden tot een slechte 
daad zijn overgegaan. Bijvoorbeeld omdat de 
geestelijke gezondheidszorg in Nederland zoda-
nig is uitgekleed en dat ze niet op tijd de juiste 
zorg krijgen, waardoor mensen met psychische 
stoornissen problemen in de maatschappij ver-

oorzaken. Of denk aan mensen die er financieel 
slecht voor staan omdat ze aanmaning op aan-

maning krijgen en niet weten 
hoe deze te betalen. Dit zijn 
vaak de mensen die dan op 
straat kunnen belanden en 
in de criminaliteit terechtko-
men. Zo zijn er nog genoeg 
voorbeelden te noemen.  
Zo zijn er mensen die direct 
van straat worden opgepakt 
en dan niet meer bezitten dan 

wat ze bij zich hebben. Wat kleding en dat is het 
dan. Vaak al kleding die ze al dagen of weken 
aanhebben. Sommigen hebben ook geen familie 
(meer) die contact met hen wil hebben en kle-
ding en schoenen wil of kan brengen. Om deze 
mensen toch een menswaardig bestaan te geven 
hebben wij binnen de muren een kledingbank, 
die ik mede beheer en waar gedetineerden wat 
kleding uit mogen zoeken wanneer ze zelf niets 
hebben. Het is namelijk niet onze taak om over 
hen te oordelen, dat is al gebeurd. Het is de taak 
om gedetineerden voor te bereiden op een be-
tere terugkeer in de maatschappij.

Vanuit de kledingbank ben ik samen met mijn 
medebeheerder hard op zoek naar kleding, dit 
omdat de mensen maar relatief kort in Grave zit-
ten en de doorloop hoog is. Daarom de vraag of 
u als medeparochiaan en als christen barmhartig 
wilt zijn en de kledingbank wilt steunen. Niet 
financieel, maar met spullen. Wij zoeken boven-
kleding voor heren: Denk aan truien, broeken, 
jassen, schoenen, sokken, schoon ondergoed. Ui-
teraard alles schoon en heel! U loopt ook niet 
graag in vuile kleding.

Wanneer deze inzameling plaats zal vinden 
wordt nog bekend gemaakt, maar als u wilt 
helpen barmhartigheid te tonen, kunt u vast be-
ginnen met uitzoeken van kleding. 

Alvast hartelijk bedankt,
Jan Nillesen

BARMHARTIGHEID IN DE PRAKTIJK?

Het eerstvolgende nummer is bedoeld voor de 
periode van 1 april t/m 7 mei en heeft als thema 
Beloken Pasen (de zondag van barmhartigheid). 
Kopij kan tot en met 9 maart per e-mail worden 
gezonden naar apostelbode@detwaalfapostelen.
nl, of ingeleverd worden op het parochiecen-
trum, Oosterweg 4, 6602 HD Wijchen.

VANUIT DE REDACTIE
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 04 maart / 05 maart
• 2e zondag veertigdagentijd

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10
☼ Evangelie: Mt. 17,1-9
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni
14.00 English Mass
English choir
Yves Mambueni
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Frits Hendriks

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

11 maart / 12 maart
• 3e zondag veertigdagentijd

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Ex. 17,3-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8
☼ Evangelie: Joh. 4,5-42
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Ton van Balveren

zaterdag

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

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

25 februari / 26 februari
• 1e zondag veertigdagentijd

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,12-19
☼ Evangelie: Mt. 4,1-11
zaterdag | zondag

18.00 Apostelen 2.0
Familiekoor
Jack Steeghs/Lara van der Zee
11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

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 Woord en Communie
Mazing Joy
Ramon Roks

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Sint-Joris
Heumen



Parochie de twaalf aPostelen Pagina 15nummer 2, maart 2023
Vieringenschema Parochie De Twaalf aPosTelen [Vieringenschema@DeTwaalfaPosTelen.nl]

H. Jozef
Alverna

H. Paschalis
Baylon
Woezik

H. Johannes
de Doper
Balgoij

H. Antonius
Abt

Wijchen

Emmanuel
Wijchen

H. Antonius 
Abt

Overasselt

Oude
Sint-Victor
Batenburg

H. Anna
Bergharen

H. Judocus
Hernen/Leur

H. Damianus
Niftrik

  

Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 04 maart / 05 maart
• 2e zondag veertigdagentijd

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Gen. 12,1-4a
☼ Tweede lezing: 2 Tim. 1,8b-10
☼ Evangelie: Mt. 17,1-9
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Gemengd)
Yves Mambueni
14.00 English Mass
English choir
Yves Mambueni
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Frits Hendriks

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

09.30 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Jack Leo

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

11 maart / 12 maart
• 3e zondag veertigdagentijd

lezingen           2

☼ Eerste lezing: Ex. 17,3-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,1-2.5-8
☼ Evangelie: Joh. 4,5-42
zondag

11.00 Eucharistieviering
Parnassuskoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Herenensemble
Martin Claes

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Eucharistieviering
Ceciliakoor
Ton van Balveren

zaterdag

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

09.30 Eucharistieviering
Samenzang
Jack Leo

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

25 februari / 26 februari
• 1e zondag veertigdagentijd

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Gen. 2,7-9; 3,1-7
☼ Tweede lezing: Rom. 5,12-19
☼ Evangelie: Mt. 4,1-11
zaterdag | zondag

18.00 Apostelen 2.0
Familiekoor
Jack Steeghs/Lara van der Zee
11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

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 Woord en Communie
Mazing Joy
Ramon Roks

zondag

11.00 Woord en Communie
Samenzang
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Martin Claes

Sint-Joris
Heumen
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Het Kompas

H. Antonius 
Abt

Nederasselt

Vieringenschema 25 maart / 26 maart
• 5e zondag veertigdagentijd

lezingen           4

☼ Eerste lezing: Ez. 37,12-14
☼ Tweede lezing: Rom. 8,8-11
☼ Evangelie: Joh. 11,1-45
zondag

11.00 Eucharistieviering
Soli Deo Gloria (Heren)
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Herenensemble
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Andiamo
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Frits Hendriks

Géén viering

zondag

09.30 Woord en Communie
Samenzang
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Parochieel Zangkoor
Martin Claes

Géén viering

zaterdag

17.30 Eucharistieviering
Yves Mambueni

01 april / 02 april
• Palmzondag

lezingen           1

☼ Eerste lezing: Mt. 21,1-11; Jes. 50,4-7
☼ Tweede lezing: Fil. 2,6-11
☼ Evangelie: Mt. 26,14 - 27,66
zondag

11.00 Familieviering
Familiekoor
Yves Mambueni
14.00 English Mass
English choir
Yves Mambueni
zondag

09.30 Woord en Communie
Emmanuelkoor
Hennie Witsiers

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Dames- & Herenkoor
Lara van der Zee

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Mazing Joy
Yves Mambueni

zondag

11.00 Woord en Communie
Ceciliakoor
Ramon Roks

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
New Challenge
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Samenzang
Jack Steeghs

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Jack Steeghs

zondag

11.00 Eucharistieviering
50-jarig jubileum Par. Zangkoor
Parochieel Zangkoor
Jack Leo/Hennie Witsiers
zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers

Lezingen

uit de

Heilige Schrift

18 maart / 19 maart
• 4e zondag veertigdagentijd
• Zondag Laetare

lezingen           3

☼ Eerste lezing: 1 Sam. 16,1b.6-7.10-13a
☼ Tweede lezing: Ef. 5,8-14
☼ Evangelie: Joh. 9,1-41
zaterdag | zondag

15.00 Oecum. openingsviering
Passion-kruis in parochietuin
Ramon R./Dick S./Lize K.
11.00 Eucharistieviering
Elckerlyckoor
Martin Claes/Frits Hendriks
zondag

09.30 Eucharistieviering
Emmanuelkoor
Martin Claes

Géén viering

zondag

09.30 Eucharistieviering
Dames- & Herenkoor
Ton van Balveren

Géén viering

Géén viering

zondag

11.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Yves Mambueni

Géén viering

zaterdag

19.00 Eucharistieviering
Samenzang
Martin Claes

zondag

11.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

19.00 Woord en Communie
Parochieel Zangkoor
Hennie Witsiers

zaterdag

17.30 Woord en Communie
Hennie Witsiers
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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 Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere dinsdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
iedere woensdag 09.00 uur Eucharistieviering. Martin Claes.
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 10 maart 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
zondag 12 maart 17.00 uur Kroatische viering.

Woezik | H. Paschalis Baylonkerk
vrijdag 03 maart 10.00 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Alverna | H. Jozefkerk
vrijdag 17 maart 09.30 uur Eucharistieviering. Yves Mambueni.

Wijchen | Zuiderhoek
vrijdag 24 februari 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.
vrijdag 24 maarti 09.30 uur Woord- en Communieviering. Hennie Witsiers.

Nederasselt | H. Antonius Abtkerk
vrijdag 03 maart 15.00 uur Marialof. Yves Mambueni.

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

Batenburg | Stadswal
maandag 27 februari 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.
maandag 27 maart 09.30 uur Ouderenontmoeting bij Hennie Witsiers, Stadswal te Batenburg.

Bergharen | H. Annakerk
vrijdag 03 maart 10.00 uur Ouderenviering. Hennie Witsiers.

Horssen | Protestantse Kerk, Kerkpad 11, Horssen
woensdag 08 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid. Jack Steeghs & Ds. Dick Sonneveld.

EXPOSITIE

een diepe voor in de aarde: expositie, lezing en concert

In de veertigdagentijd zal in De Schakel een ei-
gentijdse kruisweg te zien zijn van 
kunstenaar Marijke van Dijk.
Veertien kruiswegstaties die een intiem 
beeld geven van menselijk lijden, on-
geacht tijd, cultuur, geloofsovertuiging 
of politiek. Ze zijn gebaseerd op het 
boek ‘Een diepe voor in de aarde. Weg 
van mensen’, dat zij samen met schrij-
ver Steven van Campen samenstelde. 
Hierin wordt een aardse, menselijke le-
vensweg van geboorte, bloei, dood en 
nieuwe lente, verbeeld. 

N.a.v. deze expositie zal de kunstenaar zelf een 
lezing houden over het ontstaan van het werk 

en zal Koor Surplus een Passieconcert 
verzorgen.

expositie: 
Op zondagen van 26 februari-26 maart 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur, andere tijden op 
afspraak.
Lezing: donderdag 2 maart om 20.00 
uur.
Concert: zondag 2 april om 14.30 uur
Plaats: De Schakel , Pius XII-straat 85, 
Wijchen.
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PASEN

plechtig en vreugdevol, maar niet te doorgronden

Pasen is als feest van de overwinning van het 
leven op de dood het feest bij uitstek van 
de levensvreugde en het optimisme. 
Desondanks staat menigeen met een 
mond vol tanden, wanneer iemand 
vraagt wat we dan op dat grote feest 
vieren. Dat Jezus is gekruisigd, gestor-
ven en ten grave gelegd, zal niemand 
ontgaan zijn die enigermate gevoelig 
is voor de Nederlandse passie om Bachs 
Passionen te spelen en zingen in de 
Goede Week. Maar wanneer iemand door-
vraagt en ons bevraagt op het ‘wat, hoe en 
waarom’ van Jezus lijden, sterven en verrijzen uit 
de dood wordt het pas echt moeilijk. Immers, de 
meesten van ons zijn bereid om te getuigen van 
het optimisme dat ons bezielt en door het leven 
draagt. Maar aan belangstellende buitenstaan-
ders uitleggen dat wij oprecht geloven dat Jezus 
kon sterven om daarna als persoon uit het graf op 
te staan, kan ons zomaar in de verlegenheid van de 
moderniteit brengen die dergelijke tekenen veelal 
niet anders dan als schendingen van natuurwetten 
kan interpreteren. Desalniettemin vieren we ie-
der jaar Pasen en blijven we in geloof naar begrip 
zoeken, en geven in woord en daad uiting aan wat 
ons paasinzicht ons heeft gebracht. 
Als het gaat om verbijstering rondom het ge-
opende graf en het verdwenen lichaam van Jezus, 
bevinden we ons in goed gezelschap. Alle vier 
evangelisten vertellen het paasverhaal een beetje 
anders. Matteüs vertelt over een engel die in een 
aardbeving verschijnt en die de steen wegrolt om 
aan de vrouwen te melden: ‘U hoeft niet bang te 
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd 
is: Hij is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij 
gezegd heeft. ‘ (Mt 28,6). In het evangelie van Mar-
cus maken de vrouwen zich zorgen wie de grote 
steen zal wegrollen. Wanneer ze bij het graf aan-
komen ‘zagen ze rechts een jongeman zitten met 
een wit kleed om, en ze schrokken hevig. Maar Hij 
zei hun: ‘Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazareth, 
die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet 
hier.’ (Mc 16, 6).
In de versie van Lucas stellen de engelen verbijste- 
rende vragen: ‘Ze vonden de steen weggerold van 
het graf en gingen naar binnen, maar vonden er 
het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet 
wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er 
twee mannen voor hen in stralend witte kleren. 
[…] ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij 
is niet hier, Hij is tot leven gewekt.’ (Lc 24, 2-6). En 
in de versie van Johannes draait alles om de indi-
recte conclusie van de stille getuige: de hoofddoek. 
Die lag apart van de resterende doeken waarmee 

men Jezus’ lichaam had verzorgd: ‘Op de eerste 
dag van de week ging Maria van Magdala in alle 
vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf 

en zag dat de steen voor de opening van 
het graf was weggehaald. [..] ‘Ze heb-

ben de Heer uit het graf gehaald’, zei 
ze. ‘Wisten we maar waar ze Hem 
hebben neergelegd!’ […] ‘Hij (Si-
mon Petrus) zag hoe de doeken er 
nog lagen, maar ook hoe de doek 
die zijn hoofd had bedekt, niet bij 
de andere doeken lag: hij was op-

gerold en lag helemaal apart. Toen 
pas ging ook de andere leerling, die 

het eerst bij het graf was aangekomen, 
naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.’ 

(Joh 20, 1-8).
Het lijkt erop dat de evangelisten ieder op hun 
eigen wijze woorden hebben gegeven aan de 
gebeurtenissen rondom Jezus’ graflegging en ver-
rijzenis. Maar de overeenkomsten tussen de vier 
ooggetuigenverslagen laten ook zien dat alle vier 
met dezelfde vragen rondliepen: Waar is het li-
chaam gebleven van de Jezus die stierf en van wie 
engelen zeggen dat Hij niet bij de doden is, maar 
bij de levenden? 
Verder lezen we in alle vier evangeliën de oproep 
‘Wees niet bang’ en ‘schrik niet’, gevolgd door 
de aansporing om de betekenis van de Schriften 
door te laten dringen tot het hart (Emmaüsgan-
gers, Lc 24,13-35), en eindelijk te begrijpen dat 
de Schriften hadden gezegd ‘dat Hij uit de do-
den móést opstaan.’ (Joh 20,9). 
Pasen is dus zoiets als ‘het kwartje ook dit jaar weer 
opnieuw laten vallen’: de vreugdevolle en treurige 
gebeurtenissen in ons leven veranderen niet, maar 
wij veranderen wel wanneer we gedreven raken 
door het paasperspectief: Wees niet bang! Het is 
geen toeval dat het uitgerekend de engelen zijn 
die de grafbezoekers er vragend op wijzen hun 
toekomst niet te zoeken bij de doden, maar bij de 
levenden. Christenen zijn uitgenodigd om juist in 
wat doods is, kiemen van leven te herkennen en te 
koesteren, ondanks alle vragen die lijden en door 
natuurgeweld veroorzaakt leed kunnen oproepen. 
Wat nu met de vraag naar Jezus’ vermeende 
schending van de natuurwetten? De verschij-      
ningsverhalen die in de weken na Pasen worden 
gelezen, laten ons horen dat Jezus werkelijk als 
mens herkenbaar is aan zijn wonden, dat Hij in 
staat is de Schriften met gezag te verklaren en ook 
at. Niettemin vertellen de verrijzenisverhalen ook 
over een verrezen Heer met een verrezen lichaam 
dat zich door gesloten deuren kan verplaatsen. 
Kortom, Pasen geeft ons op een gelovige wijze 
inzicht in leven te midden van tegenstellingen: als 
verrezen christenen hier en nu. Zalig Pasen!

Martin Claes
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PAPIER VAN OLIFANTENPOEP 
De fabricage van dit papier beschermt de oli-
fanten in Sri Lanka. Wereldwijd worden per jaar 
vier miljard bomen gekapt ten behoeve van de 
papierindustrie. Maar papier kan ook ‘boomvrij’ 
worden gemaakt zonder impact op het milieu.
In Sri Lanka loopt een ongewone papierleve-
rancier rond in de jungle: de olifant.  Hij laat als 
rasechte vegetariër heel wat waardevolle vezels 
na, ideaal voor het maken van papier. 
 
Om olifant en mens dichter bij elkaar te brengen 
is er op Sri Lanka een speciaal papierproject op-
gezet: een papierrecyclingfabriek waar men van 
de ontlasting van olifanten gebruikmaakt. Daar 
verdienen momenteel honderdtien jonge men-
sen een eerlijk salaris.
Olifanten eten kokosbladeren, jakbladeren en 
kitulschors. Een volwassen olifant eet tot 180 kilo 
per dag en gaat ongeveer zestien keer per dag 
naar de ‘wc’. De olifanten die overdag worden 
ingezet voor sjouwwerk verblijven ‘s nachts bij de 
papierfabriek waar ze eten en slapen. Hun poep 
wordt verzameld en in de zon gedroogd. Daarna 
wordt de gedroogde poep samen met margo-
sabladeren, een natuurlijk desinfecteermiddel, 
gekookt. De overgebleven resten (strootjes en 
takjes) worden met afvalpapier van kantoren 
uit Colombo tot een goede pulp vermengd. Met 
zouttoevoegingen brengt men de gewenste kleur 
aan. De pulp wordt vervolgens met de hand in 
een vorm geschept. Van tien kilo olifantenpoep 
worden honderdtwintig vellen papier, of zestig 
vellen karton gemaakt. 
Die worden op hun beurt weer gebruikt voor een 
groot assortiment artikelen zoals notitieboekjes, 
dagboeken, wenskaarten, fotoalbums, papier-
houders, juwelen, geschenkdozen, tekenboeken. 
Een deel van de opbrengst van de fabriek gaat 
naar een stichting ter bescherming van de oli-
fant.

WIJCHENSE WERELDWINKEL
Touwslagersbaan 8 Wijchen

VORMING, OECUMENE EN SAMENLEVING

film: maria magdalena

In deze film uit 2018 wordt het verhaal van het 
Nieuwe Testament verteld, gezien door de ogen 
van Maria Magdalena. Hoe zij in aanraking komt 
met de nieuwe beweging van Jezus van Nazareth, 
hoe ze met hem meetrekt tot aan zijn kruisiging 
toe. Maria Magdalena is de eerste persoon aan 
wie Jezus zich na zijn opstanding openbaart.
De Schakel, Wijchen, donderdag 30 maart, 19.30 
uur

overzicht vos-activiteiten van 4 maart t/m 2 april

7 maart 10.00-11.30 uur Gesprekskring: 'Geloven 
nu',  Parochiecentrum
8 maart 19.15 uur Agapè-viering 
Koetshuis, Beuningen 
8 maart 19.30 uur Online Bijbeldelen 
(veertigdagentijd) 
9 maart 10.15 uur Bijbelkring 
'Verhalen om te bewaren' Mamre, Druten
15 maart 19.30 uur Online Bijbeldelen 
(veertigdagentijd) 
18 maart 19.30 uur Matteüs Passie 
H. Corneliuskerk, Beuningen
19 maart 19.00 uur Taizéviering prot. kerk, 
Beuningen
22 maart 19.15 uur Agapè-viering 
Koetshuis, Beuningen 
22 maart 19.30 uur Online Bijbeldelen 
(veertigdagentijd) 
26 maart 19.00 uur Open Leurviering 
Oude dorpskerk, Leur
29 maart 19.30 uur Online Bijbeldelen 
(veertigdagentijd) 
30 maart 19.30 uur Film: Maria Magdalena 
De Schakel, Wijchen 
2 april 14.30 uur Passieconcert Koor Surplus 
De Schakel, Wijchen (Entree € 15,-)
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h. victor - BatenBurg

UIT HET ARCHIEF
het droomklooster van tonnie kuijpers (1)
We gaan terug naar het jaar 1990, als Baten-
burger Tonnie Kuijpers klooster Maria Roepaan 
koopt. Tonnie heeft altijd al wat met kloosters 
gehad en zegt "naar deze bijzondere plek ben ik 
jaren op zoek geweest". Maar het lijkt een schier 
onmogelijke opgave. Toch is Batenburger Tonnie 
Kuijpers bezeten van het idee om het immense 
klooster Maria Roepaan in Ottersum in z’n oude 
luister te herstellen. Ondanks alle lekkende 
daken, afbladderende plafonds en eindeloze 
gangen vol puin en troep. In twee volgende afle-
veringen meer over het verwezenlijken van zijn 
jongensdroom, maar eerst iets over de geschie-
denis van dit opmerkelijke klooster.

de geschiedenis van roepaan (maria)
In 1881 kochten de Zusters van 
de Goddelijke Voorzienigheid 
uit Munster de boerderij annex 
herberg van Gerard van de Loo, 
een herenboer te Ottersum. 
Deze herberg/boerderij lag pal 
aan de oever van het riviertje de 
Niers ten oosten van Gennep, op 
het grondgebied van de voor-
malige gemeente Ottersum. 
Eerder hadden deze zusters een 
pensionaat in de nabijgelegen plaats Kessel (het 
moederhuis van deze zusters was gelegen in het 
Limburgse Steyl). Maar deze zusters moesten wij-
ken voor de Kulturkampf (dit was in Duitsland 
een preventieve oorlog tegen een interne vijand, 
een strijd tegen tegen de Katholieke Kerk en voor 
de opheffing van kloosterordes, de verbanning 

en gezamenljke vlucht van rooms-katholieke 
geestelijken.)
In 1882 vond de overdracht plaats, het werd een 
klooster gewijd aan Maria en de naam werd ver-
anderd in Maria Roepaan. De zusters begonnen 
er een bewaar- en handwerkschool voor meisjes, 
maar al snel werden er ook weesmeisjes onder-
gebracht. Men richtte een deftig pensionaat op 
voor meisjes en welgestelde dames, maar ook 
voor ziekenzorg. Zo kwamen er veel zieke en ern-
stige zieke zusters vanuit Duitsland naar Maria 
Roepaan voor verzorging, herstel of stervens-
begeleiding. Naast de aangekochte boerderij 
kwam in 1897-1899 een groot dwars schoolhuis 
met mansarkap tot stand naar plannen van Th. 
Jaspers uit Goch. De boerderij werd gesloopt 
bij de grote uitbreiding in 1908-1909 door C. 

Franssen. Daarbij ontstond een 
u-vormig complex en verrees er 
een hoekblok met vier verdiepin-
gen (het Herrenhuis). Daarachter 
kwam de schoolvleugel met neo-
gotische kapel te staan en haaks 
hierop het nieuwe zusterklooster. 
In de (op de late Nederlandse go-
tiek geïnspireerde) kapel bevindt 
zich een complete cyclus gebrand-
schilderde ramen.

Tot zover de geschiedenis van dit klooster. In de 
tweede aflevering de jongensdroom van Tonnie 
en zijn vrouw Henriëtte.

Hans Vermeulen

van museum de kijkzolder naar ’t kompas.
Elke zaterdag is er om 17.30 uur 
een kerkdienst in ’t Kompas, de 
zaal van woon- en zorgcomplex 
Hof van de Elst. De zaal wordt dan 
omgebouwd tot kerkruimte. Een 
passend Mariabeeld ontbrak tot 
voor kort. We gingen op zoek in het 
museum naar een geschikt beeld. 
Daar staan zoveel Mariabeelden 
dat het nog moeilijk kiezen werd.
Uiteindelijk vonden we een beeld 
dat wel in aanmerking kwam voor 
een mooi plekje bij de diensten op 
zaterdag in ’t Kompas. Maar helaas 
vertoonde het beeld nogal wat be-
schadigingen.

MARIABEELD VERHUISD
Berth Toenders, lid van de Kijkzoldergroep, nam 
het beeld mee naar huis en na een paar dagen, 
bracht ze Maria, lekker warm ingepakt, op de 

fiets, naar ’t Kompas. Berth had 
de beschadigingen bijgewerkt 
en het beeld was als nieuw.
De ‘nieuwe’ Maria viel de kerk-
gangers van ’t Kompas meteen 
op.
Na de dienst werd het beeld van 
dichtbij bewonderd voordat het 
weer opgeborgen werd, om een 
week later weer te pronken bij 
de dienst.

Ricy Loeffen
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VANUIT DE CONTACTRAAD 
verslag vergadering 11 januari

Bert Arnts opent de vergadering met een kort 
gedicht.

• Er wordt voorgesteld om de komende eer-
stevrijdagviering, dat is Goede Vrijdag, met een 
kruisweg te vieren. Ook is die dag om 15.00 uur 
de kerk open. En met Pasen wordt gevraagd om 
een eucharistieviering om 9.30 uur.

• Het pastoresteam krijgt per 1 februari verster-
king.

• In de Mariakapel wordt soms veel voedsel mee-
genomen.

• Uit Nijmegen is zuster Regina op bezoek ge-
weest om de Mariakapel te bezichtigen. Els, 
Truus en Marijke hebben haar rondgeleid.

• Misschien is het mogelijk dat mensen uit Oe-
kraïne eens in de Woezik een dienst hebben 
(overleggen met Yves).

HERDENKINGSZUIL UITSTROOIVELD 
Bij het uitstrooiveld hebben we afgelopen de-
cember een zuil geplaatst waarop nabestaanden 
een plaatje kunnen laten ophangen ter na-
gedachtenis aan een overledene die er werd 
uitgestrooid. Inmiddels is de eerste aangedragen 
en zal worden bevestigd. Mensen die interesse 
hebben kunnen zich melden bij de kosters of 
via de secretaris van de contactraad ghddarts@
gmail.com of paschalis@detwaalfapostelen.nl .

• De viering van de ZLTO was goed bezet. Het 
was weer een mooie dienst.

• Het kinderkoor heeft met kerst de laatste keer 
gezongen Het koor is nog een keer getrakteerd 
op pannenkoeken.

• In de begroting is een flinke post opgenomen 
voor het vervangen en repareren van de regen-
goten.

paschalis BaYlon - woezik

 
ant. aBt - nederasselt

Het carnaval in Nederasselt begon dit jaar een 
dag eerder dan anders. Op vrijdag 17 februari om 
19.00 begon Mazing Joy met een openingslied 
waarbij pastor Yves de handen 
op elkaar kreeg. Ze hebben in de 
hemel geen ene druppel bier, en 
daarom drinken wij het hier. Dit 
geldt uiteraard niet voor in de 
kerk maar samen met Prins Bram 
en Jeugdprins Faas en hun gevolg 
werd zo de toon wel gezet als 
opening van het carnaval 2023.
Beide prinsen lieten horen dat 
ze niet alleen de lijfspreuk goed 
kunnen uitspreken maar ook het 
welkomstwoord en de eerste lezing. 
Tijdens de overweging kwam naar vo-
ren dat iedereen gelijk is en niet alleen 
met carnaval. Pastor Yves wenste dat er 
elke week een carnavalsmis was omdat de 
verbroedering goed voelbaar was tijdens 
deze viering.
De beide jeugdpages Anouk en Teuntje la-
zen de voorbeden waarin het gebed gevraagd 

werd dat we open en eerlijk tegenover elkaar 
kunnen staan en niemand voorbij lopen, zodat 
niemand alleen achterblijft.
De misintenties waren voor de overleden leden 

en leden van carnavalsvereniging de Wiel-
waoiers uit Nederasselt. Na de zegen en de 
zending werd er een nieuw dorpslied ge-
zongen door Mazing Joy, dat volop door de 
meeste kerkzangers werd meegezongen.
Daarna werd iedereen door Prins Bram uitge-
nodigd voor een kopje koffie in het Dorpshuis, 
waarmee het carnaval in Nederasselt op een 
traditionele manier geopend is.

Corné Schaap

CARNAVAL IN NEDERASSELT
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VANUIT DE CONTACTRAAD

verslag vergadering van 11 januari 2023

kennismaking met de nieuwe kosters

Voorafgaand aan deze vergadering heb-
ben we kennisgemaakt met onze nieuwe 
kosters, Henny Gerrits-Festen en Ria Jan-
sen-Stuart. We zijn nog op zoek naar 
versterking. Overigens niet alleen voor 
kosterswerkzaamheden tijdens vierin-
gen, maar bijvoorbeeld ook voor het 
opzetten en afbreken van de beide 
kerststallen en voor hovenierswerk-
zaamheden. Wie belangstelling 
heeft kan contact opnemen met 
pastor Yves of met een lid van de contact-
raad.

Bouwkundige zaken

• In samenwerking met het bouwkundig bureau 
van het bisdom zal een nieuwe SIM-aanvraag 
(subsidie instandhouding rijksmonumenten) 
worden gedaan. Het is de bedoeling dat 
de werkzaamheden in 2024 kunnen star-
ten.
• Het Inspectierapport 2022 van de Monu-
mentenwacht is ontvangen. Een deel van 
de aangegeven werkzaamheden zullen in 
de SIM-aanvraag worden opgenomen. De 
overige zaken worden met Jos Poels bespro-
ken.
• De haag rondom de begraafplaats is eind vo-
rig jaar gesnoeid.

afscheid tien en theo

De voorbereidingen voor het afscheid zijn be-
sproken. Op deze pagina vindt u een aantal 
foto’s van het afscheid, dat op 22 januari heeft 
plaatsgevonden.

Begroting 2023
De begroting voor 2023, waar-
van het bouwkundige deel in 
overleg met Henk Jansen is op-
gesteld, is in november naar het 
bestuur gestuurd.

enkele andere zaken die aan de 
orde zijn geweest

• Hoveniersborrel
• Prijzen gas en elektra

 
antonius aBt - overasselt
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GILDEFEEST SINT-ANTONIUS ABT 
OVERASSELT

17 januari is de datum van onze patroonhei-
lige Sint-Antonius Abt. Een feestelijke dag 
voor ons gilde Sint-Antonius Abt. Op zon-
dag 15 januari om 11 uur was de H. Mis. 
De koning, de broeders en zusters wer-
den achter in de kerk afgehaald door 
pastor Yves, onder begeleiding van de 
commandant en de tamboers. In de 
viering heeft pastor Yves het schild-
je van onze koning, Rob Hopman, 
gezegend. Na deze speciale dienst 
hebben wij de pastor op het kerkplein 
‘overvendeld’, waarna wij al lopende door het 
dorp richting café De Zon gingen om gezamen-
lijk te lunchen.

Jacqueline Remmers en Adelheid den Hollander

emmanuelkerk - wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Op 3 maart vertonen we de film ‘Good-bye 
Lenin’. We starten om 14.30 uur. De inloop is van-
af 14.00 uur met thee en koffie. De toegang is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage is van harte 
welkom.

• Kortgeleden hebben we ons deel van de web-
site van de parochie gevuld. We horen graag wat 
u hiervan vindt.

• Op Palmzondag 2 april geven we tijdens de vie-
ring weer palmtakjes mee.

• De komende vergadering van de contactraad is 
op 8 maart om 19.00 uur in onze kerk. Bij deze 
vergadering zal de heer Trum aanwezig zijn; hij 
wordt onze contactpersoon vanuit het parochie-
bestuur.

Namens de contactraad, Tini Poos

HERBERGKOFFIE

De herbergkoffie wordt de ko-
mende periode gehouden op 
de woensdagen 15 maart en 
5 en 19 april. Tussen 10.00 en 

11.30 uur kunt u gezellig aanschuiven en breng 
gewoon nog iemand mee. Van harte welkom!

Tini Poos

h. judocus - hernen

Maria Lichtmis is verstreken.
De Heilige Blasius  geweken
Carnaval hebben we uitbundig gevierd,
Met teksten en leuzen, zeer gespierd,
Uit het askruis is onze deemoed gebleken.

Armoede en schuddende aarde.
Vragen om hulp van grote waarde –
Geven we daaraan in de vastentijd extra gestalte.
We dragen bij in noden naar eigen gehalte.
We staan wat af van het gespaarde.

Toon van Duifhuizen

MISINTENTIES:
5 maart : Jan en Pieta de Kleijn
25 maart: Riet van Duifhuizen-Rutten
2 april: Adriaan en Stien Hoeks-van der Wielen, 
Familie Van der Aa-Broekman

Gelieve de misintenties voor de maand april vóór 
6 maart in te leveren bij Annemarie Schreven, 
Dorpsstraat 42, tel.: 0487-531191, of  per mail: 
misintentiesjudocus@gmail.com

VASTENTAFEL
Op pagina 11 van deze Apostelbode  is informatie 
opgenomen over de te houden vastenmaaltij-
den. Meld u hiervoor aan. Van harte aanbevolen.
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antonius aBtkerk - wijchen

VANUIT DE CONTACTRAAD
• Helaas heeft de oproep voor nieuwe leden van 
de contactraad nog maar één persoon opgele-
verd. Die hebben we op 7 februari uiteraard van 
harte welkom geheten. Het is echt noodzakelijk 
dat er nog leden bij komen.
• We hebben bericht gekregen dat Frits Hendriks 
ons aanspreekpunt binnen het pastoresteam 
wordt. Daarvoor zal Frits regelmatig met Martin 
Claes overleggen. We hopen snel met Frits kennis 
te kunnen maken.
• Met onze adviseur Henk Janssen hebben we 
doorgenomen wat er afgelopen jaar bouwkun-
dig gerealiseerd is en in het komend jaar staat 
te gebeuren. Punt van zorg is de oude centrale- 
verwarmingsketel in de kerk. Die is afgelopen 
weken enkele keren uitgevallen.
• Om de zangkoren ter wille te zijn heeft de 
contactraad besloten dat de verwarming op 
zon- en feestdagen voorafgaand aan de viering 
aangezet mag worden zodra het koor begint te 
repeteren. Dat betekende wel dat de verwar-
ming door iemand van het koor aangezet moet 
kunnen worden. Dat vereiste enige aanpassing 
in de centrale regelkast.
• De gedachteniskruisjes die tijdens een uitvaart-
dienst achter in onze kerk worden gehangen, 
blijven daar in principe een jaar hangen. We 
hebben te weinig vrijwilligers om nabestaanden 
precies na dat jaar uit te nodigen om het kruis-
je op te halen. Omdat voor veel nabestaanden 
Allerzielen een vanzelfsprekende gelegenheid 
is, zullen de kruisjes die langer dan een jaar in 
de kapel hebben gehangen direct na de Aller-
zielenviering opgehaald kunnen worden. De 
nabestaanden zullen daarover worden geïnfor-
meerd.

Theo van der Weegen, 024-6414814

ACTIVITEITEN IN 2023
Ook in 2023 hebben we weer een gevarieerd ac-
tiviteitenprogramma gepland waarin muziek en 
dans centraal zullen staan. Onderstaand geef ik 
weer, voor zover nu bekend, wat er gaat gebeu-
ren, zodat u de data vast in uw agenda kan zetten.
• We starten de passieweek op 1 april (19.00 uur) 
met de uitvoering van Com-Passion 2023. De oe-
cumenische werkgroep zal het programma van 
de hele passieperiode bekendmaken.
• Op 16 april viert het Parnassuskoor zijn 40-jarig 
jubileum met een mooi concert om 15.00 uur in 
onze kerk. In de afgelopen veertig jaar heeft het 
Parnassuskoor ons op zeer veel mooie zang ge-
trakteerd.
• Op 23 juni zijn we gastheer van de Mozartkring 
Gelre-Niederrhein. U kunt getuige zijn van een 
concert van het Nederlands Jeugd Strijkorkest 
(NSJO) met Pamela Smits op cello en dirigent Ca-
rel den Hartog.
• In de laatste week van juli zijn we gastheer van een 
aantal studenten van het Studentenmusikfestival 
in Kleef, georganiseerd door de samenwerking 
Euregio Rhein-Waal. Enkele studenten van de 
masterclass piano zullen hun verworven vaardig-
heden ten gehore brengen in onze kerk.
• Ook aan de monumentendagen in de tweede 
week van september zullen we deelnemen. Het 
thema van de monumentendagen is dit jaar 'le-
vend erfgoed'.
• Aandacht zullen we besteden aan de voedselbank 
in de internationale week van de voedselbank, de 
derde week van oktober.
• We verwachten dat het popkoor EVENT ook dit 
jaar (op 10 december) een uitvoering in kerstsfe-
ren zal geven.

Hein Kroft

IN MEMORIAM RIETJE MARTENS
Rietje was gedurende heel 
veel jaren een pijler van de ge-
loofsgemeenschap H. Antonius 
Abt in Wijchen. Zo heeft ze de 
voorbereiding op het vormsel 
georganiseerd, hielp ze mee met 
schoonmaken van de kerk, was 
ze lid van de bloemsiergroep, de 
kerkraad en het koor. In het parochiecentrum 
gaf ze leiding aan de vouwgroep, die nodig was 
voor het vouwen van de misboekjes en Abtbo-
des. Haar blijmoedige en godsvruchtige karakter 
heeft bij heel veel mensen indruk gemaakt. Riet-
je, bedankt voor je enorme inzet.

Contactraad
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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.

Thea Giesbers-Janssen is op 25 mei 1933 te Nijme-
gen geboren, opgegroeid op de Bullenkamp en 
later nog op de Holenbergseweg, waar zij trouwde 
met Martien Giesbers op 17 juli 1957. Uit de liefde 
van hun huwelijk werden drie zonen geboren. Zij 
was de oma van drie kleinkinderen. Thea en Mar-
tien waren bijna vijftig jaar getrouwd, toen Martien  
overleed. Thea genoot van het rondrijden met uit-
stapjes en van lekker eten. Na opgenomen te zijn 
geweest in het zorgcentrum LuciVer overleed zij op 
19 januari 2023. Wij hebben op 25 januari 2023 van 
haar afscheid genomen in de H. Jozefkerk op Alver-
na. Daarna hebben wij haar lichaam te ruste gelegd 
op het naastgelegen kerkhof.

Frans Loeffen is in 1934 geboren aan de Klapstraat 
in Wijchen. Hij trouwde in 1960 met Lies. Ze gingen 
wonen in Wijchen Noord en kregen twee kinderen. 
Het op veel te jonge leeftijd overlijden van dochter 
Ankie was een groot verdriet. Frans heeft vele jaren 
gewerkt als machinist in het ketelhuis van het Rad-
boudziekenhuis. Ook in zijn vrije 
tijd en na zijn pensioen was hij 
graag met techniek en reparaties 
bezig. Hij overleed na een kort 
ziekbed op 28 januari 2023. De 
afscheidsviering vond plaats op 3 
februari in de Antonius Abtkerk 
in Wijchen, waarna zijn lichaam 
naast Ankie te ruste gelegd is op 
het nabijgelegen kerkhof.

Op 2 september 1938 is Theo van Dreumel gebo-
ren op de Hoogbroek als tweede  in een gezin van 
vijf kinderen. Theo ging naar de LTS in Nijmegen 
en daarna ging hij als timmerman werken. In de 
avonduren heeft hij diverse cursussen gevolgd. Hier-
na werd hij bouwkundig uitvoerder. Hij was in zijn 
vrije tijd actief bij de scouting op Alverna en speelde 
trompet bij de fanfare. Hij was getrouwd met Carla 
Hendriks. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen ge-
boren, een dochter en een zoon. Samen hebben zij 
genoten van vele vakanties. Theo was graag bezig 
met klussen in en  aan zijn huis. Hij genoot eveneens 
van hobbyen in de garage, tuinieren, wandelen en 
fietsen. Op 29 januari 2023 is hij overleden. Zijn af-
scheid heeft op zaterdag 4 februari 2023 in de H. 
Jozefkerk op Alverna plaatsgevonden. Zijn lichaam 
hebben we te ruste gelegd op het naastgelegen 
kerkhof.

Cathrien Siemonsma-Hylkema is als een-na-jongste 
geboren in een gezin van negen kinderen in Fries-
land. Zij was een echt vaderskindje. In 1953 trouwde 
zij met Bauke Siemonsma. Uit hun liefde werd één 
dochter geboren. Cathrien deed de huishouding en 
daarnaast deed ze aan schilderen, behangen en alle  
elektrische klussen. Toen haar man helemaal blind 
werd, stond haar leven totaal in het teken van het 
zorgen voor hem. Tot aan zijn dood heeft zij dit met 
veel geduld en toewijding gedaan. De komst van 
twee kleinkinderen was voor haar geweldig. Wan-
delen was één van de dingen die ze graag deed 
en ze heeft zelfs de Vierdaagse gelopen. Na een 
kortstondig ziekbed en een lang leven, waar zelf-
standigheid, humor, zorgzaamheid en een krachtige 
eigen wil haar kenmerkten, is zij op 31 januari 2023 
in het Hospice overleden. In de Emmanuelkerk te 
Wijchen heeft de afscheidsviering plaatsgevonden. 
In stilte was de crematie.

Op 1 februari 2023 is Ton Langenhuijzen-Hendriks 
op 93-jarige leeftijd overleden. Zij is geboren op 
de Valendries in Wijchen. Ze was de jongste in het 
gezin en haar moeder overleed toen zij nog maar 
zeven jaar oud was. In 1954 is zij getrouwd met 
Tienus Langenhuizen en zijn zij bij haar vader gaan 

wonen, waar ook hun vier kin-
deren zijn geboren. In 1965 zijn 
zij in Nederasselt komen wonen 
waar zij zelf hun nieuwe huis heb-
ben gebouwd. Ton heeft zich vele 
jaren in Nederasselt als vrijwillig-
ster voor de kerk ingezet bij het 
poetsen van de kerk en daarna 
bij de groep dames die het koper 

poetsen. In mei 2020 heeft ze haar heup gebroken 
en kon ze niet zelfstandig blijven wonen. Ze heeft 
nog een paar goede jaren gewoond in Catharina-
hof in Grave. Daar was ook haar afscheidsviering en 
daarna is zij te ruste gelegd op de begraafplaats in 
Nederasselt bij haar man.

Gonny van den Heuvel-Walraven is in 1939 geboren 
op Alverna, als oudste in een gezin van dertien kin-
deren. Ze trouwde in 1966 met Cees. Samen gingen 
ze in Wijchen wonen en kregen ze twee kinderen. 
Zorgzaamheid en onvoorwaardelijke liefde voor 
Cees, de kinderen en later ook de kleinkinderen 
stonden voor haar centraal. Ze hield van gezellig-
heid, spelletjes doen en lekker koken. Gonny is ook 
vele jaren gastvrouw geweest in het parochiecen-
trum in Wijchen. Hoewel haar gezondheid al een 
poosje minder goed was, kwam het afscheid toch 
onverwacht snel. Ze is op 2 februari 2023 overleden. 
Op 8 februari hebben we afscheid van haar geno-
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men in de H. Jozefkerk van Alverna, waarna haar 
lichaam te ruste is gelegd op het naastgelegen kerk-
hof.

Carel Grim zag het levenslicht op 19 februari 1958 
te Nijmegen. Hij was de zoon van Frits Grim en 
was bij iedereen bekend. Hij was gehuwd met As-
trid Simonse. Uit hun huwelijk werden twee zonen 
geboren. Hij werd de trotse opa van twee klein-
kinderen. Vanwege zijn gezondheid heeft hij zich 
laten omscholen tot klokkenmaker. Vele Wijchense 
klokken heeft hij in zijn handen gehad en gere-
pareerd. Hij was een goed klokkenmaker volgens 
de volksmond. Na zijn stage kon hij bij het bedrijf 
blijven werken. En dan …. Ineens staat de tijd stil. 
Op 2 februari 2023 is hij te Nijmegen overleden. Op 
woensdag 8 februari 2023 hebben wij in de H. An-
tonius Abtkerk te Wijchen definitief 
afscheid van hem genomen. Carel is 
in besloten kring te ruste gelegd op 
het parochiekerkhof.

Op 11 februari 1923 is Truus Strik-
Kinniging te Utrecht geboren. 
Als kind is zij noodgedwongen in 
verschillende pleeggezinnen en in een weeshuis 
opgenomen geweest. Haar vaste voornemen was 
dat haar kinderen niet op deze wijze zouden op-
groeien. Het werkelijk leven en geluk vond zij in 
het huwelijk met Toon Strik en het hebben van een 
eigen gezin en familie. In de wederopbouwperiode 
na de Tweede Wereldoorlog kreeg zij de kans op 
zelfontwikkeling en ontplooiing tot een volwaardig 
mens en werd een gezin met vijf kinderen gesticht. 
Zij mocht oma worden van zes kleinkinderen en 
overgrootmoeder van drie achterkleinkinderen. 
Haar familie, vrienden en kennissen bereidden zich 
voor op het vieren van haar honderdste  verjaardag. 
Negen dagen voor deze verjaardag overleed zij in 
het verpleeghuis De Weegbree. Op 9 februari 2023 
is haar afscheidsviering geweest in de H. Antonius 
Abtkerk te Wijchen. Na deze viering is haar lichaam 
te ruste gelegd op het parochiekerkhof.

Rietje Martens-Manders werd op 16 juli 1936 gebo-
ren te Cuijk en St.-Agatha. Rietje is gehuwd geweest 
met Mathieu Martens, die op 6 juli 1986 is overle-
den. Rietje is de moeder van Rudolf en oma van 
drie kleinkinderen.  Zij heeft meegewerkt aan de 
opbouw van de Hoeksteenparochie en was daarin 

zeer actief. Vele jaren is zij de coördinator geweest 
van de vouwploeg op het parochiecentrum. In de 
week voor Kerstmis en Pasen was het zeer druk met 
het maken van boekjes. Eerstecommunieboekjes 
hebben ook haar aandacht gehad. Haar gezond-
heid was niet zo sterk en zij werd vaak opgenomen 
in het ziekenhuis. Met Kerstmis werd zij door corona 
getroffen en moest zij opnieuw naar het zieken-
huis. Op 4 februari 2023 is zij in het  verzorgingshuis 
de Meander overleden. Wij hebben op 10 februari 
2023 tijdens de afscheidsviering in de H. Antonius 
Abtkerk te Wijchen afscheid van haar genomen. 
Haar lichaam is te ruste gelegd bij haar echtgenoot 
op het parochiekerkhof. 

Corrie Guelen-Walraven is op 8 april 1934 te Beu-
ningen geboren als jongste in een gezin van vier 

kinderen. Zij trouwde met Sjef Gue-
len, werd moeder van zes kinderen. Zij 
heeft haar kinderen met veel liefde op-
gevoed en was de drijvende kracht in 
haar gezin. Zij hield van kamperen in 
Nederland, later langere vakanties in 
Spanje en skiën in Oostenrijk. Na het 
overlijden van haar man, bouwde ze 

een nieuw leven op dat bol stond van activiteiten 
en reizen. In de laatste jaren speelde haar slechte 
gezondheid haar parten. Op 5 februari 2023 is zij 
overleden. Zij had een vol en ondernemend leven. 
Wij hebben op 11 februari 2023 van haar afscheid 
genomen in de H. Antonius Abtkerk te Wijchen. 
Daarna is haar lichaam te ruste gelegd op het naast-
gelegen kerkhof.

Dianne Tychon – van Summeren (58) is geboren in Ha-
ren, bij Oss, als oudste van vier uit een boerengezin. 
Zij leefde met een groot verantwoordelijkheidsge-
voel en was zorgzaam en creatief van aard. Ze zong 
graag bij het Afrika-koor en borduurde de meest 
prachtige kunstwerken. Eind jaren negentig leer-
de ze haar man kennen op de werkvloer van een 
distributiecentrum in Oss. Het klikte meteen en er 
groeide een rijke liefdesband voor het leven. Tot-
dat het noodlot toesloeg op maandagochtend 13 
februari en Dianne vrij plotseling het leven moest 
laten. De schok is groot! Bedroefd en dankbaar na-
men we op vrijdag 17 februari afscheid van haar 
in een volle Paschalis Baylonkerk in de Woezik, 
waarna ze werd begraven op het naastgelegen 
kerkhof.



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.
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Jack van Casteren 
Piet van Erp
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ALBERTINUMGENOOTSCHAP
LEZINGENCYCLUS MAART

oude BijBelverhalen in de moderne 
literatuur 

Met deze voorjaarsreeks wil het Albertinumge-
nootschap de focus richten op literatuur, in het 
bijzonder op enkele hedendaagse, spraakma-
kende hervertellingen van Bijbelse verhalen en 
Bijbels geïnspireerde thema’s. De gekozen ro-
mans geven een eigen, vrije, vaak ook kritische 
draai aan het verhaal. Ze wijken in menig opzicht 
af van gebruikelijke traditionele visies, inzichten 
en overtuigingen ten aanzien van het christelijke 
geloof. Ook worden in deze boeken regelmatig 
traditionele maatschappelijke waarden en nor-
men ter discussie gesteld. Ze kunnen daarom als 
shockerend worden ervaren.

lezingen:
lezing 1: eva en adam: de eindigheid een straf?
Datum 2 maart 2022. 
Spreker: Philip Verdult, filosoof
In de roman 'Oneindigheid in een handpalm' van 
de schrijfster Gioconda Belli ligt de focus op le-
ven na de 'verdrijving' uit de Tuin als gevolg van 
het eten van de Boom der Kennis van Goed en 
Kwaad.  In dit boek groeit Eva in het besef dat ze 
met het eten van die vrucht de geschiedenis van 
het menselijk bestaan, in al zijn gebrokenheid, 
kwetsbaarheid en eindigheid in gang zet.

lezing 2: jezus tussen god en de duivel

datum: 9 maart 2023
Spreker: Nico Schreurs, systematische theoloog
De Portugese romanschrijver en Nobelprijswin-
naar José Saramago, geeft in zijn roman 'Het 
evangelie volgens Jezus Christus' geen recon-
structie van de ‘echte’ Jezus, zoals anderen wel 
doen. Hij beschrijft het kruis van Jezus vooral als 
de uitkomst van het streven van God naar vergro-
ting van zijn macht, met de duivel uiteindelijk als 
Gods naaste medewerker.

lezing 3: judas, vriend en verrader

datum: 16 maart 2023
Spreker: Bärbel de Groot–Kopetzky, theoloog en 
pastor.
De Israëlische, Hebreeuwse schrijver Amos Oz 
herschrijft in zijn laatste roman op een indrin-
gende en aangrijpende manier het verraad van 
Judas en de kruisdood van Jezus. Hij legt het ver-
haal in de mond van de student Smjoeël Asj. Oz is 
geboeid door de verstrikkingen van vriendschap 
en verraad. Wat bezielt hem en hoe lees ik zijn 
roman als christelijke lezer?

lezing 4: oude BijBelse thema’s in dit zijn de namen

datum:  23 maart 2023
Spreker: Marga Zwiggelaar, cultuurwetenschap-
per
In 'Dit zijn de Namen' gaat Tommy Wieringa op 
zoek naar eeuwenoude thema’s als identiteit en 
verlossing. In het verhaal van een groep vluchte-
lingen en het verhaal van de politiecommissaris 
Pontus Beg volgt de lezer twee zoektochten. Hoe 
verschillend ook, aan het eind van het boek ko-
men de verhalen samen. Wieringa maakt in dit 
boek gebruik van verschillende Bijbelse verhalen 
en concepten, die hij verweeft in een heden-
daagse roman. De titel van zijn boek verwijst 
naar de Joodse naam van het Bijbelboek Exodus.

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

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

Tel.024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl
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ZEUS EN ANDERE GODEN.

Rector van het gymnasium was hij, en soms gaf 
hij ons les in Grieks als de vaste docent verhin-
derd was. Wij hadden ontzag voor hem. Hij was 
streng, een knappe man, altijd gebruind en strak 
in het pak maar hij zag er ongenaakbaar uit. 
Het was niet best als je bij hem op 
het matje geroepen werd.  Onlangs 
stond zijn naam bij de overlijdens-
advertenties in een Limburgse krant. 
Negenennegentig jaar was hij ge-
worden. Ik had jaren niet meer aan 
hem gedacht maar nu schieten aller-
lei herinneringen door mij heen. Hij 
had een van de Olympische goden 
kunnen zijn uit de vele verhalen die 
wij in die tijd moesten vertalen. Mis-
schien zit hij nu op de berg Olympus 
in Griekenland naast de oppergod 
Zeus. Ik heb zitten bladeren in een 
oud boek en zag namen en verhalen terug van 
goden en godinnen die ik vergeten was. Ze wa-
ren niet mis, die goden, ze vochten, hadden 
elkaar lief, gedroegen zich als jaloerse minnaars, 
kortom, niets menselijks was hen vreemd. Al die 
fantastische verhalen zijn in de verre oudheid 
opgeschreven, graag had ik een praatje willen 
maken met een van de oude Grieken. Ik kan het 
hem niet meer vragen, maar ik had willen weten 
wat onze vroegere docent na zijn pensioen nog 

gedaan heeft. Hij heeft vierendertig jaren ge-
kregen na zijn werkzame leven. Als ik even oud 
word als hij kan ik nog vierentwintig jaar, dat 
zijn 240 columns schrijven. Zo ver zal ik maar niet 
vooruitdenken, de dag van vandaag is genoeg. 
De rest van mijn leven mag nog een geheim 
blijven. Vanmorgen wandelden wij in het ven-
nengebied, zomaar op een maandagmorgen in 
de zonneschijn. We zagen de boom die altijd vol 
lapjes hangt, de boom met bijzondere krachten. 

Is hij misschien de woonplaats van 
een natuurgod? Bijgeloof of geloof, 
wat is het verschil? Wat is waarheid, 
als je troost vindt is het toch goed? Ik 
hoop dat de lapjes er nog lang blij-
ven hangen. Geloven in dingen die je 
niet kunt verklaren, dat is een levens-
lange zoektocht voor veel mensen. 
Af en toe heb ik heimwee naar het 
rotsvaste geloof van mijn kinderja-
ren, maar vaker ben ik blij dat ik ook 
andere verhalen heb gehoord gedu-
rende mijn leven. Prachtige verhalen 
vol kleurrijke goden en godinnen die 

het dagelijkse leven draaglijk maken voor heel 
veel mensen. Ik denk aan de opdracht voor de 
volgende tekenles: teken God, jouw eigen God, 
de God die niemand ooit heeft gezien. Ik ben 
nog niet begonnen, ik kan nog alle kanten uit. 
Misschien laat ik hem plaatsnemen op de berg 
Olympus in Griekenland, naast mijn vroegere 
docent die mij al die fantastische verhalen heeft 
leren waarderen.  
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Heilige JoZeF: BRuidegom van de maagd maRia
De liturgische kalender van de katholieke kerk 
reserveert twee speciale feesten voor de heilige 
Jozef: 19 maart (heilige Jozef, de bruidegom van 
de Maagd Maria) en 1 mei (heilige Jozef, de arbei-
der, in 1955 ingesteld door paus Pius 
XII, waarbij Jozef werd aangeduid 
als voorbeeld voor de arbeiderswe-
reld). Hoewel de evangeliën niet 
veel zeggen over Jozef, spreken de 
verhalen over de kinderjaren van Je-
zus duidelijk over een zekere Jozef, 
uit het huis van David met wie de 
Maagd en toekomstige moeder van 
de Messias verloofd was en met wie 
ze trouwde, zoals we lezen in het 
eerste hoofdstuk van het evangelie 
volgens Matteüs (Mt 1, 18-25). Het 
evangelie spreekt van de verloving 
die volgens de joodse traditie het 
eerste deel was van het huwelijk dat 
tot doel had een man en een vrouw tot echt-
genoten te maken. De pas verloofden moesten 
dan echter enkele maanden wachten voordat de 
man zijn vrouw mee naar huis mocht nemen en 
vanaf dat moment een normaal huwelijksleven 
kon beginnen.
Hoewel Matteüs 1,25 duidelijk zegt: "...Toch had 
hij geen gemeenschap met haar, totdat zij een 
zoon ter wereld bracht...", toch leefden Jozef 
en zijn vrouw Maria een echt huwelijksleven als 
man en vrouw. En door hun keuze en ontvangen 
genade om zuiver en maagd te blijven, vervulden 
Jozef en Maria het mystieke doel van het huwe-
lijk dat volgens de apostel Paulus erin bestaat het 
volmaakte beeld te zijn van de vereniging van 
Christus met de Kerk (Efeziërs 5,21-32). Naast dit 
mystieke doel hielden Jozef en Maria echt van 
elkaar, hadden respect en bewondering voor el-
kaar en steunden elkaar volledig. Haar roeping 
om de Moeder van God te zijn weerhield Maria 
er niet van zich te onderwerpen aan de liefde-
volle autoriteit en gids van haar man. Maria was 
de moeder van de Heiland, maar ze bleef een 
liefhebbende vrouw voor haar liefhebbende en 
zorgzame man Jozef, die zijn rol als echtgenoot, 
vader, kostwinner en beschermer van de Heilige 
Familie met toewijding en in stilte vervulde. 

de zwangerschap van maria

Het was zeker een grote uitdaging voor Jozef 
toen hij hoorde dat zijn vrouw  zwanger  was, 
nog voordat ze samenwoonden. Hoewel de 

wet hem verplichtte een dergelijke 
situatie (overspel) aan de kaak te 
stellen, die zou moeten leiden tot 
de openbare bestraffing van Maria, 
besloot Jozef, vanwege zijn grote 
liefde voor Maria en zijn rechtscha-
penheid, om Maria niet aan schande 
bloot te stellen en stilletjes van haar 
te scheiden (Mt 1,19-20). Maar na-
dat hij naar de engel had geluisterd, 
nam Jozef zijn vrouw Maria tot zich 
(Mt 1,24).

…ook een vader voor jezus…
Was er iets moeilijker dan voor de 
Zoon van God te zorgen, Hem te be-

schermen en Hem te onderwijzen? Jozef vervulde 
deze rollen. Hij was niet alleen de echtgenoot 
van Maria, maar ook de vader van Maria's Zoon, 
Jezus. Dit zou kunnen worden bevestigd door het 
woord van de engel die hem vertelde "... Jozef, 
zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw 
vrouw, tot u te nemen ... Zij zal een zoon ter we-
reld brengen die gij Jezus moet noemen ..."(Mt 
1, 20-21). Net zoals God Maria heeft gekozen om 
de moeder van Jezus te zijn, koos Hij ook Jozef 
om de echtgenoot van de heilige Maagd Maria 
te zijn en ook een vader voor Jezus. Het huwelijk 
van Jozef en Maria was dan de manier waarop 
God ervoor heeft gekozen om onze menselijke 
realiteit binnen te gaan en ons te redden. 
Het vieren van het feest van de heilige Jozef, 
bruidegom van de Maagd Maria, is voor de kerk 
niet alleen een manier om ons respect, eerbied, 
bewondering en toewijding te tonen aan de hei-
lige Jozef, maar ook om de plaats te erkennen 
die hij inneemt en de rol die hij speelde, aan de 
zijde van de Maagd Maria, in de geschiedenis 
van onze verlossing. Moge de heilige Jozef altijd 
een echte inspiratiebron en een goed voorbeeld 
zijn voor alle mannen in hun rol als echtgenoten 
en vaders.
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