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NIEUWJAAR
In de dagen van Kerst en de dagen naar oudejaarsavond, hebben
wij even met minder snelheid in ons leven gestaan. Van velen
hoor je dat de weken en maanden steeds sneller voorbij gaan,
terwijl tijdens die feestdagen het gas wel even terug kan.
Het jaar 2015 wordt inmiddels het vorig jaar genoemd terwijl
2016 enkele dagen oud is. We kunnen terug kijken op een goed
2015. Met het door Our Choice uitgevoerde muzikale
kerstverhaal met de titel ‘Winters warm’ werd de opmaat naar
Kerst een feit.
In de dagen die vooraf gingen aan Kerst brachten de kinderen
van de peuterspeelzaal vergezeld van hun ouders, een bezoek
aan onze prachtige kerststal. De kinderen van de basisschool
hebben in de kerk in aanwezigheid van hun ouders het kerstspel
opgevoerd.
De Kindvriendelijke Kerstviering en de Kerstvieringen met
muzikale medewerking van Our Choice en het Gemengd Koor,
waren sfeervol en werden goed bezocht. Op tweede Kerstdag
werd de Kerstviering muzikaal verzorgd door fanfare NAG.
Ook deze combinatie werd zeer gewaardeerd met een groot
aantal kerkgangers. Aansluitend bleef de Andreaskerk tot drie
uur open voor het traditionele ‘kindje wiegen’.
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Ook hiervoor was de belangstelling bijzonder goed te noemen.
Ook het jaar 2016 zal ons als geloofsgemeenschap veel goeds
gaan brengen. Naast de kerkelijke feesten Pasen en Pinksteren,
zal op zondag 8 mei een H. Mis worden opgedragen ter
gelegenheid van het 25-jarig priesterschap van Jan de Waal,
pastor van de Weurtse geloofsgemeenschap. Het Gemengd Koor
en Our Choice zullen samen deze bijzondere en feestelijke H.
Mis muzikaal begeleiden. De komende maanden zal de Weurtse
geloofsgemeenschap over deze feestelijke gelegenheid meer
worden geïnformeerd.
Als laatste is het goed om alle vrijwilligers te bedanken voor hun
niet aflatende inzet. Zonder jullie steun en toeverlaat kan de
Weurtse geloofsgemeenschap niet bestaan.
Contactgroep van de geloofsgemeenschap
St. Andreas in Weurt
VIERINGEN
ZONDAG 10 JANUARI
9.30 uur: Doop van de Heer/Doopschelpen met cd
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Willy
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Roel Faber
Jo Gerritse
Lies Gies - Jansen
Gonnie Roelofs - Kersten
Marietje Roelofs - Kersten
familie Roelofs
Sjaak Romviel
Mientje Seelen - Eggenhuizen
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WOENSDAG 13 JANUARI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 16 JANUARI
19.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. Our Choice
ZONDAG 17 JANUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Sjaak Romviel
Mientje Seelen - Eggenhuizen
t.e.v. Maria uit dankbaarheid
Acolieten:
zaterdag Kees
zondag
Kees en Cor
WOENSDAG 20 JANUARI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 24 JANUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Gerrit en Rinie
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Marietje Cleijne (verj.)
Sjaak Romviel
Mientje Seelen - Eggenhuizen
Doortje Selten - van Hezewijk
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WOENSDAG 27 JANUARI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 30 JANUARI
19.00 uur: Carnavalsmis m.m.v. dweilorkest
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 31 JANUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Sjaak Romviel
de leden en overleden leden van c.v. 't Nuchtere Kalf
Acolieten:
zaterdag Willy
zondag
Willy en Evelien
WOENSDAG 3 FEBRUARI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 7 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
(na afloop mis Blasiuszegen)
Celebrant: pastor Jan de Waal
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (Doop van de Heer)
Centraal staat de doop van de Heer in de rivier de Jordaan.
De profeet Jesaja laat de Heer zeggen: 'Dit is mijn Dienaar
die Ik ondersteun, mijn uitverkorene in wie Ik behagen
schep. Hij roept niet, Hij schreeuwt niet en op straat
verheft Hij zijn stem niet.
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Het geknakte riet zal Hij niet breken, de kwijnende vlaspit
niet doven, in waarheid zal Hij gerechtigheid laten stralen'.
In de tweede lezing uit de Handelingen der Apostelen neemt
Petrus het woord en zegt: 'Nu besef ik pas goed, dat er bij
God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk
volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem
welgevallig is'.
In de evangelielezing volgens Lucas laat Jezus zich in de
Jordaan dopen door Johannes de Doper. Op het moment dat
Jezus gedoopt en aan het bidden is, wordt de hemel
geopend en daalt de heilige Geest in de gedaante van een
duif op Hem neer en er klinkt een stem uit de hemel: "Jij
bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde".
OVERLEDEN
Op woensdag 23 december is op 84-jarige leeftijd overleden
Mientje Seelen - Eggenhuizen. De uitvaart is voor haar
gehouden op woensdag 30 december waarna de crematie
plaatsgevonden heeft te Beuningen.
Op zondag 3 januari is op 87-jarige leeftijd te Beuningen
overleden Sjaak Romviel.
De uitvaart voor hem vindt plaats vrijdag 8 januari waarna
hij te ruste wordt gelegd op ons parochiekerkhof.
“PROOST MET OUR CHOICE”
Hebben we net al die feestdagen gehad, nodigen wij u toch
uit voor onze woord en communieviering op zaterdag 16
januari om 19.00 uur.
Ons thema is……….“Proost”!
Net als het bruidspaar te Kana nodigen wij niet alleen Jezus
maar ook u uit bij ons te gast te zijn.
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Om samen te zingen, te bidden en de maaltijd met brood en
wijn te vieren.
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels
CARNAVALSVIERING ANDREASKERK
Zaterdagavond 30 januari om 19.00 uur zal er in de
Andreaskerk weer de carnavalsviering plaats vinden.
Prins Sep met zijn gevolg en de piassen, Prins Thijs met zijn
gevolg van C.V. 't Nuchtere Kalf zullen tijdens deze viering
aanwezig zijn.
De gehele viering wordt natuurlijk muzikaal begeleid door
een dweilorkest.
Pastor Jan de Waal zal weer traditioneel een buut/
overweging houden.
Iedereen is welkom, jong en oud, verkleed of alleen met een
leuke feestmuts op.
KERKBALANS 2016.
De landelijke actie Kerkbalans gaat binnenkort weer starten.
In de week van 25 januari gaan de collectanten weer op pad
om bij u de jaarlijkse bijdrage op te halen. We mogen ons
gelukkig prijzen dat er vele medewerk(st)ers zijn, die
daarbij willen helpen.
De inkomsten uit deze actie zijn hard nodig. Voor o.m. het
onderhoud van de kerk, de energiekosten, personele kosten
voor de pastor, de uitgaven voor parochiële activiteiten,
enz.
Ook al maakt de St. Andreasparochie sinds vorig jaar deel uit
van de nieuwe parochie H.Johannes XXlll, de opbrengst van
deze actie komt ten goede aan de eigen
geloofsgemeenschap St.Andreas.
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De werkgroep kerkbalans en alle collectanten die erbij
betrokken zijn, vinden het belangrijk om hun medewerking
aan deze actie te verlenen. Want de kerk van Weurt is dat
zeker waard. De kerk heeft een bijzondere betekenis en
neemt een belangrijke plaats in onze Weurtse
geloofsgemeenschap in. Er blijkt behoefte te bestaan om
met name bij feestdagen, o.m. Kerstmis, Pasen en
Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden, zoals bv. de
uitvoering van de Passion, de karnavalsmis, kindervieringen
enz. , deze vieringen bij te wonen. Wij willen dat heel graag
voor onze gemeenschap behouden, zodat ook de vieringen
i.v.m. doop, huwelijk, begrafenis in de toekomst mogelijk
blijven in onze fraaie parochiekerk St. Andreas. Om dat alles
in stand te houden is het heel fijn als we weer op uw
bijdrage mogen rekenen. Want mede dankzij de actie
Kerkbalans kan onze geloofsgemeenschap functioneren.
In de laatste week van januari komen de collectanten bij u
langs. Wij hopen dat u deze actie ondersteunt en hen, ook
letterlijk, niet in de kou laat staan.
De werkgroep Kerkbalans dankt u, namens de Weurtse
geloofsgemeenschap bij voorbaat voor uw financiële
bijdrage.
Werkgroep Kerkbalans
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
Za 23 jan 18.00 uur: Communie bijeenkomst
SENIORENVERENIGING WEURT NIEUWJAARSRECEPTIE
Op 8 januari 2016 wil het bestuur van Seniorenvereniging
Weurt alle leden van de vereniging uitnodigen, om samen
een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
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Deze receptie is nu ’s avonds, was voorheen altijd ’s
middags.
Dit is zo geregeld om de nog werkende Senioren ook een
kans te geven om te komen toosten.
Waar:
Kloostertuin
Wanneer: Vrijdag 8 januari
Tijd:
20.00 – 22.00 uur

ALLE INWONERS VAN WEURT
Het is gebruikelijk dat de Prins van Weurt voor en tijdens
het carnaval de mensen bezoekt die door ziekte of andere
ongemakken niet in staat zijn carnaval te vieren. De
afgelopen jaren kregen wij een lijst aangeboden met daarop
de namen van de mensen die voor een bezoekje van de Prins
in aanmerking wilden komen. Vaak gebeurde het dat er na
afloop van het carnaval toch nog mensen voor niets hadden
zitten wachten. Om dit zoveel mogelijk te proberen te
voorkomen hebben wij besloten deze oproep te plaatsen en
via deze weg aan iedereen te vragen om de mensen,
waarvan u denkt dat zij prijs stellen op een bezoekje van de
Prins, op te geven via een mailtje naar info@nuchterekalf.nl
of een briefje aan het secretariaat p.a. Th. van
Heereveldstraat 97 zodat ook deze mensen nog een vleugje
carnaval meekrijgen. Als u iemand opgeeft wilt u dan
meteen aangeven of hij of zij prijs stelt op een fruitmandje
of een bloemetje en dit voor 17 januari doen. Wij hopen dat
onze Prins zo in staat wordt gesteld om met zijn bezoek een
steentje bij te dragen aan een beetje carnavalsbeleving bij
degenen die dit jaar niet actief kunnen deelnemen aan de
feestelijkheden.
cv 't Nuchtere Kalf
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GEZOCHT PENNINGMEESTER
Sportverenging De Korenbloem zoekt met spoed een nieuwe
penningmeester.
Op dit moment zitten we zonder dus is het echt met spoed.
Wie helpt onze vereniging uit de brand.
Voor inlichtingen: voorzitterkorenbloem@gmail.com
BEREIKBAARHEID PAROCHIE
Op dinsdag– t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar
via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur
of telefonisch: 024-6771221.
Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.
Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van
de parochie, laat de telefoon dan minstens 7x over gaan
(dit i.v.m. de doorschakeling).
U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct
06-51567867 bellen.
WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880
Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een
huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het
bovenstaande telefoonnummer.
De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en
eindigen op maandag om 08.00 uur.
HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET
ANDREASBLAD WEURT
Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als
onderwerp ‘Andreasblad’. De tekst graag in word getypt, als
bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een
afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een
verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan
te leveren.
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Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven
tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het
bovenstaande geldt niet voor misintenties.
MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie
bereikbaarheid parochie) of bij Bernadette Faber,
Scharsestraat 19. De bijdrage is € 10,00 per misintentie,
ongeacht het aantal personen.
Voor plaatsing in de Koerier 14 dagen van tevoren opgeven.
Voor vermelding in het Andreasblad uiterlijk
dinsdagochtend aanleveren.
Voor het Andreasblad van 6 februari (inleverdatum
2 februari) is aan de beurt: Lectoren
VERSCHIJNEN PAROCHIEBLAD/ANDREASBLAD
Eerste helft 2016
9 januari
23 januari
6 februari
20 februari
5 maart
19 maart
2 april
23 april
14 mei
28 mei
11 juni
25 juni
9 juli
16 juli
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