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Elke dinsdag tot en met vrijdag is iedereen tussen 9 en 11
welkom op de pastorie, als u iets wilt weten over bijvoorbeeld
misintenties of iets wilt weten wat met het parochie gebeuren te
maken heeft.
Maar weet u dat u ook van harte welkom bent om zomaar een
praatje te maken of voor een lekker kopje koffie met een
koekje?
Er hoeft dus geen speciale reden te zijn om eens langs te komen.
De gastdames en –heren zullen u graag zien komen en vinden het
zelf ook gezellig als er zomaar iemand langs komt voor een kopje
koffie en een praatje.
Dat praatje hoeft natuurlijk niet altijd serieus te zijn, maar het
gaat dan om de gezelligheid.
U bent dus altijd welkom!
Namens de gastdames/heren
Fred Fassaert
VIERINGEN
ZONDAG 12 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders en familie Albers - Hermsen
Lies Gies - Jansen
Doortje Selten - van Hezewijk
ouders en familie Wannet - Knoop
Gerda Selten – Florax
WOENSDAG 15 FEBRUARI
9.15 uur:
Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Gerda Selten – Florax
ZATERDAG 18 FEBRUARI
19.00 uur:
Carnavalsmis
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 19 FEBRUARI
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
de leden en overleden leden van c.v. 't Nuchtere Kalf
Gerardus Albers
Theodora Albers - Jansen
Gon Albers - Kersten
Dick Beumer
Gerry Beumer - Hendriks
Rudy Beumer
Hanny Beumer - Engelen
Rinus Beumer
Erwin Beumer
Dieneke Beudel - Hendriks
Yvonne van den Brand
Roel Faber
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Jo Peters
Mart Romviel
Wim Sanders
overleden ouders H. Schiks - van Haalen
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Jan Wannet (Scharsestraat)
de leden en overleden leden van c.v. 't Nuchtere Kalf
uit dankbaarheid ter ere van Maria
Gerda Selten – Florax
Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje
koffie of thee te komen drinken in de pastorie.
WOENSDAG 22 FEBRUARI
9.15 uur:
Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Gerda Selten – Florax
ZONDAG 26 FEBRUARI
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
C
elebrant: pastor Jan de Waal
DEdeLEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(6 zondag door het jaar)
In de eerste lezing uit het boek Jezus Sirach (vroeger
geheten Ecclesiasticus) wordt ons voorgehouden dat het
onderhouden van de geboden van God geen zware opgave is,
want: 'Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan
niemand verlof gegeven om kwaad te doen.'
In de tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan de
christenen van Korinte meldt de apostel dat God zijn plan
bekendgemaakt heeft aan de mensen die van Hem houden.
'God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij, en aan
anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door
ons zijn heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs
wat God denkt' (BGT).
In de evangelielezing volgens Matteüs zegt Jezus tot zijn
leerlingen dat ze moeten streven naar gerechtigheid. "Gij
hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: gij zult niet
doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar
Ik zeg u: alwie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar
zijn voor het gerecht." …Zo ook: "gij zult geen echtbreuk
plegen of een valse eed afleggen". "Uw ja moet ja zijn en uw
neen, neen, en wat daar nog bij komt, is uit de boze."
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Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 119: 'Uw woord
is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.' Vóór het
evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben het licht van
de wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht
bezitten.
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met
Aswoensdag staan op de website: www.andreasparochie.nl >
Agenda).
(BGT: Bijbel in Gewone Taal)

OVERLEDEN
Op maandag 30 januari is op 86-jarige leeftijd te Ewijk
overleden Mevr. Gerda Selten – Florax. De avondwake voor
haar is gehouden op zondag 5 februari. De plechtige
uitvaartdienst is voor haar gehouden op maandag 6 februari
waarna de crematie plaatsgevonden heeft te Nijmegen.
UITNODIGING CARNAVALSMIS
Op zaterdag 18 februari is weer de traditionele carnavals mis
in de St Andreas kerk te Weurt.
In samenwerking met de carnavalsvereniging ’t Nuchtere Kalf
de Piassen en de dansgarde. Het geheel zal muzikaal worden
opgeluisterd door het Dweilorkest. Pastoor de Waal zal tijdens
deze viering ook de nodige zaken op de hak nemen. U bent
alle van harte welkom in deze karnavalsviering.
Aanvang om 19.00 uur. Alaaf !!
VOORAANKONDIGING THE PASSION KOOR OUR CHOICE WEURT
Na twee succesvolle reeksen van The Passion zal koor Our
Choice Weurt ook dit jaar het lijdensverhaal van Christus ten
gehore brengen. Geheel op eigen wijze, met prachtige
Nederlandstalige nummers zal het koor haar publiek hopelijk
weer ontroeren.
In deze reeks wordt het verhaal verteld vanuit het
gezichtspunt van Simon Petrus. Met zang, teksten en symbolen
zien we hoe The Passion door Simon Petrus wordt beleefd.
Dit jaar staan er maar liefst 4 uitvoeringen gepland:
zondag 2 april - 2 uitvoeringen in Weurt, H. Andreaskerk
woensdag 5 april – uitvoering in Winssen of Ewijk
woensdag 12 april – uitvoering in Nijmegen (Neerbosch-Oost),
De Goede Herder
De entree is gratis, kaarten zijn te reserveren vanaf 1 maart
a.s. via de website: www.ourchoiceweurt.nl
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SENIORENVERENIGING
Elke derde donderdag van de maand
wordt er in de Kloosterhof in Weurt
een bloemschikcursus gegeven.
Voor het nieuwe seizoen van februari
tot en met juni 2017 zijn nog enkele
plaatsen vrij.
De cursussen zijn van 14.00 – 15.30
uur en staan onder leiding van Mw.
Ria Wolters.
De kosten voor 5 cursussen zijn €
62,50 dit is inclusief het materiaal,
de koffie of thee.
Opgeven tot 12 februari bij Annemie
Smits tel: 024-6773831.
SPIRITUALITEIT VOOR BEGINNERS
Voor wie kennis wil maken met praktische en concrete
vormen van spiritualiteit kan nu meedoen in een nieuwe
leeskring. Het boek een levensregel voor beginners door Wil
Derkse dient als gids. De schrijver verstaat de kunst
benedictijnse spiritualiteit tot een alledaagse werkelijkheid
te maken van blijvende aandacht,eenvoudig en weinig
spectaculair. Daarmee sluit hij naadloos aan bij een spreuk
uit de Zen – traditie: “Vóór de verlichting hout hakken en
waterputten; na de verlichting hout hakken en
waterputten”.
De ervaring van de voorbije jaren heeft mij geleerd dat het
samen lezen van een boek over spiritualiteit zeer verrijkend
en verdiepend kan werken. Je komt tot bijzondere
gesprekken waar je anders niet aan toekomt. Een spiritueel
boek lezen voor jezelf komt er gewoonlijk niet van. Er zijn
zoveel andere dingen die om voorrang vragen. Een groep kan
dan een inspirerend kader bieden waar je nieuwe energie
opdoet.
Wie belangstelling heeft is van harte welkom op donderdag
16 februari om 19.30 uur op de pastorie in Weurt. Met de
deelnemers worden op deze avond verdere afspraken
gemaakt.
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De leiding van deze leeskring spiritualiteit is in handen van
Pater Ton Bun s.m.
Om praktische redenen graag even aanmelden bij:
ton.bun46@gmail.com
COLLECTE HERSENSTICHTING WEURT
Vorige week is de collecte van de Hersenstichting geweest.
Door regen, wind en kou gingen de collectanten weer de
straat op om hiervoor te collecteren. Veel mensen hier in
Weurt zijn zo vriendelijk geweest om de deur te openen en
hebben de collectant niet in de kou laten staan, maar iets
gegeven.
Wij hebben in ons dorp het mooie bedrag van € 968,19
opgehaald. Ik wil alle collectanten bedanken voor hun inzet
en natuurlijk iedereen die gegeven heeft!
Namens de Hersenstichting,
Bernadette Faber – Winnemuller
OPGAVE CARNAVALSOPTOCHT
OP 25 FEBRUARI 2017 IN WEURT
Op zaterdagmiddag 25 februari 2017 wordt wederom de
jaarlijkse carnavalsoptocht gehouden door de versierde
straten in “’t Alde Biesenrijk”.
U kunt zich hiervoor als deelnemer opgeven bij Jo Smits.
Opgave gaarne uiterlijk dinsdag 21 februari a.s. vanwege de
te maken indeling van de optocht.
De Optochtcommissie Weurt:
Jo Smits, Past. v.d. Marckstr. 47, Weurt (tel. 024-6772816)
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).
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U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct
06-51567867 bellen.
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
Wo 22 februari 14.00 uur: Communie bijeenkomst
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

O PT O CHT CO M M ISSIE

W EURT

Secretariaat: Jo Smits, Past. v.d. M arckstr. 47, 6551 Z R W eurt tel.: 024-67 72816

verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan
te leveren. 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,
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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 25 februari (inleverdatum 21
februari) is aan de beurt: SV

Op een mooie zonnige dag lijkt het al weer voorjaar!
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