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LECTOREN IN ONZE KERK
In officiële stukken was een “lector”
vroeger één van de lagere wijdingen van
iemand op weg naar het priesterschap.
Later werd het een aanstelling, maar
tegenwoordig worden in de Katholieke
kerken de lezingen gedaan door een leek
zonder wijding of aanstelling.
Zo ook in onze eigen kerk, waar een
vaste groep tijdens de vieringen de lezing
(en) en voorbeden leest en in Weurt
hoort daar, vanwege de handicap van
onze pastor, ook het lezen van het
Evangelie bij. De lezing van het Evangelie wordt daarbij wel
altijd officieel geïntroduceerd door de pastor, waarbij hij ook
het Evangelieboek bewierookt, alvorens het woord te geven aan
de lector.
Inmiddels hebben we wel ervaren dat het voorlezen in de kerk
niet kan zonder een goede voorbereiding. Sommige teksten
vragen om vooraf doorgenomen te worden en het is belangrijk
dat de lector de tekst ook begrijpt.
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Niet elke tekst uit de brieven van de apostelen en van de
evangelisten zijn even duidelijk en ze bestaan soms uit een
groot aantal tussenzinnen.
De tekst van de lezingen en voorbeden, liggen dan ook al een
aantal weken voorafgaande aan de vieringen op de pastorie. Dat
geeft de lector de mogelijkheid in alle rust de teksten door te
nemen en, indien nodig, de uitspraak van bepaalde namen nog
eens op te zoeken of na te vragen.
De lector wil namelijk graag dat een en ander duidelijk
overkomt bij de mensen in de kerk en dat kan niet als je zelf
niet begrijpt wat er staat.
Het is dan ook prettig soms terug te horen van mensen uit de
kerk dat de lezingen en voorbeden goed te verstaan waren. Dan
heb je ook niet het gevoel dat de voorbereiding voor niets is
geweest.
Op deze wijze dragen wij als lectorengroep ons steentje bij aan
de vieringen in onze parochie en dat doen we graag.
Lectoren St. Andreaskerk Weurt
ZONDAG 7 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
(na afloop mis Blasiuszegen)
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Kees en Cor
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Dinie Aalbers
familie Aalbers - Bos
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (jr.ged.)
Hanny van Hemmen - Sanders
Riek Hendriks - Loeffen
overleden ouders Schiks - Jansen (jr.ged. mama/oma)
Doortje Selten - van Hezewijk
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
uit dankbaarheid
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WOENSDAG 10 FEBRUARI ASWOENSDAG
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Hanny van Hemmen - Sanders
ZATERDAG 13 FEBRUARI
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Gerrit
ZONDAG 14 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Gerrit
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Gradus Albers
Theodora Albers - Jansen
Gon Albers - Kersten
Roel Faber
Lies Gies - Jansen
Jo Gerritse
Hanny van Hemmen - Sanders
Henk Otten (jr.ged.)
fam. H. Schiks - v. Haalen
Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck
WOENSDAG 17 FEBRUARI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Hanny van Hemmen - Sanders
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ZONDAG 21 FEBRUARI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE(5de zondag)
De lezingen gaan deze keer over geroepen zijn door God. In
de eerste lezing uit Jesaja ziet de profeet in een visioen God
zittend op een troon met daarom heen engelen die
uitroepen: 'Heilig, heilig, heilig de Heer der hemelse
machten! Heel de aarde is vol van zijn glorie'. Als de profeet
dit ziet, vind hij zichzelf onwaardig in de ogen van God.
Maar God zegt: 'Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons
gaan?'. Hierop zegt Jesaja: 'Hier ben ik, stuur mij.'
In de eerste lezing uit de eerste brief van Paulus aan de
christenen van Korinte meldt de apostel dat hij het goede
nieuws van God, dat hij hen eerder verteld heeft, niet zelf
bedacht heeft. Hij heeft het van anderen gehoord en in de
Schrift gelezen. Verder is Jezus na zijn dood verschenen aan
Petrus, aan Jakobus, aan zijn twaalf leerlingen, en later aan
meer dan vijfhonderd christenen. Maar ook Paulus heeft
Jezus gezien nadat hij was opgestaan uit de dood. 'En het
laatst van allen is hij ook verschenen aan mij'.
Lucas vertelt ons dat Petrus en zijn medevissers de hele
nacht hebben gevist zonder enig resultaat. Maar als Jezus
zegt "Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te
vangen" doet Petrus dat. En ze vangen zo veel vis dat hun
netten bijna scheurden. Petrus en Jakobus en Johannes zijn
verbijsterd, maar Jezus antwoordt: "Wees niet bang,
voortaan zul je mensen vangen". Ze brengen hun boten aan
land, laten alles achter en volgen Jezus.
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 138: 'Loven
wil ik U met heel mijn hart, prijzen uw naam om uw
goedheid en om uw trouw'. Vóór het evangelie klinkt het
Alleluia met als vers: 'Ik ben het licht van de wereld, zegt de
Heer. Wie mij volgt zal het licht des levens bezitten'.
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OVERLEDEN
Op woensdag 20 januari is op 65-jarige leeftijd overleden
Hanny van Hemmen - Sanders. De uitvaart voor haar is
gehouden op dinsdag 26 januari waarna de crematie
plaatsgevonden heeft te Nijmegen.
IN MEMORIAM HANNY VAN HEMMEN-SANDERS.
Onbegrijpelijk en vol ongeloof vernamen wij het plotselinge
overlijden van Hanny. Wij, de werkgroep Kerkbalans, hadden
onlangs nog een vergadering gehad over de op handen zijnde
jaarlijkse actie. Gastvrij, zoals immer, had zij ons
ontvangen. We hebben elkaar nog het beste gewenst voor
het nieuwe jaar. Niets dat op de dramatische gang van zaken
wees die daarna snel zou volgen. Op Hanny kon je rekenen.
Vele jaren al was zij lid van de werkgroep Kerkbalans.
Een bijzonder prettige gastvrouw en waardevol lid van de
werkgroep. Bij de vergaderingen bij haar thuis stond de
koffie met koek klaar. Zij had het voor elkaar. Afspraken
met haar, daar kon je van op aan. Zorgvuldig in de
contacten met de collectanten, met oog voor de problemen
die zich soms aandienden. Altijd beschikbaar bij de
voorbereidingen en eveneens gastvrouw op de pastorie bij
het inleveren van de collecteopbrengst. Ook was zij
contactpersoon vanuit Weurt in de nieuwe parochiële
werkgroep Kerkbalans H. Johannes XXIII, waarin gezamenlijk
overleg plaatsvond. We zullen Hanny missen, een bescheiden
vrouw met grote inbreng en verantwoordelijkheidsgevoel.
Wij zijn haar dank verschuldigd voor al het werk dat zij
jarenlang voor de Weurtse geloofsgemeenschap heeft
verricht.
Wij wensen tevens haar man Rien van Hemmen, zijn gezin
en familie heel veel sterkte om dit intense verlies te dragen.
We hopen dat de goede en mooie herinneringen aan haar
troost mogen bieden.
Werkgroep Kerkbalans Weurt
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ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 5 februari wordt de H. Communie thuis gebracht.
“EVEN ALLEEN ZIJN”
Zaterdag 13 februari om 19.00 uur nodigen wij u uit voor
onze eucharistie viering in de eerste week van de vasten.
Na vrolijke en uitbundige carnavalsdagen nemen we nu tijd
voor enige soberheid.
Onze eerste lezing heeft als titel “Alleen zijn”
Eventjes weg van alle drukte!
Probeer het maar eens! Wat ervaar je dan? Mis je de
computer, de tv en noem maar op?
Ontdek je dingen waar van je niet eens meer wist dat ze er
zijn? Of iemand die er altijd voor je is?
Kom zing en bid met ons mee, u bent van harte welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels
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.
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UITSLAG LOTERIJ NAG WEURT 2015
Uitslag van de door muziekvereniging NAG Weurt
georganiseerde loterij
waarvan de trekking is verricht door A.T.M. Lohman van
Waalstroom Netwerk Notarissen.
De bekendmaking van de prijzen heeft plaats gevonden
tijdens het Eindejaarsconcert van NAG op zondag 20
december 2015.
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs

250 euro
150 euro
50 euro
40 euro
30 euro
25 euro
25 euro
20 euro
20 euro
20 euro

lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:
lotnummer:

037
323
251
336
020
317
024
198
113
287

De prijswinnaars hebben inmiddels persoonlijk bericht
gehad.
NAG Weurt
ROUTE CARNAVALSOPTOCHT 2016
Start optocht: kruispunt Past. v.d. Marckstr. / Dijkstraat
Tuinstraat
Past. v. d. Marckstraat richting Kerkstraat
Bij (voormalig klooster) Links af; Kerkstraat
Van Heemstraweg oversteken; Postkantoorstraat *1) ! ! !
Einde weg Rechts; Th. v. Heereveldstraat
Eerste weg Rechts; Herdenkingsstraat
Einde weg Links; Laan 1945

7

Tweede weg Links; Bevrijdingsstraat
Eerste weg Links; Th. Repkesstraat
Eerste weg Rechts; Karel Doormanstraat
Einde weg Rechts; Th. v. Heereveldstraat
Einde weg Rechts; Jonkerstraat
Einde optocht: kruising Jonkerstraat/Laan 1945
*1) : de deelnemers aan de optocht dienen zelf te
beoordelen of de vernieuwde oversteek van de Kerkstraat
naar de Postkantoorstraat (oversteek Van Heemstraweg)
problemen zou kunnen opleveren.

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

OPROEP !!!
Op zaterdag 6 februari 2016 zal de jaarlijkse
carnavalsoptocht weer door Weurt trekken.
De optocht wordt gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur.
Namens de deelnemers willen we alle aanwonenden langs
bovengenoemde route verzoeken om géén voertuigen te
parkeren of andere obstakels te plaatsen langs de genoemde
straten. We willen u vriendelijk verzoeken voertuigen
tijdelijk op een andere locatie te plaatsen waar de optocht
daarvan geen hinder ondervindt. Uw medewerking is van
groot belang voor een goed verloop van de
carnavalsoptocht. We zouden het ook zeer op prijs stellen
als u niet direct na het voorbijtrekken van de optocht de
auto's weer gaat parkeren vanwege het feit dat de
deelnemers ook weer de route moeten kunnen verlaten.
Hiervoor reeds bij voorbaat onze dank.
OPTOCHTCOMMISSIE WEURT
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Het bestuur van Stichting Jeugdwerk ’65-’68 Weurt wil alle
vrijwilligers, de ondernemers en alle inwoners van Weurt
bedanken voor de goede samenwerking en steun, in welke
vorm dan ook, van het afgelopen jaar.
Wij hopen dan ook dat in het nieuwe jaar de jeugd van
Weurt op een zelfde wijze op jullie mag rekenen.
Tevens wensen wij iedereen een voorspoedig en gezond
2016!!
Noteer alvast in de agenda dat de Kindervakantieweek dit
jaar wordt gehouden van 22 tot en met 26 augustus 2016.
Wij komen in het voorjaar weer langs met onze collectebus.
Wij rekenen op jullie!!!!
Het bestuur van Stichting Jeugdwerk ’65-’68 Weurt:
Carinda Jansen
Ton Keijser
Esther Brekelmans
Jeroen Wemmers

Astrid Zwartjes
Leon Peters
Femke Straten
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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. 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 20 februari
(inleverdatum 16 februari) is aan de beurt: SV
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