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HET GROEIT GOED
Deze titel past erg goed bij de Hoveniers van de parochie.
Het slaat op de bloemen en planten van de tuin en het kerkhof,
maar misschien nog wel het meest op de Hoveniers zelf.
De afgelopen tijd hebben we namelijk verschillende nieuwe
vrijwilligers mogen verwelkomen. Hierdoor bestaat onze groep
inmiddels uit 20 personen.
Helaas kunnen we niet allemaal even actief mee helpen.
Sommigen hebben gezondheidsproblemen en anderen zijn op een
wat grotere afstand betrokken. 1 vrijwilliger is verhuisd naar
Beuningen en dat maakt het voor hem moeilijker om te komen.
Maar op donderdagochtend kunnen we ons, met 15 actieve
vrijwilligers, inzetten voor het onderhoud van de tuin en de
begraafplaats. Ook de bakken met groenafval, plastic en glas
worden elke week door ons geleegd. Tuinafval wordt bijna
wekelijks afgevoerd. In de winterperiode, wanneer er minder
werk is, richten we ons vooral op het koffiedrinken wat door de
gastdames en heren altijd weer goed verzorgd wordt.
Ook dragen wij bij aan het onderhoud van de kerk en pastorie.
Dat is niet echt hovenierswerk, maar wordt wel door ons gedaan.
Ook de versieringen in de kerk, zoals met Kerstmis en Carnaval,
worden mede door de Hoveniers verzorgd.
Daarnaast gaan we ook nog geregeld naar het eetpunt in de
Kloosterhof om gezellig met elkaar te eten. Dit doen we niet te
vaak, anders groeien we teveel in ons gewicht !
Door het veelzijdige werk wat we doen, de humor tijdens het
koffiedrinken en vooral de samenhang binnen onze groep, maakt
dat we ons nog steeds als “Krasse Knarren” zien, waar we al
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eerder over hebben geschreven.
Dus, als u het zat bent om “achter de geraniums” te blijven
zitten, kom gerust eens “tussen de geraniums”.
Bij ons kan er altijd wel iets bij.
Namens de Hoveniers,
Marina Verhoeven.
VIERINGEN
ZONDAG 12 MAART
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Wim Föllings en Augusta Föllings - Loeffen
Lies Gies - Jansen
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Catharina Klaassen - Föllings (jr.ged.)
Jan en Nelly Smits - Bruisten
WOENSDAG 15 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 19 MAART
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Marianne Hammen
ouders Hammen - Lamers
Martien en Marietje Schamp - Veens (jr.ged.)
uit dankbaarheid ter ere van Maria
Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje
thee of koffie te komen drinken in de pastorie.
WOENSDAG 22 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 26 MAART
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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Wij bidden tijdens deze viering:
ter nagedachtenis van Jan van Haren
ZONDAG 26 MAART
10.45 uur: Doopviering Dieke Peters
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 29 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 2 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje
thee of koffie te komen drinken in de pastorie.
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jo Gerritse
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
uit dankbaarheid ter ere van Maria
ZONDAG 2 APRIL
11.00 uur: Doopviering Duuk Meijer
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 2 APRIL
14.00 uur: UITVOERING VAN DE PASSION M.M.V. OUR
CHOICE
19.00 uur: UITVOERING VAN DE PASSION M.M.V. OUR
CHOICE
WOENSDAG 5 APRIL
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 8 APRIL
19.00 uur: Kennismakingsviering communicanten
Celebrant: pastor Jan de Waal
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ZONDAG 9 APRIL PALMZONDAG
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
DEdeLEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(2 zondag van de Veertigdagentijd)
De eerste lezing is genomen uit het boek Genesis. 'In die dagen
zei de Heer tot Abram: "Trek weg uit uw land, uw stam en uw
familie, naar het land dat Ik u zal aanwijzen. Ik zal een groot
volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn. Ik zal zegenen die u zegenen,
maar die u vervloeken zal Ik vervloeken. Door u zal er zegen
komen over alle geslachten op aarde.
"Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.'
In de tweede lezing uit de tweede brief van Paulus aan
Timóteüs zegt de apostel dat God ons heeft gered en
geroepen, niet op grond van onze verdiensten, maar alleen
door Zijn genade.
In de evangelielezing volgens Matteüs neemt Jezus drie van
zijn leerlingen mee naar een hoge berg.
Op de berg verschijnen Mozes en de profeet Elia waarmee
Jezus praat. Een wolk overschaduwt hen en een stem uit de
hemel zegt: “Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn
welbehagen heb gesteld: luistert naar hem!” Op het horen
daarvan werpen zijn leerlingen zich uit angst op de grond.
Jezus raakt hen aan en zegt: "Sta op, en wees niet bang." Bij
het afdalen van de berg verbiedt Jezus zijn leerlingen om aan
iemand iets te vertellen van wat ze gezien hebben.
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 33: 'Uw genade,
Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden.' Voor het
evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Vanuit een
schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is
mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.'
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ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 7 april wordt de H. Communie thuis gebracht.
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.
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
Zaterdag 1 april 18.30 uur: communiebijeenkomst
Woensdag 5 april 10.15 uur: vergadering gastdames/heren
Zaterdag 8 april 18.00 uur: communiebijeenkomst
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.
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Er zijn tevens drie afhaalpunten voor kaarten: Annemie Smits,
Pastoor van der Marckstraat 10, Virginia Bartels, Montgomerylaan
6, Fieke Peters, Meerkoetlaan 75, Beuningen (enkel in de middag)
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SENIORENVERENIGING WEURT
Informatiebijeenkomst dementie, inclusief
toneelvoorstelling.
Ziekte van Alzheimer, in de volksmond dementie genoemd,
grijpt in een snel tempo om zich heen. Iedereen kent wel
een of meerdere personen die met deze ziekte te kampen
hebben. Deze sluipmoordenaar, die ernstig ingrijpt in het
leven van zowel de patiënt maar zeker ook in dat van de
mantelzorgers, slaat bij iedere betrokkene diepe wonden
veelal over een lange reeks van jaren.
De medische wetenschap spant zich al geruime tijd in om
een preventieve oplossing voor dit ernstig ongemak te
vinden. Men is op de goede weg, doch voordat het gewenste
resultaat behaald wordt zijn we wellicht decennia verder.
In de tussenliggende periode is het voor de patiënt en zijn
directe omgeving van groot belang dat men leert op de
juiste wijze op het verschijnsel dementie te reageren.
Voorlichting is hierbij een uiterst belangrijk middel.
Seniorenvereniging Weurt en de gemeente Beuningen
hebben besloten om, elk vanuit hun eigen verantwoording,
de handen ineen te slaan. Dit heeft o.a. geresulteerd in een
voorlichtingsbijeenkomst die zal plaatsvinden op zaterdag
25 maart a.s. in de Kloosterhof te Weurt.
U wordt welkom geheten met een kopje koffie vanaf
13.00 uur. Gelet op het programma belooft het een voor
alle aanwezigen interessante middag te worden.
Om 13.30 uur starten we met het toneelstuk “ik wil je niet
kwijt” van het gezelschap Nocturne uit Nijmegen. Dit
theatergezelschap heeft voor ons met veel succes in 2015
een optreden verzorgt in het Molentheater te Beuningen. In
dit toneelstuk staat de positie van een dementerende vrouw
centraal. Met name de reactie van haar omgeving en de
door hen uiteindelijk gevonden oplossing in de omgang met
deze vrouw, is uiterst verrassend.
Het toneelstuk wordt gevolgd door een korte pauze waarna
Sharon Tjon (van de organisatie Home Instead) overgaat tot
het overdragen van informatie over het onderwerp
dementie. Zij doet dit op zeer indrukwekkende wijze. Elke
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keer zijn toehoorders en dan in het bijzonder mantelzorgers
erg enthousiast over de praktische maar ook positieve en
hoopvolle benadering van de alledaagse uitdagingen waar zij
mee te maken krijgen.
Vervolgens zal het onderwerp dementie in al haar
verscheidenheid in een forumdiscussie aan de orde worden
gesteld. Er is dan volop gelegenheid voor de aanwezigen
zich in de discussie te mengen en vragen te stellen. Tegen
16.30 uur zal deze bijeenkomst ten einde lopen. Er wordt
geen entree geheven, terwijl u enkele consumpties ter
beschikking wordt gesteld. Geen enkele reden derhalve om
op deze middag niet aanwezig te zijn. Het onderwerp
dementie treft ons min of meer allemaal, toch. Deze
bijeenkomst staat tevens open voor de inwoners van
Beuningen, Ewijk en Winssen.
Wij hebben gekozen voor de zaterdagmiddag om ook open te
kunnen staan voor generaties jonger dan de senioren. Zij
zijn mogelijk de mantelzorgers van nu of morgen. Vraag
derhalve ook uw kinderen om mee te komen. Zij zijn meer
dan welkom.
Wij hopen met deze bijeenkomst te bereiken, dat het taboe
over het onderwerp dementie afneemt en we beter met de
verschijnselen van deze ziekte kunnen omgaan.
Seniorencafé
Vrijdag 17 maart opent het seniorencafé weer haar deuren
vanaf 19.30 uur in de Kloostertuin aan de Kerkstraat te
Weurt.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom om gezellig met
elkaar in gesprek te gaan, onder het genot van een biertje
of wijntje. Jonge senioren en wat oudere senioren vinden
hier al bijna twee jaar de gemoedelijkheid en gezelligheid
met elkaar.
Algemene Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op
vrijdag 31 maart a.s. in onze thuishaven Ontmoetingsplek De
Kloosterhof. We starten om 14.00 uur. Deze vergadering is
er voor alle leden van de vereniging. Alle leden zijn dan ook
van harte welkom en hebben stemrecht.
De Algemene Vergadering wordt eenmaal per jaar gehouden
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en is dus tevens de jaarvergadering. Op de vergadering legt
het bestuur verantwoording af over het gevoerde en nog te
voeren beleid. Het financieel verslag (inclusief de
jaarrekening) alsmede het secretarieel verslag staan op de
agenda.
Naast beleidszaken staat dit jaar op de agenda het aftreden
van Annemie Smits en Theo Bartels. Beide bestuursleden
hebben zich weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode
van drie jaar. Tegenkandidaten die een bestuursfunctie
ambiëren kunnen zich aanmelden tot een kwartier voor
aanvang van de vergadering bij de voorzitter.
Louter verenigingszaken komen voor de pauze aan de orde. Na
de pauze zal er aandacht besteed worden aan onze VOA’s
(Vrijwillige Ouderen Adviseur). Mevr. Sybil Wijnhoven en Dhr.
Joop Beekhuizen zullen zich aan de vergadering presenteren
en u informeren over hetgeen u van een VOA in de praktijk
mag verwachten. Beide VOA’s hebben een intensief
opleidingstraject doorlopen. U moet een VOA zien als uw
maatje/vraagbaak bij allerlei sociaal maatschappelijke zaken.
Zij staan u desgevraagd met raad en daad bij.
Wandelen en fietsen
Het voorjaar is op komst dus we gaan weer wandelen en
fietsen met de seniorenvereniging. Wandelen start op
woensdag 12 april 10.00 uur, elke veertien dagen, onder
leiding van Theo Veenman en Paul Coolen.
Fietsen start op dinsdag 4 april 9.30 uur, elke veertien dagen,
onder leiding van Koos Arts en Theo Veenman.
Voor beide activiteiten is de startplaats bij de Kloosterhof.
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WILT U MENSEN ONTMOETEN OM SAMEN DINGEN TE DOEN?
U bent van harte welkom op donderdag 13 april van
10.00 tot 13.00 uur in het Molenhuis, Molenstraat 54 te
Beuningen.
Samen eten, wandelen of een theatervoorstelling bezoeken
bij theater De Molen: het is leuker om dit samen te doen.
Misschien heeft u een hobby die u graag deelt met anderen
of bent u op zoek naar een leuke activiteit.
Op deze donderdagochtend informeren wij u over
uiteenlopende activiteiten en kunt u uw hobby’s en
interesses uitwisselen met gelijkgestemden.
Wij horen ook graag uw eigen ideeën!
Deelname is gratis, inclusief een kop koffie/thee en een
heerlijke brunch!
Het programma
10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.10 uur Opening door Ans Burgers,
medewerkster van Perspectief
10.40 uur ‘Zingeving in jouw leven’ door Irma Soetekouw
namens Gezond aan de Waal Beuningen
11.00 uur Brunch en matchen van gezamenlijke interesses
en uw eigen ideeën.
12.30 uur Gezamenlijke terugblik van ‘Samen Dingen Doen’
door Ans Burgers.
Meedoen?
U kunt zich tot en met maandag 10 april aanmelden bij
Perspectief.
Telefonisch 024-6750939 van maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Per mail info@stg-perspectief.nl
Wilt u meer informatie, vraag dan naar Ans Burgers of mail
naar ansburgers@stg-perspectief.nl
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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 € 11,00 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 8 april (inleverdatum 4 april)
is aan de beurt: Pastor Jan de Waal

Het parochieblad Rondom Johannes
verschijnt 31 maart
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