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PASEN 2016
Beste mensen,
Als wij in het jaar van de Barmhartigheid Pasen vieren, dan
zullen wij misschien anders tegen het hoogfeest van Pasen
aankijken dan we gewend zijn.
Het is niet alleen maar “De Verrijzenis”, maar hoe komen wij tot
het hoogfeest van de verrijzenis?
Daarvoor moeten wij terug naar het verhaal van de Verloren
zoon.
In de afbeelding zoals Rembrandt die geschilderd heeft staat de
barmhartige vader met de handen op de rug van de zogenaamde
verloren zoon. En daarin mogen wij zien dat voor de drempel van
het huis van de vader, de zoon die zijn geld, zijn erfenis en zijn
familie verkwist heeft, op de knieën valt en vraagt aan de vader,
mag ik alstublieft weer terug komen als uw dienstknecht? De
vader legt zijn grote handen op de rug van die zoon en zegt:
Kom, kom binnen.
Wij als westerse en natuurlijke mensen hebben daar onze vragen
bij. Want wij kunnen niets feitelijk bewijzen, wij kunnen niets
van ons eigen oordeelsvermogen in het hele paasverhaal, in het
hele verhaal rondom de barmhartige Vader het eigenlijk staven.
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Daarbij komt dat ze met Pasen ook de bevrijdende kracht van
God vieren. Welke God? Is dat de God die eerst bestraffend
staat? Nee, het is de God die steeds weer aan het einde van zijn
eigen akker staat om uit te kijken naar ons. De mensen die
eigengereid zijn en het gelijk willen zoeken.
Want het gene wat de verloren zoon doet of de zoon die weer
thuis komt, is eigenlijk ons eigen leven. Onze eigengereidheid.
En de vader die ons terug ziet komen, omdat wij er niet meer uit
komen en ons eigenwijze hoofd stoten tegen allerlei onnuttige
dingen , houdt ons welkom. Die vraagt aan ons, kom maar, je
mag er zijn. En het gaat er niet om of je een constante gelovige
bent. Nee, als je maar een mens van goede wil bent.
Een Nederlands spreekwoord zegt, ”bidden in nood helpt geen
kloot”. Maar ik zou durven zeggen, als je in de grootste nood
bent en je durft je om te keren in totaliteit naar de Vader, dan
verrijs je, als goede mens. Misschien dat we juist in het jaar
2016, het jaar van Barmhartigheid, ons wat meer moeten richten
op die barmhartigheid van die vader en wat minder op die
onbarmhartigheid van het kruis. Want het kruis was het circus
waaraan de Christus werd gehangen. Pasen is de overwinning van
de barmhartigheid die niet te staven is naar menselijke
maatstaven. Die niet te bewijzen is zoals wij denken dat die
bewezen moet worden waarin Gods ondoorgrondelijke
barmhartigheid zichtbaar wordt voor al die mensen van goede
wil.
Ik wens ons allen een Zalig Paasfeest toe.
Pastor Jan de Waal
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ZATERDAG 5 MAART
11.00 uur:
Gerardusviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 6 MAART
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Mies en Jan Daam
Jo Gerritse
Frans en Marie Hermsen - Thonen
Kobus Jansen
Doortje Selten - van Hezewijk (jr.ged.)
Jan en Nelly Smits - Bruisten
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
Acolieten:
zaterdag
zondag

Willy
Willy en Rinie

Na de viering bent u welkom in de pastorie om een kopje
koffie/thee te komen drinken.
ZONDAG 6 MAART
11.00 uur:
Doopviering Wiesje van Hemmen
Celebrant: pastor Jan de Waal
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WOENSDAG 9 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
ZATERDAG 12 MAART
19.00 uur:
Kennismakingsviering Vormelingen
m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 13 MAART
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Wim Föllings en Augusta Föllings - Loeffen
Lies Gies - Jansen
Catharina Klaassen - Föllings (jr.ged.)
uit dankbaarheid ter ere van Maria
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
Acolieten:
zaterdag
zondag

Gerrit
Kees en Evelien

WOENSDAG 16 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
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ZATERDAG 19 MAART
19.00 uur:
Kennismakingsviering Communicanten
Celebrant: Jan de Waal
ZONDAG 20 MAART PALMZONDAG
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Gerrit en Cor
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Marianne Hammen
ouders Hammen - Lamers
Hannie van Hemmen - Sanders
Martien en Marietje Schamp - Veens (jr.ged.)
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
Na de viering van zondag bent u welkom in de pastorie om
een kopje koffie/thee te komen drinken.
WOENSDAG 23 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Riet Engelen - Hendriks
Jan van Haren
VRIJDAG 25 MAART
15.00 uur:

GOEDE VRIJDAG

ZATERDAG 26 MAART PAASWAKE
21.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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ZONDAG 27 MAART EERSTE PAASDAG
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria
Kobus Jansen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
ouders Roelofsen - Buunk en zoon John
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk
Toon en Cis Romviel - Kouwenberg
ouders Sanders - Wannet
Hannie Sanders
Tillie Sanders - Sutmuller
Martien en Marietje Schamp - Veens (jr.ged.)
Jan van Haren
Acolieten:
vrijdag
zaterdag
zondag

Willy
nader overleg
Kees

WOENSDAG 30 MAART
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jan van Haren
ZONDAG 3 APRIL
9.30 uur:
Eucharistieviering
m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Na de viering bent u welkom in de pastorie om een kopje
koffie/thee te komen drinken.
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(4de zondag Veertigdagentijd)
De eerste lezing uit het boek Jozua gaat over de intocht van
de Israëlieten in het beloofde land Kanaän. Zoals de uittocht
uit de ballingschap in Egypte begon met Pesach (Paasfeest),
begint ook de intocht daarmee. God zegt tot Jozua, de
opvolger van Mozes: “Vandaag heb Ik de schande van Egypte
van jullie afgewenteld”. Omdat er geen manna meer uit de
hemel valt om het volk te voeden, wordt de tocht door
woestijn afgesloten. Vanaf nu kunnen de Israëlieten in
Kanaän van de opbrengst van het land eten.
In de tweede lezing uit de 2de brief van Paulus aan de
christenen van Korinte merkt de apostel op dat iedereen die
bij Christus hoort, bij het nieuwe leven hoort. “De oude tijd
is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. God heeft ervoor
gezorgd dat het goed kan komen tussen hem en heel de
wereld” (BGT).
De evangelielezing volgens uit Lucas bevat het bekende
verhaal over de Verloren Zoon. De jongste zoon eist zijn
erfdeel op, trekt naar het buitenland en verkwist al zijn
geld. Door honger gedreven wil hij graag mee eten met de
varkens, maar dat mag niet. Hij komt tot inkeer en keert
terug naar huis. Zijn vader heeft al die tijd op hem gewacht
en ontvangt hem feestelijk. De oudste zoon, die naar zijn
zeggen steeds de wil van de vader heeft gedaan, is jaloers
want een feest is hem nooit gegund. Maar de vader zegt
tegen hem: “Maar we konden toch niet anders dan
feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer
tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden”.
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 34: 'Ervaart
het, ziet: mild is de Heer'. Vóór het evangelie klinkt het
Alleluia met als vers ‘Ik ga weer naar mijn vader, en ik zal
hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en
tegen u’.
(BGT = Bijbel in Gewone Taal)
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OVERLEDEN
Op donderdag 18 februari is op 86-jarige leeftijd te Weurt
overleden Riet Engelen – Hendriks.
De avondwake voor haar is gehouden op dinsdag 23 februari.
De plechtige uitvaartdienst is voor haar gehouden op
donderdag 25 februari waarna de crematie plaatsgevonden
heeft te Beuningen.
Op dinsdag 23 februari is op 86-jarige leeftijd te Weurt
overleden Jan van Haren.
De plechtige uitvaartdienst is voor hem gehouden op
zaterdag 27 februari waarna hij te ruste is gelegd op ons
parochiekerkhof.
ZIEKENCOMMUNIE
Maandag 21 maart 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.
woensdag 16 maart 18.00 uur:
oefenen kennismakingsviering communicanten
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IN MEMORIAM HANNIE VAN HEMMEN-SANDERS
Het was mooi, de vele lieve, warme en hartelijke reacties in
welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen bij de
plotselinge dood van Hannie, mijn vrouw, onze moeder en
lieve oma.
Het heeft ons enorm gesterkt in ons gevoel, dat ons verdriet
wordt gedeeld door zoveel anderen.
Voor deze steun onze hartelijke dank.
Rien van Hemmen
Kinderen en kleinkinderen
KENNISMAKINGSVIERING VORMSEL
De vormelingen zijn al druk bezig met zich voor te bereiden
op het vormsel.
Ze zijn tijdens twee thema avonden bezig geweest met de
thema’s "wat is vormen" en “wie ben ik" . We hebben
gezamenlijk verhalen gelezen zoals het Pinksterverhaal en
het verhaal van de barmhartige Samaritaan, daarnaast
hebben we opdrachten gemaakt. Soms moeilijk maar vooral
ook leerzaam. Daarnaast maken de vormelingen ook thuis
opdrachten, zodat ook de ouders betrokken zijn bij hun
project.
Een thuis opdracht is bijvoorbeeld het maken van een eigen
wapenschild, deze wapenschilden zullen tijdens de
kennismakingsviering in de kerk te zien zijn. Een andere
thuis opdracht is: Hoe zien anderen jou eigenlijk? Samen
met hun ouders hebben ze het antwoord hierop besproken.
Zaterdag 12 maart zijn de vormelingen de gehele dag bezig
met hun voorbereiding. Eerst werken met het project en ’s
middags is er een uitstapje. Want ook even ontspannen
hoort bij het voorbereiden op het vormsel.
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Na ons uitstapje is er ‘s avonds de kennismakingsviering in
de kerk. Deze viering begint om 19.00 uur en zal muzikaal
begeleid worden door het koor Our Choice.
Tijdens deze viering zullen de vormelingen zich voorstellen
aan de geloofsgemeenschap.
U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om met ons mee te
vieren, want ook als geloofsgemeenschap is dit iets om te
vieren. Het is toch heel bijzonder dat er 12 jonge mensen
uit onze geloofsgemeenschap ja zeggen om te willen leven
zoals Jezus ons voor heeft gedaan.
Werkgroep Vormsel
Pastoor Jan de Waal , Trudie Benschop en Miep Sanders
WEURT DOET MEE AAN NLDOET OP ZATERDAG 12 MAART
2016 !
Werkgroep Laan 1945 heeft zich aangemeld bij het
Oranjefonds en sluit aan bij de landelijke actie: “NLdoet”.
En wel op zaterdag 12 maart a.s.
Op die dag wil de werkgroep met een groep vrijwilligers
een aantal bloemen- en plantenbakken maken en deze
plaatsen in Laan 1945.
Tevens willen we die dag de straat een opfrisbeurt geven.
Het is gelukt om een subsidie te krijgen vanuit het
Oranjefonds om deze actie te ondersteunen.
Medewerking wordt er ook verleend vanuit de gemeente
Beuningen en door stichting Perspectief.
Gezelligheid moet voorop staan en natuurlijk het samen
uitvoeren van deze actie.
Voor kinderen is er vertier en o.a. kunnen kinderen ook
geschminkt worden.
De activiteit is gepland vanaf 10.00 tot 16.00 uur, maar
mensen die de handen uit de mouwen willen steken zijn al
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een paar uur eerder welkom om een tweetal grote tenten
op te zetten en de “werkplaats” en het pleintje in te
richten voor de dag.
We willen er een gezellig samenzijn van maken. Het weer
hebben we niet in de hand, maar door de aanwezigheid van
de tenten hoeven we niet nat te worden.
Het ligt in de bedoeling een paar grote bloemen- en
plantenbakken te maken en te vullen met bloemen en/of
kleine boompjes.
Mocht er nog iemand goede ideeën hebben om goedkoop
plantmateriaal te verkrijgen, dan houden we ons
aanbevolen.
Laat zien dat de bewoners niet alleen met de mond, maar
ook met hun handen willen werken aan een verbetering van
de leefbaarheid in het dorp.
Kom ons gezellig helpen en neem eventueel ook zelf nog
wat (hand-)gereedschap mee. Er wordt gezorgd voor (pallet)hout, beits, schroeven en spijkers e.d.
Verder is een zaagtafel aanwezig en de gemeente zorgt voor
een stroomaggregaat.
Als we de handen ineen slaan, moet het gelukken Laan 1945
wat op te fleuren.
Tot ziens op zaterdag 12 maart.
Werkgroep Laan 1945
Contact: Chris Ernste, tel. 024 – 677 24 20, e-mail:
cpwmernste@kpnmail.nl
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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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 2 april (inleverdatum 29 maart)
is aan de beurt: Acolieten.
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