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ZONDAG 3 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Gerrit en Rinie
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Coba van Boekel
Jo Gerritse
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
Na de viering bent u welkom in de pastorie om een kopje thee
of koffie te komen drinken.
WOENSDAG 6 APRIL
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Coba van Boekel
ZONDAG 10 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Willy en Evelien
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Coba van Boekel
Lies Gies - Jansen
overleden ouders Schiks - Jansen (verj. papa/opa)
Bernard Smits
Nellie Veenman - Kersten
Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck
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WOENSDAG 13 APRIL
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Coba van Boekel
ZONDAG 17 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Kees en Cor
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Coba van Boekel
Petronella Engelen - Janssen (verj.)
Antoon Engelen (verj.)
Kobus Jansen (jr.ged.)
uit dankbaarheid bij een verjaardag
WOENSDAG 20 APRIL
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Coba van Boekel
ZATERDAG 23 APRIL
19.00 uur: Woord- en communieviering
m.m.v. Our Choice
Acoliet: Kees
ZONDAG 24 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
Lezingen van dit weekeinde (2de zondag van Pasen,
Gregoriaans)
De eerste lezing uit de Handelingen der Apostelen gaat over
de vele wonderen die de apostelen deden voor de vele
zieken van die tijd. ‘Steeds meer mensen gingen in de Heer
geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze
legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op
straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van
Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou
vallen’.
De tweede lezing uit het boek Openbaring meldt de
schrijver Johannes (naar men aanneemt niet de evangelist)
dat hij zich op het eiland Patmos bevindt waar hij in
geestvervoering raakt en de opdracht krijgt: ‘Schrijf op in
een boek wat gij ziet, en stuur het aan de zeven
Kerken’ (van Klein-Azië). Bovendien ziet hij in de hemel
iemand als een Mensenzoon die tegen hem zegt: ‘Vrees niet.
Ik ben het, de Eerste en de Laatste, de Levende. Ik was
dood, en zie Ik leef in de eeuwen der eeuwen’.
De evangelielezing volgens Johannes handelt over de
ongelovige Thomas. Eens toen Jezus na zijn dood aan de
apostelen verscheen, was Thomas niet aanwezig. Hij had
Jezus zelf niet gezien en kon niet geloven dat Hij verrezen
was. Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw. Thomas was
er nu wel bij. Jezus zei tegen hem: 'Leg je vingers hier en
kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet
langer ongelovig, maar geloof.' Thomas antwoordde: 'Mijn
Heer, mijn God'.
Na de eerste lezing klinkt het Gregoriaanse Alleluia met als
vers: ‘Op de dag van mijn verrijzenis, zegt de Heer, zal Ik u
voorgaan naar Galilea’.
Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Acht
dagen later stond Jezus, terwijl de deuren gesloten waren,
midden tussen zijn leerlingen en zei: 'Vrede zij u'.
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GEDOOPT
Op zondag 6 maart j.l. is Wiesje van Hemmen, dochter van
Marck en Evy van Hemmen-Geerdinck en kleindochter van
Riny en Hannie van Hemmen-Sanders, in onze Andreaskerk
gedoopt.
OVERLEDEN
Op vrijdag 25 maart is op 94-jarige leeftijd te Beek
Ubbergen overleden Coba van Boekel. De plechtige
uitvaartdienst voor haar wordt gehouden op donderdag 31
maart waarna de begrafenis plaats vindt op ons
parochiekerkhof.
VIERING OUR CHOICE
Zaterdag 23 april om 19.00 uur verzorgen het koor en
de liturgiegroep de viering.
Wij hebben deze keer gekozen voor het thema:
“Vreemdeling”
Nu denkt u wellicht: ”Daar hoor ik nu al genoeg over.”
Toch is het denk de moeite waard om te horen dat er
meerdere kanten aan dit grote drama, wat zich nu afspeelt,
zitten!
Wie is nu bang voor wie?
Wij nodigen u uit om samen met ons te zingen en te bidden.
Our Choice
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KENNISMAKINGSVIERING COMMUNIE
Zaterdag 19 maart hebben de communicanten van dit jaar
zich als volgt voorgesteld:
Ik heet Daan.
Mijn lievelingskleur is rood.
Mijn lievelingsdier is een poes.
Ik hou van samen spelen.
Ik hou niet van vechten.
Ik heet Yinte.
Mijn lievelingskleur is mintgroen.
Mijn lievelingsdier is een poes en een konijn.
Ik hou van mama, papa, Ferre en Tedde.
Ik hou niet van pesten.
Ik heet Dylan.
Mijn lievelingskleur is groen.
Mijn lievelingsdier is een poes.
Ik hou van spelen met mijn poes.
Ik hou niet van vechten.
Ik heet Tygo.
Mijn lievelingskleuren zijn goud, zilver, blauw en groen.
Mijn lievelingsdier is een aap en vissen.
Ik hou van op het klimrek klauteren.
Ik hou niet van pesten.
Ik heet Fenne.
Mijn lievelingskleur is lichtroze.
Mijn lievelingsdier is een paard.
Ik hou van spelen op de Wii.
Ik hou niet van opruimen.
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Ik heet Giel.
Mijn lievelingskleur is lichtgroen.
Mijn lievelingsdier is een cavia en een vis.
Ik hou van spelen op de I-pad.
Ik hou niet van de I-pad stuk maken.
Ik heet Thom.
Mijn lievelingskleur is paars.
Mijn lievelingsdier is een vis.
Ik hou van papa, mama en Marloes.
Ik hou niet van ruzie maken.
Ik heet Britt.
Mijn lievelingskleuren zijn roze, paars, goud en zilver.
Mijn lievelingsdier is een paard.
Ik hou van ballet.
Ik hou niet van plagen.
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.
Wo 13 april 10.30 uur: vergadering gastdames/heren
Za 16 april 18.00 uur: Bijeenkomst communicanten
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BEDEVAART WITTEM
Op zaterdag 28 mei 2016 gaan we vanuit de regio Nijmegen
voor de 76ste keer op bedevaart naar het heiligdom van St.
Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: ARMHARTIGHEID.
Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om
onze intenties – ook schriftelijk – aan de H. Gerardus
kenbaar te maken. Al velen vonden kracht en steun op
voorspraak van deze heilige kloosterling die ruim 250 jaar
geleden in Mater Domini in Italië is overleden.
U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen! U
ging al eerder mee, weer van harte welkom! Je kunt je
aanmelden bij:

Jopie de Waal-Engelen, tel: 024-6771384

Door Willems-Engelen, tel: 024-6773546
De laatste dag van aanmelding: Vrijdag 29 april 2016.
Prijs volwassenen 19,50 euro.
Prijs jongeren t/m 15 jaar 10,00 euro.
HEEL WEURT LEEST
Aan het einde van dit schooljaar gaan we verhuizen naar De
Kloosterhof. Een unieke kans voor ons om een bieb voor heel
Weurt op te gaan starten.
Peuterspeelzaal De Gruthut zit dan ook bij ons in het
gebouw: peuters, schoolgaande jeugd en oudere mensen;
alle leeftijdscategorieën komen straks samen.
Graag willen we dan een bieb hebben staan waar te allen
tijde boeken kunnen worden uitgeleend aan iedereen.
We zijn nog hard aan het nadenken, hoe het er straks uit
moet komen te zien. Onze kinderen krijgen een taak, maar
we zullen ook met vrijwilligers gaan samenwerken.
Hopelijk kunt u ons helpen (middels het afstaan van boeken)
om onze wens te realiseren. Het zou prachtig zijn als Weurt
vanaf deze zomer weer een bieb heeft!
Daarom onze vraag; wilt u ons meehelpen bij het project
“Heel Weurt leest”?
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Heeft u nog boeken staan, of kent u iemand die goede
boeken kan missen? Het mogen alle soorten boeken zijn. Als
ze maar in een goede staat verkeren.
Peuterboeken, kleuterboeken, voorleesboeken,
kinderboeken, romans, fictie en non-fictie, natuurboeken,
kookboeken, knutselboeken, etc. Alles is welkom. Kom ze
inleveren op school! Of belt u even op, dan halen we ze bij
u op.
Team De Ruyter
024-6771731
WEBSITE ANDREASKERK
Hoewel het adres niet meer vermeld wordt op de voorkant
van het Andreasblad, is de website met informatie en foto's
over onze Andreaskerk nog steeds actief. Op deze site
worden de laatste wijzigingen bijgehouden. Zo staan onder
Algemeen > Agenda het rooster van de vieringen in onze
kerk met een samenvatting van de lezingen voor de
weekeinden. Bij Organisatie > Fotogalerij zijn voor 2016
foto's te vinden over de Carnavalsmis, de Blasiuszegen,
Aswoensdag en een Doopplechtigheid in onze kerk. Verder
veel foto's over eerdere activiteiten in onze kerk, het
interieur van de Andreaskerk en een historisch overzicht van
de pastoors van de voormalige Andreasparochie. Ook worden
de namen bijgehouden van onze overleden parochianen,
dopelingen, vormelingen, eerste communicanten en de
huwelijkssluitingen.
Van enkele parochianen die trouw de site controleren
worden regelmatig suggesties ter verbetering ontvangen,
waarvoor dank. Het adres van de website is nog steeds:
www.andreasparochie.nl
Simon Veenman
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STICHTING PERSPECTIEF
Wilt u mensen ontmoeten om samen dingen te doen? U bent
van harte welkom op dinsdagavond 26 april 2016 van 19.00
tot 21.30 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 dinsdagavond 26 april 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 en iets lekkers erbij!
Het programma
19.00 uur ontvangst met koffie en iets lekkers
19.10 uur Opening en 1e aanzet door Ans Burgers,
medewerkster van Perspectief en ook een korte uitleg
van diverse activiteiten
19.30 uur matchen van gezamenlijke interesses en uw eigen
ideeën
21.00 uur gezamenlijke terugblik van ‘Samen Dingen Doen’
door Ans Burgers
Meedoen?
U kunt zich tot en met vrijdag 22 april aanmelden bij
Perspectief (024-6750939 / info@stg-perspectief.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 23 april (inleverdatum 19 april) is
aan de beurt: SV.
VERSCHIJNEN PAROCHIEBLAD/ANDREASBLAD
Eerste helft 2016
23 april
14 mei
28 mei
11 juni
25 juni
9 juli
16 juli

Andreasblad
Parochieblad
Andreasblad
Andreasblad
Andreasblad
Parochieblad
Andreasblad
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