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4. DE WOORDEN VAN CHRISTUS ZETTEN DE MENSELIJKE
NATUUR OP ZIJN KOP
Soms gaan de uitspraken van Jezus dwars tegen ons eigen
zelfbeeld in. Dit komt niet alleen doordat onze ware
werkelijkheid in het niet-zichtbare zit (in ons hart, in 'het
verborgene'), maar ook door de onthulling van Jezus dat "God in
het verborgene ziet". We kunnen ons wel aan de blik van de
andere mensen onttrekken, maar in het niet-zichtbare van
onszelf wordt dit verborgene door een andere blik getroffen,
namelijk door de blik van God. Voor mensen is het mogelijk te
bidden zonder echt te bidden of te vasten zonder echt te vasten.
Maar God ziet in het verborgene: "Maar als je aalmoezen geeft,
laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo
blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het
verborgene ziet, zal je ervoor belonen…Maar als jullie bidden,
trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die
in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet
zal je ervoor belonen" (Matteüs 6: 3,6). Innerlijk is de mens met
God verbonden.
Denken we terug aan de teksten van Matteüs en Lucas: "Ik kom
een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een
dochter en haar moeder…
Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde?
Geenzins, zeg ik jullie. Ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf
heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en
twee tegen drie". We hebben gezien dat de relaties tussen
mensen onderling gebaseerd zijn op het principe van
wederkerigheid. We beminnen de mensen die ons beminnen en
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we haten de mensen die ons haten. Hier wordt alleen rekening
gehouden met de werkelijkheid van de mensen zelf. Maar deze
wederkerigheid tussen mensen kan ook negatieve vormen
aannemen: vijandigheid, onverschilligheid, competitie,
tegenwerking, leugen, achterdocht, haat, agressie, geweld,
oorlog. Wanneer de wederkerigheid zich beperkt tot de mensen
onderling dan wordt de innerlijke verhouding met God
buitenspel gezet. Jezus draait de wederkerigheid om. In de
innerlijk verborgen relatie tussen God en de mens gaat het juist
om de niet-wederkerigheid: "Heb je vijanden lief, doe goed en
leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten, dan
zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen
van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie
ondankbaar en kwaadwillig is" (Lucas 6: 34). Voor Jezus is de
relatie tussen de mens en God niet wederkerig. God is goed voor
iedereen. Dit bevat de kern van het christelijk geloof: "Jullie
zijn kinderen van God". "Noem niemand op aarde vader, want
jullie hebben maar één Vader, de Vader in de hemel" (Matteüs
23:9). Dat is de nieuwe definitie van de werkelijkheid van de
mens. Het gaat nu om relaties tussen levende mensen die vooraf
bepaald zijn door de innerlijke relatie die elk mens heeft met
God. Er ontstaat een nieuwe wederkerigheid tussen mensen als
kinderen van God met dezelfde Vader. We zijn dus in feite
'zonen' en 'dochters' van elkaar.
'De mens wordt als levend Ik voortgebracht in het onzichtbare en
Absolute Leven van God. Aangezien ieder levend Ik het
vermogen mist om zichzelf het leven te geven, kan hij dit leven
ook niet ontlenen aan een ander levend Ik dat even machteloos
is als hijzelf en dat evenmin in staat is om zichzelf het leven te
geven.
Alleen een Almachtig Leven, dat in staat is zichzelf het leven te
geven – het unieke en Absolute Leven van God – alleen dat kan
zijn adem inblazen bij allen die het doet leven en die daarom in
absolute zin zijn 'kinderen' zijn' (Henry, 2016). Wanneer Jezus te
horen krijgt dat zijn moeder en zijn broers Hem zoeken,
antwoordde Hij: "Wie zijn mijn moeder en mijn broers?" Hij keek
de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei:
"Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de
wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder" (Marcus
3: 32-35, Matteüs: 12:48-50, Lucas 8: 19-21).
Bron: Michel Henry (2016), Woorden van Christus. Kampen: Van
Warven.
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VIERINGEN
ZONDAG 23 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering
m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Martien van Bergen
Hent Faber en Grada Faber - Swartjes
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
overleden familie Nillesen - Jacobs
Hendrik Winnemuller en Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
uit dankbaarheid
uit dankbaarheid t.g.v. jubileum
Na de H. Mis bent u van harte welkom om een kopje koffie of
thee te komen drinken op de pastorie.
WOENSDAG 26 APRIL
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Martien van Bergen
ZONDAG 30 APRIL
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Martien van Bergen
Roel Faber
Ria Kersten - Hendriks
Gonnie Roelofs - Kersten (verj.)
Marietje Roelofs - Kersten
familie Roelofs
WOENSDAG 3 MEI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
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DONDERDAG 4 MEI
10.00 uur:
DODENHERDENKING
ZONDAG 7 MEI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj./jr.ged.)
Mies en Jan Daam
ter nagedachtenis van Jan van Haren
overleden ouders H. Schiks - van Haalen
Sterre de Waal
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Na de H. Mis bent u van harte welkom om een kopje koffie of
thee te komen drinken op de pastorie
WOENSDAG 10 MEI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZATERDAG 13 MEI
19.00 uur: Woord- communieviering
ZONDAG 14 MEI MOEDERDAG
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
GREGORIAANS
Op zondag 23april zingt de Schola Cantorum Andreae (de
mannen van ons gemengd koor) weer een gehele gregoriaanse
mis. Voor de vele liefhebbers van deze prachtige eeuwenoude
gezangen een gelegenheid om van de mooie introïtus Quasi
modo en de andere gezangen te genieten en de gewijde sfeer
te proeven!
U wordt van harte uitgenodigd bij deze viering om actief te
luisteren naar de gezangen en om zelf mee te zingen! Graag tot
zondag 23 april!
Wil Marcus, dirigent
DEdeLEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(2 zondag van Pasen, Gregoriaans: Quasi modo)
De eerste lezing is genomen uit de Handelingen van de
Apostelen. Hierin wordt weergegeven hoe de eerste christenen
de leer van de apostelen in praktijk brachten. Zij bleven 'trouw
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aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken
van het brood en het gebed…Allen die het geloof hadden
aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles
gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en
goederen te verkopen en die onder allen de verdelen naar
ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en
eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander
huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud
van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de
gunst.'
In de eerste brief van Petrus maak de apostel ons duidelijk
dat wie geloofd, gered zal worden. 'Alle eer aan God, de
Vader van onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo
groot, dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood.
Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen
geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. En we
geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de
beloning die in de hemel voor ons klaarligt. Het is een
beloning die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde
verliest' (BGT).
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'. Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge Mij
gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd
hebben.'
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’.
Na de tweede lezing volgt opnieuw een Alleluia met als vers:
‘Acht dagen later stond Jezus, terwijl de deuren gesloten
waren, midden tussen zijn leerlingen en zei: 'Vrede zij u'.
(Bijbel in Gewone Taal. De lezingen van de volgende
zondagen tot en met Pinksteren staan op de website:
www.andreasparochie.nl > Agenda.)
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GEDOOPT IN ONZE ANDREASKERK
Zondag 5 maart Amber de Groot.
Zondag 26 maart Dieke Peters.
Zondag 2 april Duuk Meier.
ACTIE KERKBALANS
Eind januari heeft in de gehele parochie H.Johannes XXIII de
jaarlijkse actie Kerkbalans plaatsgevonden. Ook in Weurt
zijn collectanten druk in de weer geweest om huis aan huis
de bijdrage op te halen. We willen heel graag iedereen
bedanken die een bijdrage heeft gegeven. Het is immers in
het belang van onze gehele gemeenschap om ons
ontmoetingscentrum, de Andreaskerk, voor vieringen en
bijeenkomsten, in stand te houden. In het bijzonder willen
wij de medewerkers/sters, de collectanten, bedanken voor
hun bereidwilligheid om deze actie te doen slagen. Zonder
hen was dit niet mogelijk geweest. Over de opbrengst, op
hetzelfde niveau als verleden jaar, mogen we tevreden zijn.
Nogmaals onze hartelijke dank.
Werkgroep Kerkbalans
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.

SENIORENVERENIGING WEURT 5 DAAGSE REIS EIFFEL
Op Maandag 24 april a.s. vertrekken onze vakantiegangers
voor 5 dagen naar het plaatsje
Loch Mühle in Duitsland. De bus zit vol. Voor de beschikbare
68 plaatsen hebben zich 74 reislustige opgegeven. Er is
sprake van een wachtlijst.
Een aantrekkelijk programma staat ze te wachten met veel
bezienswaardigheden. Ook dit jaar zijn het gebruik van
sauna en/of het zwembad gratis evenals de drankjes in het
hotel.
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De bus vertrekt op maandag 24 april om 8.10 uur bij de kerk
in Beuningen, om 8.15 op het Dorpsplein en om 8.30 uur bij
de Coop in Weurt. Vrijdag 28 april rond 20.00 uur hopen wij
iedereen weer in ons midden te hebben.
Wij wensen de vakantiegangers een fijne tijd toe met veel
plezier, mooi weer en een goede reis.
DODENHERDENKING WEURT 4 MEI 2017
Ook dit jaar is er weer een Nationale Herdenking van alle
burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden
of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken
van de Tweede wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties.
Speciaal herdenken wij de slachtoffers van oorlogsgeweld
van wie de namen staan vermeld op het monument in het
portaal van de Andreaskerk in Weurt.
De herdenking vindt plaats op donderdag 4 mei a.s. om
10.00 uur in de kerk te Weurt
Wij willen U van harte uitnodigen om bij deze herdenking
aanwezig te zijn.
Pastoor Jan de Waal en burgemeester Van Eert houden een
toespraak. Jan Albers draagt een gedicht voor uit eigen
werk.
Oorlog is in vele opzichten zinloos.
Maar het leert ons één ding: vrijheid is niet
vanzelfsprekend, het is een opdracht.
Vrijheid maken we met elkaar.
We moeten ons blijven inzetten
om die vrijheid door te geven.
Comité 4 en 5 mei
BEDEVAART WITTEM
Op zaterdag
27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen
voor de 77e keer op bedevaart naar het heiligdom van H.
Gerardus in Wittem.
Het thema voor de komende bedevaart is: BIDDEN IS JE
HAND IN GODS HAND LEGGEN. Een dag van gebed en
ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook
schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.
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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!
Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken, kan
zich aanmelden bij:
Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen,
0246773546 of
Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.
De laatste dag van aanmelding is vrijdag 28 april 2017.
Prijs:
Volwassenen € 19,50
Jongeren t/m 15 jaar € 10,00
Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal
te mogen ontmoeten.
EEN BEDANKJE VOOR U
De collectanten die in de week van 2 tot 8 april bij u aan de
deur zijn geweest hebben aan u een bedankje gegeven. Een
bedankje als dank voor de gift die u hebt gegeven voor de
50ste collecte van de hartstichting, maar ook een klein
cadeautje waar u zelf iets mee kunt, een receptenboekje
met gezonden recepten.
Tevens vindt u in het boekje ook tips en weetjes om uw hart
gezond te houden.
Dank aan u allen, maar vooral aan de collectanten die in
Weurt weer een prachtig bedrag opgehaald hebben van
€ 1.083,54.
Namens de hartstichting,
Ingrid Selten en Miep Sanders
DANSGARDE ’T NUCHTERE KALF
Het carnaval zit er weer op!
Hebben jullie allemaal de meiden van de dansgarde zien
dansen of voorbij zien komen op de wagen tijdens de
optocht?
Lijkt het je ook leuk om bij ons te komen dansen?
Als je 5 jaar of ouder bent of voor de zomervakantie 5 jaar
wordt, kun je bij ons komen dansen!
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Via dansgarde@nuchterekalf.nl kun je je aanmelden.
Vul je naam, leeftijd en contactgegevens in en kom vanaf
maandag 3 april gezellig bij ons dansen!
Tot dan!
Kaylee & Jill

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 € 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.
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Voor het Andreasblad van 13 mei (inleverdatum 9 mei) is
aan de beurt: Werkgroep Communie
De volgende uitgave van ‘Het Andreasblad’
verschijnt in het weekend van 13 mei.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 10 mei naar:
andreasblad.weurt@upcmail.nl

De volgende uitgave van ‘Rondom Johannes’
verschijnt in het weekend van 27 mei 2017.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 11 mei naar:
redactie@JohannesXXIII.nl
of bernadette.faber@gmail.com
DIGITAAL ONTVANGEN ANDREASBLAD EN RONDOM
JOHANNES
De contactgroep H. Andreas wilt u in de gelegenheid stellen
om het Andreasblad en het parochieblad Rondom Johannes
voortaan digitaal te ontvangen. Dit heeft als voordeel dat u
altijd op tijd de beide bladen ontvangt en dat u geen
actuele informatie mist.
U hoeft alleen maar uw gegevens en e-mail adres door te
geven aan ons. Dit kan eenvoudig met een mailtje naar:
weurt@johannesXXIII.nl
Wij zullen er dan voor zorgen dat uw aanvraag zo snel
mogelijk verwerkt wordt.
Namens de contactgroep
H. Andreas te Weurt
Ellen Kersten
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