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Zondag 4 juni 2017 om 11.00 uur doen
Amber, Damon,
Gina, Lotte, Nina en Sara
de 1e Heilige Communie!
Komen jullie ook?!
Communiewerkgroep
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VIERINGEN
ZATERDAG 13 MEI
19.00 uur: Woord- communieviering m.m.v. Our Choice
ZONDAG 14 MEI MOEDERDAG
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Ton Bun
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Gradus Albers
Theodora Albers - Jansen
Gon Albers - Kersten
Petronella Engelen
Roel Faber
Lies Gies - Jansen
Tonia van Hemmen - van Bergen
Hanny van Hemmen - Sanders
Frans en Marie Hermsen - Thonen
Kobus Jansen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk
Riet Sanders - Kokke
Doortje Selten - van Hezewijk
WOENSDAG 17 MEI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 21 MEI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Toon Hendriks
WOENSDAG 24 MEI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
DONDERDAG 25 MEI HEMELVAARTSDAG
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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ZONDAG 28 MEI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Hendrik Winnemuller
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers (verj. mama/oma)
WOENSDAG 31 MEI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 4 JUNI Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: Eerste Communieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
familie Bos - Kuijpers
Antoon, Jan en ouders Engelen en Henny Rikken
ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria
Riet Marcus
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Doortje Selten - van Hezewijk (verj.)
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
uit dankbaarheid
ter ere van Maria
WOENSDAG 7 JUNI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 11 JUNI
10.00 uur: Speciale viering in Winssen
Feestdag van H. Antonius van Padua
Celebrant: pastor Bertus Visschedijk
Viering in Weurt komt te vervallen
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (5de zondag van Pasen)
In de eerste lezing, genomen uit de Handelingen der
Apostelen, horen we dat het aantal christenen sterk is
toegenomen. Er ontstaat een meningsverschil tussen de
Grieks-sprekende en Hebreeuws-sprekende christenen over
de ondersteuning van de weduwen. De eerste groep vindt
dat hun weduwen achtergesteld worden. Hierop roepen de
apostelen de volgelingen van Jezus bij elkaar en benoemen
uit hun midden zeven diakens: zeven mannen 'van goede
faam, vol van geest en wijsheid.' Deze krijgen de taak om op
eerlijke wijze voor alle weduwen te zorgen, zodat de
apostelen zich geheel kunnen wijden aan de verkondiging
van het geloof. Een van deze diakens is Stefanus, die later
de marteldood zou sterven.
In de tweede lezing uit de eerste brief van Petrus meldt de
apostel dat Jezus Christus de kostbare steen is die God heeft
uitgekozen. 'De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd
die is de hoeksteen geworden.' Hij is de levende steen,
kostbaar en sterk en veilig om op te bouwen.
In de evangelielezing volgens Johannes spreekt Jezus zijn
leerlingen moed in: "Laat uw hart niet verontrust worden.
Gij gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van mijn
Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het
u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te
bereiden.
En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u bereid heb,
kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult
zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg
daarheen is u bekend." Tomas zei tot Jezus: 'Heer, wij
weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg
kennen?' Jezus antwoordde hem: "Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij
door Mij."
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 33: 'Uw
genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden.'
Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben de
weg, de waarheid en het leven.'

4

MOEDERDAG VIERING MET OUR CHOICE
Zaterdag 13 mei om 19.00 uur nodigt Our Choice u uit voor
een woord- en communieviering waarin de moeder centraal
staat.
In het evangelie vraagt moeder Maria aan Jezus: "Kind wat heb
je ons aangedaan?" Maria begreep niets van het antwoord van
haar zoon maar sloot alles op in haar hart.
In onze voorbeden hoort u weer over de onvoorwaardelijke
liefde van een moeder voor haar kind.
In de slottekst staat, omdat God niet overal kan zijn, zorgt hij
ervoor dat er moeders zijn.
En natuurlijk zingen we ook ons mooie Ave Maria!
Al met al een viering waar u bij moet zijn, u bent van harte
welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels
ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 2 juni 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.
AFSCHEID SOPHIE VLASPOEL VAN DE KLEUTERGYM
Meer dan 35 jaar is Sophie Vlaspoel de gymjuf voor de
kleuters,die lid zijn of waren van de sportvereniging de
Korenbloem. Eind van het seizoen stopt ze met de kleutergym.
Op 19 mei zullen o.l.v. Sophie Vlaspoel en Elly Bremer de
kleuters samen met de turnmeiden een demonstratie van hun
kunnen geven. En wij beloven jullie, dat zal niet mis zijn!
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Aansluitend zal Sophie afscheid nemen van haar kleuters en
daar kunnen “ex-kleuters” natuurlijk ook bij zijn.
In die ruim 35 jaar heeft Sophie honderden kleuters
begeleiding en ondersteuning gegeven.
Aan al die ex-kleuters de oproep:
Wil je Sophie in het zonnetje zetten en haar een hand
geven? Kom langs!
De show start op 19 mei om 17.30 uur. Rond 19.30 uur zal
Sophie uitgezwaaid worden.

Het bestuur van de Korenbloem
Marianne Schut
Josje Peters
Ward Pyckevet

PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
Woensdag 17 mei 10.15 uur: vergadering gastdames/-heren
Zaterdag 20 mei 18.30 uur: communiebijeenkomst

Op zondag 21 mei organiseert muziekvereniging Na Arbeid
Gezelligheid uit Weurt haar jaarlijkse Waalbanfietstocht. Op
deze zondag zal de 30e editie van deze fietstocht van start
gaan.
DE FIETSROUTE
Naast de afstanden van 40 en 55 km kan in deze 30e editie
ook weer de afstand van 25 km worden gereden. De afstand
van 25 km gaat richting Bemmel, de 40 en 50 km gaan
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richting Gendt en Doornenburg.
Traditioneel zullen de deelnemers op een “appeltje voor de
dorst” worden getrakteerd.
START EN FINISH
De Waalbanfietstocht wordt georganiseerd vanuit
Ontmoetingscentrum De Kloosterhof aan de Kapittelweg
in Weurt.
De inschrijving en start vinden plaats
tussen 10.00 en 13.00 uur. De kosten van
inschrijving bedragen 4,50 euro (4,00
euro zonder herinnering) voor
volwassenen en voor de kinderen (tot 12
jaar) 3,50 euro (met herinnering).
Het uiterlijke tijdstip van binnenkomst is
op 17.30 uur gesteld.
GRATIS LOTERIJ
Wanneer u na afloop van de fietstocht uw afgestempelde
startkaart inlevert, doet u gratis mee aan de verloting van
een dames- of herenrijwiel.
Omdat de fietstocht dit jaar voor de 30e keer plaatsvindt
ontvangt u, wanneer u zich tot en met vrijdag 19 mei alvast
inschrijft bij Bakker Knoop, Postkantoorstraat 11 te Weurt,
op de dag van de fietstocht een leuke attentie.
INLICHTINGEN
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul Albers
(telefoon 06-50245434) of Koos Arts (024-6777085).
De organisatie hoopt op een sportieve ontmoeting met u op
zondag 21 mei aanstaande.
Commissie fietstocht N.A.G. Weurt
WORKSHOP TUINWERELD
Op dinsdag 30 mei van 10.00 – 13.00 uur wordt er een
workshop door de regio georganiseerd voor gasten van de
Zonnebloem.
Programma:
Ontvangst om 10.00 uur met koffie en iets erbij.
Vervolgens workshop met om ongeveer 12.00 uur een kop
soep met een broodje.
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Alle materialen voor de workshop zijn inbegrepen in de
prijs. Verwachte eindtijd is ong. 13.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per persoon (per gast en/
of vrijwilliger).
U moet zelf voor vervoer zorgen.
Inschrijven kunt u vóór 18 mei schriftelijk met duidelijke
vermelding van naam en adres
bij Juleke van der Velden, de Ruyterstraat 20 te Weurt.
Betaling kan bij aankomst in Tuinwereld.
Met vriendelijke groeten namens bestuur Zonnebloem Weurt
SENIORENVERENIGING
Vrijdag 2 juni 2017 opent het seniorencafé om 19.30 uur
haar deuren weer voor jonge en oudere senioren.
Het laatste “café” voor de vakantie. Al twee jaar gezellig
samenzijn, onder het genot van een hapje en een drankje.
Het café is in de serre van de Kloostertuin aan de Kerkstraat
in Weurt.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.
HALLO COMMUNICANTJES
Op zondagmorgen 4 juni a.s. kunnen jullie gratis je haren
laten stylen of opsteken bij Haarstudio ’95.
Maak wel even een afspraak.
Groetjes, Marietje
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.
BEZORG(ST)ER GEZOCHT
Voor het Andreasblad en het parochieblad Rondom
Johannes.
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger(st)er voor de
Vossenkuil. Wie wil ons helpen?
Het is de Vossenkuil nummer 1 t/m 22 (8 stuks).
Heb je interesse of vragen stuur dan een mailtje naar:
Weurt@JohannesXXIII.nl.
Ook als u beide bladen digitaal wilt ontvangen.
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Contactgroep H. Andreas Weurt
Tel. pastorie 024-6771221
Ellen Kersten
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 10 juni (inleverdatum 6 juni)
is aan de beurt: Het Andreaskoor.
De volgende uitgave van ‘Het Andreasblad’
verschijnt in het weekend van 10 juni.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 6 juni naar:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
De volgende uitgave van ‘Rondom Johannes’
verschijnt in het weekend van 27 mei.
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