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Op 5 juni 2016 om
11.00 uur doen wij
onze
1e Heilige Communie!
Komen jullie ook?!

VIERINGEN
ZONDAG 29 MEI
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Gerrit en Cor
Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders Engelen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
mevrouw Kersjes - de Bruijn
Gonny van Haren - Ebbers
Ter ere van Maria
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WOENSDAG 1 JUNI
9.15 uur:
Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
overleden ouders Hendriks en zoon
overleden ouders Overgoor
uit dankbaarheid
ZONDAG 5 JUNI
11.00 uur: Eerste Communieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Kees
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Henk Donkers
Kobus Jansen
Janus Janssen
Sterre de Waal
familie de Waal - Peters en van Haaren
Grad en Mina de Waal - Peters
mevrouw Kersjes - de Bruijn
Gonny van Haren - Ebbers
Ter ere van Maria
ZONDAG 5 JUNI
12.30 uur: Doopviering Reyner Liebrand
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 8 JUNI
9.15 uur:
Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZATERDAG 11 JUNI
19.00 uur: Vormselviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Willy
ZONDAG 12 JUNI
10.00 uur: Speciale viering in Winssen
Feestdag van H. Antonius van Padua
Viering in Weurt komt te vervallen
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(Sacramentsdag, Gregoriaans)
Op het feest van het H. Sacrament is de eerste lezing genomen uit het boek Genesis.
Melchisédek, koning en priester, zegent Abram met de woorden: "Gezegend zij Abram door
de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft".
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(De priester Melchisédek is afgebeeld aan de zijkant van het
hoogaltaar in onze kerk.)
De tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van
Korinte gaat over de Paasmaaltijd van Jezus. In de nacht dat
Jezus werd overgeleverd, nam Hij brood, dankte God en brak
het brood in stukken en zei tegen zijn leerlingen: 'Dit is mijn
lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis'. Na de maaltijd
nam Hij de beker met wijn en zei: 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet
dit elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis'.
In de evangelielezing vertelt Lucas ons het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Eens toen meer dan vijfduizend mannen naar Jezus hadden geluisterd,
waren er maar vijf broden en twee vissen om hen te eten te geven. Maar Jezus nam de vijf
broden en twee vissen, sprak er de zegen over uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om
uit te delen. Toen ze dit gedaan hadden en de resten ophaalden, hield men twaalf korven
met brokken over.
Na de eerste lezing zingen we het Graduale: 'De ogen van allen zien hoopvol naar U, Heer;
Gij geeft hun te rechter tijd spijs. Gij opent uw hand, en verzadigt al wat leeft met
zegening'.
Vóór het evangelie klinkt het Gregoriaanse Alleluia met als vers: 'Mijn vlees is echt voedsel
en mijn bloed is echte drank; wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in
hem'.
OVERLEDEN
Op woensdag 11 mei is op 88-jarige leeftijd te Nijmegen overleden Mevr. Kersjes - de
Bruijn. De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op woensdag 18 mei in de H.
Andreaskerk te Weurt, waarna de crematie heeft plaatsgevonden in het crematorium
Waalstede te Nijmegen.
Op zaterdag 14 mei is op 81-jarige leeftijd te Druten overleden Mevr. Gonny van Haren –
Ebbers. De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op zaterdag 21 mei in de H.
Andreaskerk te Weurt, waarna de begrafenis plaatsgevonden heeft op de gemeentelijke
begraafplaats Haaghove te Beuningen.
FEEST IN WEURT
Op 11 mei 2016 is het 25 jaar geleden dat Jan de Waal priester werd gewijd. Dit werd voor
de Weurtse Geloofsgemeenschap gevierd op zondag 8 mei in de feestelijk versierde
Andreaskerk.
Deze was net groot genoeg om alle belangstellenden te herbergen. Naast inwoners van
Weurt, waren er ook veel afkomstig uit Ewijk en Winssen waar de wieg van Jan stond en
waar hij nog op allerlei manieren actief is. Ook waren er vrienden uit Duitsland, Frankrijk
en Italië overgekomen om dit jubileum mee te maken.
Voor de viering had Jan de regie in eigen hand gehouden, waardoor deze een zeer
persoonlijk karakter had. Dit kwam o.a. tot uiting door de invulling van een vraagteken dat
in het misboekje stond.
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Jan nodigde Evelien Merlijn en Willy Föllings uit
om plaats te nemen op de fauteuils die op het
priesterkoor stonden en reikte aan beiden de Pro
Ecclesia et Pontifice uit met de daarbij
behorende oorkonde. Dit als erkenning voor de
jarenlange inzet en het werk voor de Parochie en
de Geloofsgemeenschap. Een grote verrassing die
tot het laatste moment geheim gehouden was.
De viering werd opgeluisterd door het
Andreaskoor en Our Choice die afwisselend hun
eigen repertoire brachten.
Aan het einde van de viering werd Jan op zijn beurt verrast met de toekenning van het
Ereburgerschap van Lourdes waar hij al meer dan dertig jaar op bedevaart gaat en
binnenkort weer naar toe gaat, maar nu met de versierselen die behoren bij het
Ereburgerschap.
Na afloop van de viering hebben velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om Jan
persoonlijk te feliciteren met het jubileum in Café ’t Centrum.
Door de eigen invulling van Jan en de grote belangstelling kan hij terugkijken op de zeer
geslaagde viering van zijn 25-jarig Priesterjubileum.
Op de eigenlijke dag, 11 mei, heeft Jan dit jubileum gevierd in eigen kring met zijn naaste
familie en bekenden in Winssen.
De Contactgroep.
GEFELICITEERD
Tijdens het Priesterfeest van Jan de Waal op 8 mei 2016 ontving ons koorlid Evelien Merlijn
een pauselijke onderscheiding voor haar inzet voor de parochie.
In de drie jaren dat onze parochie, na het vertrek van Joop Reurs in 2003, geen eigen
pastoor meer had, heeft zij als bestuurslid van het toenmalige parochiebestuur stad en
regio afgebeld om een priester te vinden die in Weurt in het weekeinde bereid was om de
Eucharistieviering te celebreren. Verder treedt zij op als gastvrouw, lector tijdens de
vieringen in de pastorie op de woensdagmorgen, brengt ze eens per maand de communie
rond bij mensen thuis, en was en is ze lid van het Dameskoor en het Gemengd Koor (het
Andreaskoor).
Ook Willy Föllings ontving op deze dag de pauselijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan
de parochie als koster, acoliet, contactpersoon voor doopvieringen en uitvaarten,
contactpersoon voor het voormalige 'Parochieblad St. Andreasparochie Weurt' en lid van de
Avondwakegroep.
Beide jubilarissen hebben zich meer dan 25 jaar ingezet voor onze parochie. Wij
feliciteren beide voor hun verdiende onderscheiding.
Andreaskoor en Werkgroep Drukkerij
DANKBETUIGING
Lieve mensen,
Wij willen iedereen heel erg hartelijk bedanken voor de mooie woorden, de vele bloemen
en warme handen, die wij mochten ontvangen tijdens het ziek zijn en overlijden van Ons
Mam.
Het heeft ons erg goed gedaan. We kunnen met z’n allen verder in de geest van Ons Mam.
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Lieve mensen dankjewel.
Fam. Engelen, kinderen en kleinkinderen
DANKBETUIGING
Wij willen graag iedereen bedanken die ons een warm hart heeft toegedragen tijdens de
ziekte en na het overlijden van Renate Peeters-van Mameren.
Ronnie, Gwenn en Lars Peeters
WAALBANFIETSTOCHT NAG
Op zondag 29 mei organiseert muziekvereniging Na Arbeid Gezelligheid uit Weurt haar
jaarlijkse Waalbanfietstocht. Op deze maandag zal de 29e editie van deze fietstocht van
start gaan.
DE FIETSROUTE
Naast de afstanden van 40 en 50 km kan in deze 29e editie ook weer de afstand van 25 km
worden gereden.
De afstand van 25 km gaat richting Alverna,
de 40 en 50 km gaan richting Heumen, Overasselt en Grave.
Traditioneel zullen de deelnemers op een “appeltje voor de dorst” worden getrakteerd.
START EN FINISH
De Waalbanfietstocht wordt georganiseerd vanuit
Zaal ‘t Centrum,
gelegen aan de Pastoor van der Marckstraat te Weurt.
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.
INLICHTINGEN
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul Albers (telefoon 06-50245434) of
Koos Arts (024-6777085) of op www.nagweurt.nl.
De organisatie hoopt op een sportieve ontmoeting met u op zondag 29 mei aanstaande.
Commissie fietstocht N.A.G. Weurt
AVONDVIERDAAGSE WEURT
De Seniorenvereniging Weurt organiseert voor jong en oud van dinsdag 21
t/m vrijdag 24 juni voor de elfde keer de ‘Weurtse Avondvierdaagse’. Door
enthousiaste leden wordt voor u allen een viertal aantrekkelijke
loopafstanden uitgezet in de fraaie omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk
en Nijmegen. De organisatie zorgt voor het welbekende ‘appeltje voor de
dorst’.
Start en finish vinden plaats vanaf locatie sporthal/dorpshuis De
Kloosterhof te Weurt. De starttijden zijn als volgt: 15 km. om 18.00 uur, 10
km. om 18.10 uur, 5 km. om 18.20 uur en 2,5 km. om 18.30 uur.
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Op woensdag 15 en donderdag 16 juni vindt op eerder genoemde locatie tussen 16.00 en
17.00 uur de voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn: voorinschrijving € 3,00
en tijdens de Avondvierdaagse zelf
€ 4,00. Na afloop is er voor iedere deelnemer een herinnering aan deze Avondvierdaagse.
Inlichtingen over deze Avondvierdaagse kunnen worden ingewonnen bij Theo Veenman (0650447764) of Theo Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel even maar noteer nu al vast in
uw agenda dat u van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!
De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt
ZONNEBLOEM WEURT
In en na het jaar van ons 40-jarig jubileum (met diverse jubilea van 10, 25 en 40 jaar, en
met een koninklijke onderscheiding!) is er wel wat gewijzigd in de samenstelling van het
team Zonnebloem-Weurt. Maar liefst zeven vrijwilligers hebben, om verschillende
redenen, afscheid genomen van hun werkzaamheden bij onze Zonnebloem. Onder
dankzegging en grote waardering voor al hun inzet en jarenlange belangeloze aktiviteiten,
maar we zullen ze missen.
Dat betekent ook dat wij graag nieuwe medewerkers willen verwelkomen om onze taken
nog aan te kunnen, onder andere aktiviteiten om mensen dichter bij elkaar te brengen,
vooral door aandacht voor zieken en ouderen, door ziekenbezoek, gastvrouw op onze
feestmiddagen, zorg voor een bepaalde wijk in Weurt, aandacht voor onze medebewoners, e.d.
Informatie bij onderstaande personen.
Verder doen wij een beroep op een ieder: wenst U een bezoekje van 'de Zonnebloem' voor
uzelf of een dierbare buurtbewoner, wilt u dat dan melden bij één van de onderstaande
personen. Alvast met onze dank, ook namens al onze medewerkers.
Het bestuur van de Zonnebloem-Weurt:
Ria Giesbertz, voorzitter, 024-378 13 83;
Juleke van der Velden, secretariaat, 024-645 26 10;
Jos van Langen, penningmeester, 024-677 30 74.
WEBSITE ADREASKERK
Vanaf april 2016 staat op de site (www.andreasparochie.nl) een kopie van het
Andreasblad. Verder staan er de samenvattingen van de lezingen van het weekeinde. Beide
pagina´s zijn direct bereikbaar via de startpagina. Foto´s van het Priesterfeest van Jan de
Waal staan op de pagina Fotogalerij (met dank aan Paul Benschop voor het gebruik van zijn
foto's). Bijgehouden worden steeds de namen van de overleden parochianen, de
dopelingen, de huwelijkspartners en van de toekomstige Eerste Communicanten en
Vormelingen (pagina Lief&Leed).
SV
HALLO COMMUNICANTJES,
Op zondagmorgen 5 juni a.s. kunnen jullie gratis je haren laten stylen of opsteken bij
Haarstudio ’95.
Maak wel even een afspraak.
Groetjes, Marietje
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SENIORENVERENIGING WEURT
Na een gezellige en zeer geslaagde avond van 26 februari j.l. opent het Seniorencafé
weer haar deuren op: Vrijdag 27 mei om 19.30 uur.
Het laatste café voor de vakantie.
Gezien het thema (wat nog een geheim is) van deze avond, belooft het weer een
bijzondere avond te worden.
Het café draait nu al weer één jaar en dit vieren we met een verassend tintje.
Alle leden van de vereniging zijn van harte welkom.
Annemie en Theo
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders aangegeven.
Woensdag 1 juni 10.30 uur: Verg. gastdames en -heren.
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.
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 € 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 11 juni (inleverdatum 7 juni) is aan de beurt:
Vormselwerkgroep.

KINDERVAKANTIEWEEK WEURT VAN 22 T/M 26 AUGUSTUS
(zie volgende pagina)
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