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OUD WORDEN IN HET ANDREASKOOR
Aan de balustrade van het zangkoor in onze kerk
hangt het vaandel van het Andreaskoor. Daarop
staan de jaartallen 1895-2000. Het eerste
jaartal geeft het begin van de bouw van de kerk
aan: 1895. Het tweede getal geeft het begin aan
van een nieuwe eeuw: 2000. Het eerste jaar
staat niet voor het jaar waarin het Andreaskoor
is opgericht. Het koor is veel ouder,
waarschijnlijk is er al in de oude
Andreaskappellen en -kerken vanaf de 13de eeuw
gezongen. Op een foto uit 1957 ontvangen vier heren in café Van
Haren (Kerkstraat) uit handen van Kobus de Klein een geschenk
tijdens het jaarlijkse Ceciliafeest: H. Klaassen, P. Smits, J.
Albers en H. Swartjes (zie www.andreasparochie.nl > Uit
vroegere tijden). Zij werden gehuldigd voor hun 60 jaar
koorlidmaatschap. Dit betekent dat ze bij de inwijding van de
kerk in 1898 lid waren van het Andreaskoor en hebben
meegezongen tijdens de inwijding van de kerk. Gezongen werd
toen de driestemmige ‘Missa in honorem St. Catharina’ van Jos
Vranken. Nadien zijn ook Frans Klaassen
(† 1982) en Kobus de Klein († 1992) 68 en 65 jaar lid geweest van
het koor, tot aan hun dood.
Vorig jaar is deze eer te beurt gevallen aan Toos Arts-Janssen
(vanaf het eerste uur lid van het kinderkoor ‘Les chanteurs du
Roi’, in de jaren 50 van de vorige eeuw opgegaan in het
Andreaskoor). Het koor heeft haar voor deze trouw en inzet
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gehuldigd.
In een van de gezangen die we regelmatig zingen wordt tot
uitdrukking gebracht waarom leden van het koor zo trouw zijn
en dat zij zingend staan in een eeuwenoude traditie. Het is een
lied van Sietze de Vries en Willem Vogel, dichter en musicus.
De vreugde voert ons naar dit huis
Waar ’t Woord aan ons geschiedt,
God roept zijn Naam over ons uit
En wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk van gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
Hoewel het koor oud is en de meeste leden ook, toch is dit koor
springlevend en bij de tijd. Steeds wordt het repertoire
aangevuld met eigentijdse liturgische gezangen. Modern,
welluidend, inspirerend en uitnodigend tot meezingen in een
actieve liturgie.
Jarenlang zingen vormt je onbewust. Het lied begeleidt je.
Opeens merk je dat zomaar een lied in je opkomt en je
meeneemt. Je zingt of neuriet het onbewust. Het heeft je
gegrepen en daarmee je leven verrijkt.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Andreaskoor (SV)

VIERINGEN

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
Tijdens deze viering bidden we voor:
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (verj.)
Nelly Kuijpers - Thonen
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WOENSDAG 14 JUNI
9.15 uur:
Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZATERDAG 17 JUNI
19.00 uur:
Woord- communieviering
m.m.v. Our Choice
ZONDAG 18 JUNI VADERDAG
9.30 uur:
Eucharistieviering
m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Jo Gerritse
Lies Gies - Jansen
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Charles William Harmston
Frans en Marie Hermsen - Thonen
Debby Huiskens
Kobus Jansen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk
Marietje Schamp - Veens (verj.)
Nelly Kuijpers - Thonen
WOENSDAG 21 JUNI
9.15 uur:
Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZONDAG 25 JUNI
10.00 uur:
Speciale viering in Ewijk
Feestdag van H. Johannes de Doper
Celebrant: pastor Bertus Visschedijk
Viering in Weurt komt te vervallen
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(Feest van de H. Drieëenheid)
De eerste lezing is genomen uit het boek Exodus. Op de berg
Sinaï verschijnt de Heer aan Mozes en zegt tegen hem: 'De
Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in
liefde en trouw.' Als Mozes dit hoort valt hij in aanbidding op
zijn knieën en smeekt: 'Och Heer, wees zo goed en trek met
ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze
misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.'
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de
christenen van Korinte zegt de apostel tot zijn volgelingen:
'Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter
harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van
liefde en vrede zal met u zijn.'
In de evangelielezing volgens Johannes zegt Jezus tot
Nicodemus, een Farizeeër: 'Zozeer heeft God de wereld
liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar
eeuwig leven zal hebben.'
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 150: 'Alles wat
adem heeft love de Heer'.
VADERDAGVIERING BIJ OUR CHOICE
Zaterdag 17 juni om 19.00 verzorgen het koor en de
tekstgroep van Our Choice de woord en communieviering,
die in het teken van Vaderdag zal staan.
Ook al vind je het allemaal een commercieel gedoe die
Vaderdag, een vader hebben we allemaal!
Een vader waar je als het nodig is op terug kunt vallen ,die
naar je luistert, die er voor je is.
In onze teksten en liedjes hoort u dat zeker terug!
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels

OVERLEDEN
Op zondag 4 juni is op 85-jarige leeftijd te Weurt overleden
Mevr. Nelly Kuijpers - Thonen. De plechtige uitvaartdienst
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wordt voor haar gehouden op vrijdag 9 juni waarna de
begrafenis plaats zal vinden op ons parochiekerkhof.

AVONDVIERDAAGSE WEURT
De Seniorenvereniging Weurt
organiseert voor jong en oud van
dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni voor de
twaalfde 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’.
De start en finish vindt plaats vanaf ‘Ontmoetingscentrum
De Kloosterhof’ te Weurt. De loopafstanden en 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.
Op woensdag 14 en donderdag 15 juni vindt op eerder
genoemde locatie tussen 16.00 en 17.00 uur de
voorinschrijving plaats. De kosten voor deelname zijn:
voorinschrijving € 4,00 en tijdens de Avondvierdaagse zelf €
5,00.
Inlichtingen over deze avondvierdaagse kunnen worden
ingewonnen bij Theo Veenman (06-50447764) of Theo
Bartels (06-45042092). Het duurt nog wel even maar noteer
nu alvast in uw agenda dat u van dinsdag 20 t/m vrijdag 23
juni de Avondvierdaagse Weurt gaat lopen!
De organisatie van de Avondvierdaagse Weurt

5

BOUWWEEK 2017 | UITVINDERSDORP | 21-8 TM 25-8
Bouwweek 2017 is niet zomaar een bouwweek! We nodigen
alle Weurtse whizzkids uit om te komen uitvinden. Je hulp is
dringend nodig! We zoeken grote en kleine uitvinders voor
spannende experimenten, grappige proefjes en andere
zinnige zaken. Waarom? Je gaat het horen op maandag 21
augustus, dit jaar op het sportterrein van WVW!
Wat gaan we doen?
Maandag
09.00 - 09.30: Aanmelden, inschrijven, betalen (mocht je
dat nog niet hebben gedaan).
09.30 – 12.00: Uitvindershuizen bouwen en schilderen. Je
mag zelf een hamer en oude kwasten meenemen. Zet er
duidelijk je naam op. Ouders zijn van harte welkom om te
helpen.
13.30 – 16.00: Verder werken aan de huisjes.
Dinsdag
09.30 – 12.00: Verschillende activiteiten voor alle kinderen.
13.30 – 16.00: Speurtocht voor de kinderen uit groep 1-4. De
andere kinderen zijn vrij.
19.00 – 23.30: Speurtocht voor de leerlingen uit groep 5-8,
zij mogen overnachten in hun eigen huisje als dat met het
oog op de veiligheid kan.
Woensdag
07.00 – 09.30: De kinderen die zijn blijven slapen staan op
en ontbijten.
09.30 – 12.00: Traditiegetrouw is dit de dag met de grote,
opblaasbare speeltoestellen.
13.30 – 16.00: Verder spelen op de opblaasbare
speeltoestellen.
Donderdag
09.30 – 12.00: Verschillende activiteiten voor alle kinderen.
12.00 – 18.30: Alle kinderen vrij (om te oefenen voor Weurt's
got talent)
18.30 – 21.00: Weurt's got talent. Optredens van kinderen.
Bij Weurt’s got talent is iedereen welkom en kun je tegen
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een kleine vergoeding eten (BBQ) en drinken kopen. Er mag
bij deze kinderactiviteit geen alcoholhoudende drank
gebruikt worden. Neem een eigen stoel mee!! Aansluitend
aan de talentenshow is de vrijwilligersborrel.
Vrijdag
10.00 – 12.00: Huisjes worden afgebroken en het veld wordt
schoongemaakt.
Wil je meedoen óf kom je een handje helpen?
Meedoen | Je kunt je op twee manieren inschrijven voor de
bouwweek.
• Door je voor 14 augustus aan te melden via onze website
óf via deze rechtstreekse link.
LET OP: je inschrijving is pas compleet als de bijdrage van
€8,50 per kind vóór 14 augustus 2016 op de rekening staat
van: Stichting Jeugdwerk ’65-’68 Weurt |
NL72RBRB 094.83.45.233 Onder vermelding van: Aanmelding
[naam kind(eren) en geboortedatum]
• Door je op maandag 21 augustus om 9 uur in te schrijven
op het schoolplein, de bijdrage is dan €10,- per kind.
Handje helpen | Wil je één of meer dagdelen komen helpen
of ken je iemand die dat leuk vindt? Fijn! Zonder
vrijwilligers redden we het niet. Je kunt je aanmelden via
de website óf via deze rechtstreekse link.
Meer info?
Bezoek onze site http://bouwweekweurt.wixsite.com/2017
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.
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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.
Voor het Andreasblad van 24 juni (inleverdatum 20 juni)
is aan de beurt: SV.
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