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De contactgroep van Geloofsgemeenschap H. Andreas
wil alle vrijwilligers bedanken voor hun onvoorwaardelijke
en belangeloze inzet.
Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Fijne vakantie!!
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VIERINGEN
ZONDAG 17 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Willy en Rini
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Petronella Engelen - Janssen (jr.ged.)
Jan Engelen (jr.ged.)
Frans en Marie Hermsen - Thonen
Hendrik Winnemuller (verj.)
ter ere van H. Gerardus Majella uit dankbaarheid
Cor Gerritse
Wilhelmien Smits - Helmes
Na deze viering bent u welkom in de pastorie om een kopje
koffie of thee te komen drinken.
WOENSDAG 20 JULI
9.15 uur: Deze viering komt te vervallen
i.v.m. doorkomst 4-Daagse
ZONDAG 24 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
ouders Jansen - Langeslag
Wilhelmien Smits - Helmes
WOENSDAG 27 JULI
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Wilhelmien Smits - Helmes
Ton Keijser sr.
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ZONDAG 31 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj.)
ouders Jansen - Langeslag
Kobus Jansen (verj.)
Wilhelmien Smits - Helmes
WOENSDAG 3 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Wilhelmien Smits - Helmes
ZONDAG 7 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jo Gerritse (verj.)
Catharina Klaassen - Föllings (verj.)
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Toon en Gondje Peters - Faassen (jr.ged.)
Doortje Selten - van Hezewijk
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
Hendrik Winnemuller (jr.ged.)
Wilhelmien Smits - Helmes
Na deze viering bent u welkom in de pastorie om een kopje
koffie of thee te komen drinken.
WOENSDAG 10 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Wilhelmien Smits - Helmes
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ZONDAG 14 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck
MAANDAG 15 AUGUSTUS
19.00 uur: Maria Tenhemelopneming
Eucharistieviering m.m.v.
Andreaskoor (met NAG)
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Abby Bos
dankbaarheid voor Maria
Na deze viering bent u welkom in de pastorie om een kopje
koffie of thee te komen drinken.
WOENSDAG 17 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 21 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Mies en Jan Daam
Antoon Engelen (jr.ged.)
Ria Kersten - Hendriks
WOENSDAG 24 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 28 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 31 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
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ZONDAG 4 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters

ZONDAG 11 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
In de maand september komt de eucharistieviering van
woensdagochtend te vervallen.
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (16de zondag door het
jaar)
In de eerste lezing uit Genesis ontvangt
Abraham onder de eik van Mamre drie
vreemdelingen die hij gastvrij onthaalt. Bij
het weggaan beloven ze Abraham dat zijn
vrouw Sarah, die al oud is en nog zonder
kinderen, in verwachting zal zijn als ze
over een jaar terugkomen (zie afbeelding
koorraam 2 in onze kerk).
In de tweede lezing uit de brief van Paulus
aan de christenen van Kolosse merkt de
apostel op dat God hem tot dienaar van de
kerk heeft aangesteld. Hij heeft van Hem
de opdracht gekregen om aan iedereen het
woord van God 'te brengen in heel zijn volheid'.
De evangelielezing volgens Lucas gaat over de twee zusters
Maria en Marta. Marta ontvangt Jezus gastvrij en is druk
bezig met de zorg voor de tafel. Maria echter luistert alleen
naar wat Jezus zegt. Marta beklaagt zich bij Jezus dat haar
zus geen hand uitsteekt, waarop Jezus zegt: "Marta, Marta,
je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar
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één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en
dat zal haar niet worden ontnomen."
Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 27: 'De Heer is mijn
licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen?' Na het evangelie
zingen we als acclamatie: 'Van uw barmhartigheid en uw
trouw, zal ik altijd zingen Heer'.
GEDOOPT
Op zondag 3 juli is Yannick Liesker, zoon van Maarten en
Leonie Liesker - Bax in onze Andreaskerk gedoopt.
OVERLEDEN
Op vrijdag 8 juli is op 86-jarige leeftijd te Weurt overleden
Mevrouw Wilhelmien Smits - Helmes.
De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op
woensdag 13 juli in de H. Andreaskerk te Weurt, waarna de
crematie heeft plaatsgevonden te Beuningen.
ZIEKENCOMMUNIE
Vrijdag 6 augustus 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.
PAROCHIEAGENDA
Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders
aangegeven.
woensdag 17 augustus 10.30 uur: vergadering gastdames/
heren
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BEDANKT LECTOR RIKY HENDRIKS
In 2008 vond Pastoor Jan de Waal dat de acolieten en koster
zwaar genoeg belast waren als assistenten bij de
eucharistieviering. Tot dan toe was het gewoonte dat de
dienstdoende acolieten ook het Epistel en de Voorbeden en
Misintenties voorlazen.
Er kwam een intekenlijst voor vrijwilligers die deze leestaak
wel op zich wilden nemen. Een aantal mensen uit het
Andreaskoor (vroeger Gemengd Koor) sprak het lectorschap
wel aan en bovendien waren ze toch al in de kerk om te
zingen. Later kwamen er ook lectoren bij uit andere
geledingen.
Riky Hendriks was één van de enthousiastelingen van het
eerste uur. Als lid van het Dameskoor en het Andreaskoor
vond ze dat het lectorschap er nog wel bij kon.
Gedurende zes jaar, tot aan 2014, heeft ze zich prima
ingezet als lector: zorgvuldig voorbereid en goed
beklemtoond sprak zij haar teksten.
Al enige tijd had Riky rugklachten. Vanaf 2014 namen de
klachten toe, zodanig dat het lectorschap niet meer
mogelijk is.
Riky, erg bedankt voor je inzet, enthousiasme en
collegialiteit.
Namens onze parochiegemeenschap
en collega-lectoren (JV)
KWEKERIJ TERMEER
Onze parochietuin is weer geweldig opgebloeid!
Ook hebben wij sommige graven met historische waarde van
extra ruikers voorzien.
Dit werd mede mogelijk gemaakt door kwekerij Termeer.
Waarvoor onze dank.
De hoveniers
BEDEVAARTREIS NAAR ROME
Dit jaar is een buitengewoon Jubileum van de
Barmhartigheid aangekondigd door Paus Franciscus. Vele
katholieke organisaties, parochies en de bisdommen 'sHertogenbosch en Breda geven gehoor aan de oproep van
onze Paus Franciscus. Daarom reizen velen van hen mee met
een bedevaart naar Rome in het najaar van 2016. De
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bedevaartreis is van 14 t/m 19 november en als pelgrim
betaalt u € 839,00 voor de reis.
Op de website www.vnbpelgrimsreizen.nl kunt u zich
inschrijven voor deze reis. Ook vindt u achter in onze
Weurtse kerk een flyer over deze reis. Bent u geïnteresseerd
neem dan gerust een flyer mee uit de kerk en meld u aan!
Pastor Jan de Waal gaat mee met deze bedevaartreis en er
zijn al een aantal mensen die zich heeft aangemeld.
Wilt u meer informatie over het programma?
Neem dan contact op met VNB
telefoonnummer:
073/6818111
email:
info@vnb.nl
website:
www.vnb.nl
Adresgegevens
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD 's-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG 's-Hertogenbosch
Ook kunt u voor inlichtingen terecht bij de contactgroep H.
Andreas Weurt.
Miep Sanders,
namens de contactgroep

SENIORENVERENIGING WEURT
Zondag 28 augustus is weer de jaarlijkse benefietwedstrijd
van WVW, die geheel ten goede komt aan de
seniorenvereniging Weurt. De tegenstander in deze
bekerwedstrijd is tot nu toe nog niet bekend.
Na 8 augustus vindt de jaarlijkse lotenverkoop plaats.
Verkoopprijs kaarten/entreebewijs is €1,20 per stuk of
€ 2,00 voor twee loten.
De eerste prijs is een bon ter waarde van € 50,00 te
besteden bij de Coop in Weurt.

DAGREIS DEN HAAG EN SCHEVENINGEN

Vrijdag 26 augustus gaan de senioren van de
Seniorenvereniging Weurt weer een dagje uit. Deze keer
hebben zij gekozen voor Den Haag en Scheveningen bij de
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algemene ledenvergadering. Nadat we zijn opgehaald rijden
we naar het koffieadres waar we de dag beginnen met koffie
en gebak. Na deze lekkere onderbreking rijden we naar
Den Haag voor een bezoek aan het Louwman Museum. Dit
museum heeft een collectie van ruim 250 antieke en
klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie
als één van de mooiste
van de wereld. De collectie gaat van
paard en wagen, de 1e zescilinder, de Humber Pullman van
Churchill, de Cadillac van Elvis, de eerste 007 Bond-auto tot
hypermoderne Formule 1 wagens. Voor ieder wat wils, zeker
ook voor de dames, zij waren immers de eerste bestuurders
van een automobiel. Nadat we in het museum op eigen
gelegenheid hebben bezocht gaan we lunchen op het
gezellige Museumplein. Na de lunch stappen we weer in de
bus voor een mooie rondrit met een gids, langs de
hoogtepunten van deze mooie stad en we eindigen in
Scheveningen.
Hier krijgen we vrijaf, om een terrasje te pikken, uit te
waaien op het strand of even te flaneren op de boulevard.
Op de terugreis gaan we nog dineren en rond 21.15 uur zijn
we weer thuis.
Wanneer:

vrijdag 26 augustus

Opstappen: Beuningen kerk 7.45 uur
Dorpsplein
7.50 uur
Coop
8.00 uur
Kosten:

voor leden
niet leden

€ 62,00 p.p.
€ 68,00 p.p.

Opgeven: Henk van Bergen, Tuinstraat 21, Weurt
Tel: 024 – 6772881 of 06 - 41251293
Betalen vòòr 1 augustus
contant of via de Bank: NL82 RBRB 0983 896232
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, vol is vol.

ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGING WEURT

De activiteiten van de Seniorenvereniging Weurt verhuizen
per 1 september naar het MFA gebouw de Kloosterhof.
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EEN UITJE VOOR MINDER VALIDE SENIOREN

De Seniorenvereniging Weurt wil in september voor
senioren, die afhankelijk zijn van rolstoel of slecht ter been
zijn en die met een gewoon dagje uit niet mee kunnen, een
leuke en gezellige dag organiseren.
We gaan naar het Streekmuseum Tweestromenland in
Beneden Leeuwen.
Voor meer info en opgeven van deze dag kunt U bij Henk
van Bergen.
Tel: 024 – 6772881 vòòr 1 augustus.
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.

Het volgende Parochieblad verschijnt 3 september
Het volgende Andreasblad verschijnt 10 september
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Fijne vakantie!
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