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DOOR JAN DE WAAL
En nu verder….
Na ruim anderhalf jaar {bedoeld wordt 2,5 jaar] Parochie
Johannes XXIII, met verschillende leuke dingen te hebben zien
ontwikkelen, maar ook met problemen, moeten we verder
kijken, over de vakantie heen.
Hoe we verder kunnen gaan.
Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar een Pastor, maar het
is niet alleen dat wij op zoek zijn naar een Pastor. Ik denk ook
aan de boodschap die onze Bisschop Gerard de Korte heeft
gebracht in zijn actie plan. Zijn plan dat hij geschreven heeft
over “Bouwen en vertrouwen”. Dat het er om gaat dat wij samen
op weg gaan. Samen als vier Geloofsgemeenschappen in één
Parochie. Ieder met zijn eigenheid.
Onze huidige Paus Franciscus heeft in zijn Pinksterboodschap ook
heel duidelijk gezegd dat we door dezelfde Geest zijn
overgoten, maar dat we juist in verscheidenheid, samen in
communicatie met elkaar, een nieuwe wereld kunnen opbouwen,
een nieuwe kerk, een nieuwe gemeenschap.
We moeten de hakken eens uit het zand nemen en niet zeggen
“we doen het zoals wij het gewend zijn”. Want “wij” houdt nu
in dat vier geloofsgemeenschappen samen verder trekken.
Voor het komend jaar willen wij ezien te komen tot b.v. het
samen gaan werken rondom de 1 Heilige Communie en het
Heilig Vormsel. Twee sacramenten die op scharniermomenten in
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het leven van kinderen en jonge mensen belangrijk zijn. Die wij
als kerkgemeenschappen graag omringen met de zorg die dat
vraagt.
Daarin komt ook heel duidelijk het samenwerken naar voren,
niet alleen maar de geloofsgemeenschappen, niet alleen maar
de pastores, niet alleen maar de werkgroepen. Ook de ouders en
de kinderen zullen samen op weg dienen te gaan, om zo ver te
komen.
Wij zijn aan menskracht aan het inboeten. Daar kunnen we
treurig over zijn maar we kunnen ook zeggen: wat hebben we
nog? Zetten we de schouders er onder? Durven we het aan? Gaan
we het aan? Is het ons waard dat wij kerk zijn van Jezus Christus
in zijn geest?
Ik spreek de wens uit, dat als we de hakken inderdaad uit het
zand hebben en naar onze eigenheid kijkend en in
verscheidenheid samen op weg trekken, kunnen komen tot één
levendige gemeenschap waar ruimte en plaats is voor eenieder.
Dat het Heilig Vormsel niet meer in elke geloofsgemeenschap
gevierd zal worden, dat is al langer duidelijk. Onze bisschoppen
hebben dat al heel duidelijk jaren geleden aangegeven. Ze
komen naar één centrale kerk, of dat nou Beuningen, Weurt,
Ewijk of Winssen
is, dat kan per roulatie gebeuren.
Zo ook de 1e Heilige Communie, we kunnen samen op weg te
gaan, met de eigen inbreng van de geloofsgemeenschap, om
gezamenlijk de voorbereiding
te doen en dan in de eigen
geloofsgemeenschap de 1e Heilige Communie vieren. Daarin
mogen wij onze trots laten zien, ons zijn als gelovige mensen die
ervan uit gaan dat de kerk in deze tijd nog wel degelijk een
bijzondere plaats heeft in onze harten, in ons mens zijn.
Het is een overweging die wij in de vakantieperiode kunnen
meenemen. Er over denken.
Het is niet mooier als het is en als het lijkt. Maar het is wel een
uitdaging, een lichtpunt aan de horizon, dat we samen op weg
kunnen en mogen gaan.
We kunnen nog verder, het is zeker niet te laat! Want “verder”
wil zeggen dat we erin geloven. Dat er hoop is, dat de liefde van
Jezus Christus gestalte krijgt in de waarlijke ontmoeting met
mensen onder elkaar.
Ik wens jullie een goede vakantie periode.
Jan de Waal, jullie Herder
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VIERINGEN
ZATERDAG 8 JULI
19.00 uur: Buitenviering m.m.v. Our Choice
ZONDAG 9 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj.)
Jan en ouders Engelen (jr.ged.)
Lies Gies - Jansen
Marianne Hammen
ouders Hammen - Lamers
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Nelly Kuijpers - Thonen
Henny Rikken
Doortje Selten - van Hezewijk
Nellie Swartjes - Thomassen
en overleden familieleden Swartjes en Thomassen
Hendrik Winnemuller en Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
(verj. papa/opa)
WOENSDAG 12 JULI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZONDAG 16 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
WOENSDAG 19 JULI
9.15 uur:
Deze viering komt te vervallen i.v.m. doorkomst vierdaagse
ZONDAG 23 JULI
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
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Frans en Marie Hermsen - Thonen
Nelly Kuijpers - Thonen
13.00 uur: Huwelijksviering Thijs Sanders en Maaike van
Wijk
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 26 JULI
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Nelly Kuijpers - Thonen
ZONDAG 30 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.)
Nelly Kuijpers - Thonen
WOENSDAG 2 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 6 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jo Gerritse (verj.)
Catharina Klaassen - Follings (verj.)
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Toon en Gondje Peters - Faassen (jr.ged.)
Doortje Selten - van Hezewijk
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
WOENSDAG 9 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
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ZONDAG 13 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Lies Gies - Jansen
ter nagedachtenis van Jan van Haren
DINSDAG 15 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING (met
NAG: Last Post)
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 16 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 20 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
Hendrik Winnemuller en Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
(jr.ged.)
WOENSDAG 23 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 27 AUGUSTUS
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 30 AUGUSTUS
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 3 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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BUITENVIERING MET OUR CHOICE
Na een druk maar geweldig muzikaal jaar met o.a. ons
jubileumconcert, Dickensfestival en natuurlijk de Passion, sluiten
wij dit seizoen af met onze traditionele buitenviering met als
thema: “VRIJ ZIJN”.
In onze teksten en liedjes leest en hoort u hoe verschillend dat
ingevuld kan worden.
Bij droog weer zitten we in de mooie tuin van ons
parochiehuis! Daarna bent u van harte welkom om samen met ons
een kopje koffie of thee te drinken.
Dus zaterdag 8 juli om 19.00 uur hopen wij heel veel mensen te
mogen begroeten!
Namens Our Choice wens ik u alvast een fijne vakantie toe!
Virginia Bartels

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (14de zondag door het jaar)
De eerste lezing is genomen uit het boek Zacharia. Zacharia treedt
op als profeet 20 jaar nadat de eerste groepen Joodse ballingen uit
Babylonië zijn teruggekeerd. De politieke en economische situatie
is slecht en er is geen geld om de tempel in Jeruzalem weer op te
bouwen. Voor de wederopbouw van deze tempel zet de profeet
zich erg in. In de lezing kondigt Zacharia de komst van de Messias
aan. 'Zie, uw koning komt naar u toe, rechtvaardig en zegevierend;
hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van
een ezelin'.
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van
Rome roept de apostel zijn broeders en zusters op om niet
zelfgenoegzaam te leven, maar een leven te leiden dat beheerst
wordt 'door de Geest, omdat de Geest van God in u woont…
Broeders en zusters, wij hebben dus verplichtingen maar niet aan
onszelf, om zelfgenoegzaam te leven.' Want wie alleen maar
luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in eeuwige dood.
In de evangelielezing volgens Matteüs maakt Jezus duidelijk dat Hij
één is met de Vader: "Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en
niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is,
dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil
openbaren." Ook heeft Jezus een boodschap voor de mensen die
het moeilijk hebben. "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en
onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn
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juk op en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk
is zacht en mijn last is licht."
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 145: 'De Heer is
voor wie Hem aanroept nabij'. Vóór het evangelie klinkt het
Alleluia me als vers: ‘Wees dus waakzaam, want gij weet niet
op welk uur de Mensenzoon komt.’
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Maria
Tenhemelopneming staan op de website
www.andreasparochie.nl > Agenda.)
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.

Op donderdagavond 13 juli geeft muziekvereniging NAG weer
het jaarlijkse zomeravondconcert in de kloostertuin bij het
WoZoCo. Aanvang van het concert is 19.30 uur.
Naast het optreden van de fanfare zal ook de jeugd aan bod
komen. De nieuwe blazersklas, die gestart is in mei, zal ook
van zich laten horen en zal u verrassen.
Dirigent Herman van Teffelen heeft weer een mooi programma
samengesteld waar u met genoegen naar kunt luisteren.
NAG hoopt dat de inwoners van Weurt in grote getale aanwezig
zullen zijn op dit concert.
Dirigent en muzikanten wensen u alvast een luisterrijke avond
toe op 13 juli.
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SENIORENVERENIGING WEURT
De inloop, die elke donderdagmiddag in de Kloosterhof
wordt gehouden verhuist in de zomermaanden naar de
Kloostertuin van de Wozoco i.v.m. sluiting Kloosterhof.
20 juli is er geen inloop en donderdag 27 juli, 3, 10, 17, en
24 augustus is de inloop vanaf 14.00 uur in de Kloostertuin.
Vanaf 31 augustus is de inloop weer in de Kloosterhof.
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 2 september
(inleverdatum 29 augustus) is aan de beurt: SV.

8

Het volgende Parochieblad Rondom Johannes
verschijnt 15 juli
Het volgende Andreasblad
verschijnt 2 september

Wij wensen u een fijne vakantie
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