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ZONDAG 11 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola Catorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (jr.ged.)
Joop van den Broek
Roel Faber
Lies Gies - Jansen
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
Gonnie Roelofs - Kersten
Marietje Roelofs - Kersten
familie Roelofs
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (verj.)
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
ZONDAG 18 SEPTEMBER
10.00 uur:
Speciale viering in Beuningen t.g.v.
Feestdag H. Cornelius. In deze viering neemt
pastor Harry van Dooren afscheid van de
parochie H. Johannes XXIII.
De viering in Weurt komt hierbij te vervallen.
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Joop van den Broek
Doortje Selten - van Hezewijk
Wim Smits (verj.)
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
ZONDAG 25 SEPTEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
In de maand september komt de eucharistieviering van
woensdagochtend te vervallen.
DE ste
LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(24 zondag door het jaar, Gregoriaans: Da pacem)
In de eerste lezing uit het boek Exodus verliest het joodse volk
zijn vertrouwen in God, keert zich van Hem af, maakt een beeld
van een stier en vereert dat. Mozes probeert God gunstig te
stemmen door te wijzen op het feit dat God zijn volk bevrijd
heeft uit de ballingschap in Egypte. 'Waarom Heer, uw toorn
laten woeden tegen uw volk dat Gij met grote kracht en sterke
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hand uit Egypte hebt geleid?' Op de smeekbede van Mozes
ziet God af van het verstoten van zijn volk.
In de tweede lezing uit de eerste brief van Paulus aan
Timoteüs zegt de apostel dat hij Jezus Christus dankbaar is,
omdat hij als Zijn dienaar de kracht heeft gekregen om het
goede nieuws te verkondigen. 'Vroeger beledigde ik Christus.
Ik vervolgde christenen, en ik ging met geweld tegen hen
tekeer. Toch heeft God mijn zonden vergeven…Onze Heer
Jezus Christus is geweldig goed voor mij geweest. Hij zorgde
ervoor dat ik in Hem ging geloven, en dat ik de christenen
ging liefhebben' (BGT).
In de evangelielezing volgens Lucas vertelt Jezus aan de
Farizeeën en schriftgeleerden, die niet kunnen uitstaan dat
Jezus omgaat met tollenaars en zondaars, twee
gelijkenissen. In het eerste verhaal gaat over een schaap dat
verdwenen is tussen de struiken. Een goede herder gaat op
zoek naar dat schaap tot hij het gevonden heeft en is vol
blijdschap. 'Zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over
één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig
rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben'. In het
tweede verhaal raakt een arme vrouw een geldstuk kwijt en
ze zoekt net zo lang tot ze het gevonden heeft. Uit
blijdschap roept ze al haar vriendinnen en buurvrouwen bij
elkaar om het te vieren. 'Zo, zeg ik u, is er vreugde bij de
engelen van God over één zondaar die zich bekeert'.
Na de eerste lezing volgt het gregoriaanse Graduale: 'Ik ben
verheugd over wat mij gezegd is: naar het huis des Heren
zullen wij gaan'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia: 'De
volkeren zullen uw Naam vrezen, Heer, en alle vorsten van
de aarde uw heerlijkheid'.
(BGT: Bijbel in Gewone Taal)
OVERLEDEN
Op donderdag 18 augustus is op 85-jarige leeftijd te
Beuningen overleden Dhr. Joop van den Broek.
De plechtige uitvaartdienst voor hem is gehouden op vrijdag
26 augustus in de H. Andreaskerk te Weurt, waarna de
crematie plaatsgevonden heeft te Beuningen.
Op zondag 21 augustus is op 92-jarige leeftijd te Weurt
overleden Mevr. Nelly Winnemuller – Toonen Dekkers.
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De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op
zaterdag 27 augustus in de H. Andreaskerk te Weurt, waarna
zij te rusten is gelegd bij haar man op ons parochiekerkhof.
WEBSITE ANDREASKERK
Op onze website (www.andreasparochie.nl) zijn enkele
pagina's aangevuld met foto's: Dameskoor, Jeugdkoor en
Andreaskoor (rubriek Liturgie). Zo goed mogelijk zijn de
namen van de leden van het Dameskoor, na raadpleging,
achterhaald, met name bij de wat oudere foto's. Enkele
namen ontbreken. Mocht iemand de ontbrekende namen
kennen of een correctie willen voorstellen, dan zou ik dat
graag vernemen. Bij de pagina 'Jeugdkoor' zijn foto's
opgenomen van het jeugdkoor Happy Sound en het
jongerenkoor Aqua Viva. De namen van de kinderen die toen
lid waren van het koor Happy Sound zijn, gezien het grote
aantal kinderen die op de foto's staan, moeilijk allemaal te
achterhalen. Mocht iemand dat wel kunnen, dan wil ik die
namen alsnog toevoegen. Bij de oudste foto van Happy
Sound ontbreekt het jaartal.
Het gaat om een foto waarbij het koor gezongen heeft met
de zussen Maywood. Bij het Andreaskoor ontbreekt bij de
foto uit 1957 (Les Chanteurs du Roi) een naam of er is een
naam verwisseld. Ook hier wordt een correctie of aanvulling
op prijs gesteld.
Op de pagina 'Agenda' staan de samenvattingen van de
lezingen en de bijbehorende gezangen tot en met Christus
Koning (het einde van het kerkelijk C jaar).
Binnenkort zullen ook enkele historische foto's met
betrekking tot onze parochie op de site worden geplaatst.
SV
SCOUTING WEURT GAAT WEER BEGINNEN!
A.s. vrijdag 9 september gaan alle groepen bij Scouting
Weurt weer beginnen. De vakantie zit erop, de scholen zijn
begonnen en dus gaat Scouting ook weer van start.
De Bevers hebben weer leuke bijeenkomsten in het
fantasiedorp Hotsjietonia, de Welpen gaan op avontuur in de
Jungle, de Luchtscouts hebben weer veel bijeenkomsten in
het Lucht thema en de Explorers gaan zelf op ontdekking dit
jaar.
Afgelopen zaterdag 3 september was Scouting Weurt ook
aanwezig bij de opening van het nieuwe dorpshuis de
Kloosterhof en basisschool De Ruyter. We hadden een leuke
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STORMBAAN gemaakt waar veel kinderen gebruik van hebben
gemaakt! Het was een erg succesvolle dag waar wij met veel
plezier op terugkijken.
Er is ons veel gevraagd naar folders, deze hadden wij helaas
niet mee. We willen alle kinderen die interesse hadden
afgelopen zaterdag (en alle andere kinderen uiteraard ook)
uitnodigen om vanaf a.s. vrijdag 9 september 3x GRATIS mee
te doen! Scouting is voor iedereen en Scouting doe je
natuurlijk samen. Neem daarom ook je vriendjes en
vriendinnetjes mee en kom samen naar Scouting!
De Bevers zijn kinderen van 4 tot 7 jaar en hun opkomsten
zijn van 18:15 tot 20:00 uur
De Welpen zijn kinderen van 7 tot 11 jaar en hun opkomsten
zijn van 18:15 tot 20:00 uur
De Luchtscouts zijn kinderen van 11 tot 15 jaar en hun
opkomsten zijn van 20:15 tot 22:15 uur.
De Explorers zijn jongeren van 15 tot 18 jaar en hun
opkomsten zijn van 20:30 tot 22:15 uur.
Meer informatie staat op onze website:
www.scoutingweurt.nl of op onze facebookpagina:
facebook.com/scoutingweurt
Kortom, kom vrijdag bij ons kijken en doe mee!
ZONNEBLOEM
Komende bijzondere gebeurtenissen zijn onze Nationale
Ziekendag (wij vieren die dag op 10 september) en onze
Kerstviering (en die vieren wij op 10 december; al
vastleggen in uw agenda) en allebei omringd met een
speciale attentie voor bijzondere mensen.
Mocht u hiervoor geen bericht/uitnodiging hebben ontvangen
van de Zonnebloem, of wilt u gewoon aandacht van de
Zonnebloem, of wilt u eventueel iemand anders aanmelden,
dan kunt u ons bellen.
In vorige berichten hebben we al gemeld dat een aantal
vrijwilligers, in en na het jaar van ons 40-jarig bestaan in
Weurt, zijn gestopt met hun Zonnebloemwerkzaamheden.
Wij zijn op zoek naar een herverdeling van een aantal taken.
Mensen die ons team zouden willen versterken zijn
natuurlijk ook van harte welkom.
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Wij hopen op gezellige en feestelijke middagen,
met vriendelijke groet,
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;
en natuurlijk mede namens al onze vrijwilligers.
SENIORENVERENIGING WEURT
23 augustus werd er een vriendschappelijke
voetbalwedstrijd gespeeld tussen WVW en Roda Winssen.
Het winnend lot, dat tijdens de pauze werd getrokken is:
141 GEEL.
De prijs, een waardebon van € 50,- van de Coop, is af te
halen bij Dhr. Henk van Bergen Tuinstraat 21 in Weurt.
BLOEMSCHIKKEN

Donderdag 15 september start de Seniorenvereniging Weurt
weer met een cursus bloemschikken. Deze wordt elke derde
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donderdagmiddag van de maand in onze nieuwe
ontmoetingsplek De Kloosterhof aan de Kapittelweg 2a in
Weurt, gegeven o.l.v. Mw. Ria Wolters.
De onkosten zijn € 62,50 voor 5 maanden met een gratis
kopje koffie /thee.
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
U kunt zich opgeven bij Annemie Smits: 024-6773831
PIASSEN & DANSGARDE FLESSENACTIE WEURT
Op vrijdag 16 september 2016 houden de kinderen van de
Piassen en de Dansgarde hun jaarlijkse flessenactie in
Weurt. Het statiegeld wordt gebruikt voor activiteiten van
de Piassen en de Dansgarde.
Hoe werkt het?
Woont u in Weurt en wilt u een kleine bijdrage doen dan kan
dat op een aantal manieren. Zoals ieder jaar is het de
bedoeling dat de kinderen bij de mensen in Weurt aanbellen
en vragen om lege flessen met statiegeld. Als u thuis bent
kunt u zorgen dat de flessen vanaf 18:00 uur klaar staan.
Indien u niet thuis bent, kunt u ze ook bij de voordeur klaar
zetten. De piassen en dansgarde komen de flessen met
statiegeld ophalen en verzamelen ze bij het kloosterhof.
Wilt u de statiegeld flessen liever zelf brengen, dan kan dat
ook. De flessen mogen tussen 18:00 en 19:00 gebracht
worden naar de kloosterhof. Heeft u nu geen statiegeld
flessen, maar wilt u onze actie toch sponsoren, kunt u ook
een bedrag in het potje doen.
We willen u alvast namens alle Piassen en Dansgard alvast
heel erg bedanken!!
SAVE THE DATE: 29 OKTOBER 2016
REVENGE OF THE CLOWNS!!!!
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MEER INFORMATIE VOLGT SNEL!
GRUWELNACHT NAG WEURT
TERUGBLIK OP DE BOUWWEEK 2016
Het weer was geweldig, de huisjes waren kleurrijk, de
avondspeurtocht was spannend, het zandbak-zwembad een
vondst en de ijsjes waren lekker fris! De bestuursleden van
stichting Jeugdwerk Weurt kijken blij terug op een
geslaagde Bouwweek.
Veel dank gaat uit naar de vrijwilligers en de sponsoren die
de week mogelijk hebben gemaakt!!
Wil je nog even nagenieten? Dat kan, de foto's vind je op
www.jeugdwerkweurt.tk. Je kunt daar ook een reactie
achterlaten!
Namens het bestuur van SJW,
Carinda Jansen
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 € 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 eerstvolgende Andreasblad
verschijnt op 24 september.
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