HET
ANDREASBLAD
WEURT
e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl

3e jrg. nr. 12 - 16 september 2017

ONS ANDREASBLAD
Op woensdagavond zetten de typistes de ingekomen teksten via
de tekstverwerking netjes bij elkaar. Hierna wordt de opmaak van
het Andreasblad geprint en klaargelegd voor de volgende dag.
Donderdagmorgen komen de vijf leden van de Werkgroep
Drukkerij bij elkaar om het blad te drukken. Eerst wordt door de
Copier van elk blad een voorbeeldprint (master) gemaakt en
vervolgens wordt elk blad 930 keer afgedrukt. Met behulp van een
vouwmachine wordt elk gedrukt blad gevouwen en op stapels
gelegd. Vervolgens worden de gevouwen bladen in elkaar
gestoken. Hierbij wordt ook gecontroleerd of er geen lege bladen
tussen zitten. Dit komt nogal eens voor als het papier wat vochtig
is en aan elkaar kleeft waardoor de Copier soms meerdere bladen
tegelijk oppakt. Soms vraagt het insteken nogal wat tijd als er
veel bladen zijn. Als het Andreasblad op deze manier is klaar
gemaakt, wordt het gebundeld. Een bundel voor elke straat met
de naam erop van de bezorger met het juiste aantal bladen met
een banderol er om. Soms zijn enkele bezorgers zo enthousiast
over het Andreasblad dat ze al op de stoep van de pastorie staan
om het blad in ontvangst te nemen voordat het klaar is.
De bovengenoemde taken worden over de leden van de werkgroep
verdeeld: de een doet dit en de ander dat.
Zo komt een blad tot stand waar Weurt trots op kan zijn: een echt
blad voor de geloofsgemeenschap van de Andreaskerk, al 54 jaar.
Op dit moment is onze collega Geert Janssen herstellende van een
operatie. We hopen dat hij weer gauw in ons midden is.
Werkgroep Drukkerij

1

VIERINGEN
ZATERDAG 16 SEPTEMBER
19.00 uur:
Gregoriaanse mis m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pater Ton Bun
ZONDAG 17 SEPTEMBER
10.00 uur:
Speciale viering in Beuningen:
Feestdag van H. Cornelius
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te vervallen
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
ouders Riek en Adriaan Bos
Piet en Nellie Cleijne - v. Bergen
ouders Catharina en Woutérus van Hooft
Theo van Hooft
ZATERDAG 23 SEPTEMBER
19.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 24 SEPTEMBER
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Antoon, Jan en ouders Engelen
Hanny van Hemmen - Sanders
Tonia van Hemmen - van Bergen
Hanny Reijnen - Wetenkamp
Riet Sanders - Kokke
uit dankbaarheid ter ere van Maria
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
19.00 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 1 OKTOBER
10.00 uur:
Speciale viering in Ewijk
i.v.m. 100-jarig bestaan van de kerk
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (24ste zondag door het
jaar; Gregoriaans: Da pacem)
In de eerste lezing uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach
(vroeger geheten Ecclesiasticus) wordt ons voorgehouden:
‘Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de
Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw
naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt,
uw eigen zonden kwijtgescholden’.
In de tweede lezing zegt de apostel Paulus tot de christenen
van Rome: ‘Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven
wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de
Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.’
In de evangelielezing volgens Matteüs vraagt Petrus aan
Jezus: ‘Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe
dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?’.
Maar Jezus antwoordt hem: “Neen, zeg Ik u, niet tot
zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal”. Hierna
vertelt Jezus het verhaal van de onrechtvaardige dienaar.
Een dienaar is zijn meester tienduizend talenten (ongeveer
6000 daglonen) schuldig, maar omdat hij niets heeft om te
betalen, beveelt de heer hem te verkopen met vrouw en
kinderen en alles wat hij bezit om zo zijn schuld af te
lossen. Maar de dienaar smeekt de heer geduld met hem te
hebben en dat hij alles zal betalen. De heer krijgt
medelijden met hem zodat hij niets hoeft te betalen. Maar
toen deze dienaar naar huis gaat, komt hij een andere
dienaar tegen die hem honderd geldstukken schuldig is. Hij
grijpt zijn collega bij de keel en eist dat hij alles moet
terugbetalen. Ondanks zijn smeekbeden wordt deze
mededienaar door de eerste dienaar in de gevangenis
geworpen totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. De
andere dienaren die dit zien zijn boos en vertellen alles aan
de heer. De heer laat de dienaar roepen en zegt: ‘Slechte
knecht, heel de schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij
mij erom gesmeek hebt. Had gij dan ook geen medelijden
moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met u
medelijden heb gehad?’ En de heer laat de onrechtvaardige
dienaar in de gevangenis werpen tot hij al zijn schulden
heeft afbetaald. “Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder
van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis
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schenkt”.
Na de eerste lezing zingen we het Gregoriaanse Graduale, in
vertaling: ‘Ik ben verheugd over wat mij gezegd is: naar het
huis des Heren zullen wij gaan. Vrede zij binnen uw muren
en overvloed binnen uw sterkten.’ Vóór het evangelie klinkt
het Alleluia met als vers: ‘De volkeren, Heer, zullen ontzag
hebben voor uw Naam en alle koningen der aarde voor uw
Heerlijkheid.’
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met
Allerheiligen staan op de website: www.andreasparochie.nl
> Agenda.)
GREGORIAANSE MIS
Ter gelegenheid van het begin van de Vredesweek wordt
door de Schola Cantorum Andreae op zaterdagavond 16
september a.s. een geheel verzorgde Gregoriaanse Mis
uitgevoerd met als celebrant pater Ton Bun, marist. De
eucharistieviering begint met het zingen van het Introitus
'Da pacem, Domine': Geef vrede, Heer! Alle gezangen zijn in
het Gregoriaans. Plaats: Andreaskerk Weurt. Aanvang: 19.00
uur.
EUCHARISTIEVIERING MET OUR CHOICE
Zaterdag 23 september om 19.00 verzorgen koor en
liturgiegroep van Our Choice samen met Pastor Jan de Waal
de viering.
Het thema van deze viering is: ”Lekker belangrijk”
Maar hoe belangrijk zijn we of voelen we ons eigenlijk?
Met de keuze van onze teksten en liedjes hebben we
geprobeerd een viering te maken waarin we vanuit
verschillende kanten laten zien wat nu echt belangrijk is!
Zeker de moeite waard om samen met ons te zingen, bidden
en u mag natuurlijk ook gewoon luisteren.
U bent van harte welkom.
Namens Our Choice
Virginia Bartels

MIEP SANDERS HEEFT AFSCHEID GENOMEN VAN DE
CONTACTGROEP H. ANDREAS WEURT
Vanaf de fusie op 1 januari 2015 waarbij de vier kerkdorpen
binnen de gemeente Beuningen zijn opgegaan in de nieuwe
parochie H. Johannes XXIII, kennen de aangesloten
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geloofsgemeenschappen hun eigen contactgroep. Zo is in
Weurt vanaf die datum de contactgroep H. Andreas Weurt
actief.
Een constante factor in die Weurtse contactgroep is Miep
Sanders wel geweest. Vanuit het voormalig Weurtse
parochiebestuur H. Andreas, heeft ook Miep de overstap
gemaakt naar die nieuwe organisatie rondom de Weurtse
kerk. Wij hebben Miep leren kennen als een kundig persoon
die wist waarover zij sprak en die open stond voor andere en
nieuwe ideeën. Ze was begaan met haar medeparochianen
en was steeds attentvol bij geboorte, ziekte en overlijden.
Voor de fusie was Miep een groot aantal jaren actief lid
geweest van het Weurts parochiebestuur. Met veel ziel en
zaligheid heeft Miep haar kennis en deskundigheid
ingebracht voor de Weurtse geloofsgemeenschap. In aanloop
naar de fusie heeft zij ook zitting gehad in de stuurgroep die
voor de moeilijke taak stond om de organisatie van de vier
kerkdorpen voor te bereiden op de door het bisdom in Den
Bosch opgelegde fusie.
In de afgelopen jaren zette Miep zich o.a. zeer actief in voor
de gezinsviering, communiewerkgroep, vormselwerkgroep en
kerstviering voor de Weurtse kinderen. Ook de traditionele
Carnaval mis en bijzondere gebeurtenissen rondom
Allerzielen en Allerheiligen werden met veel enthousiasme
door haar begeleid en ondersteund.
Binnen de contactgroep H. Andreas Weurt heeft Miep in het
bijzonder de belangen van de gastdames, bloemendames en
interieurverzorgsters op een prima wijze behartigd.
Na zoveel intensieve en actieve jaren voor de Weurtse
geloofsgemeenschap heeft Miep enkele maanden geleden te
kennen gegeven haar lidmaatschap van de contactgroep H.
Andreas Weurt te beëindigen.
Voor de zomervakantie heeft de contactgroep al afscheid
van Miep genomen en werd – mede namens de Weurtse
geloofsgemeenschap - de bijzondere waardering voor haar
jarenlange inzet uitgesproken. Als vrijwilliger van de
Weurtse gemeenschap zullen wij Miep gelukkig nog
regelmatig blijven zien.
Miep, heel erg bedankt voor jouw Inzet!
Contactgroep H. Andreas Weurt,
Jan de Waal, Ellen Kersten,
Bernard Aalbers en Peter Reijnen
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 4 van de
basisschool in Weurt een brief meegekregen waarmee zij
zich kunnen aanmelden voor de Eerste Heilige Communie die
plaats gaat vinden op zondag 3 juni 2018.
Aan deze Eerste Heilige Communie kunnen uitsluitend
kinderen meedoen die in groep 4 of hoger zitten. Voor de
kinderen die niet in Weurt op school zitten en wel graag de
communie willen doen kunnen zich natuurlijk ook
aanmelden. Deze aanmelding moet dan uiterlijk 1 oktober
bij ons binnen zijn.
Wij starten 15 november met een informatieavond voor de
ouders. Op 6 januari beginnen de voorbereidingen en wel
met het onderwerp “Kerk te kijk”. De communicanten
krijgen dan alles te horen over de rituelen en gebruiken van
de Kerk. Vanzelfsprekend zijn de ouders en broertjes en
zusje ook welkom. Enkele weken daarna beginnen de
kinderen aan het project ter voorbereiding op de Eerste
Heilige Communie. Bij aanmelding wordt u over deze
afspraken nader geïnformeerd.
Wanneer u nog vragen heeft, meer informatie wenst of nog
een inschrijfformulier wilt ontvangen, kunt u ons een mail
turen. Het email adres is: eerstecommunieweurt@gmail.com
Met vriendelijke groet
Werkgroep Eerste Heilige Communie Weurt
SENIORENVERENIGING WEURT
De deuren van ons Seniorencafé openen weer vrijdag 22
september a.s. in de Kloostertuin aan de Kerkstraat te
Weurt om 19.30 uur.
Alle leden van onze vereniging zijn weer van harte welkom.
Een café voor oude en jonge senioren waar gezelligheid
voorop staat.

Loterij

Vorige week zijn vrijwilligers van de Seniorenvereniging bij u
langs geweest met de verkoop van toegangskaartjes/
lotnummers van de voetbalwedstrijd WVW – MASV, die
zondag jl. werd gespeeld. Tijdens de rust van deze wedstrijd
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werd het winnende lot getrokken door de scheidsrechter,
onder het toeziend oog van drie bestuursleden.
Het winnend lotnummer is: roze 825, de prijs een
waardebon van € 50,00 te besteden bij de COOP in Weurt,
kunt u afhalen bij Henk van Bergen Tuinstraat 21 in Weurt.
Iedereen die een lot heeft gekocht bedanken we van harte
want met de opbrengst van deze verkoop kunnen we onze
mindervalide leden van onze vereniging een gezellig dagje
uit, bezorgen.
GRUWELNACHT NAG
Beste gruwelaars, het is weer zover!!!!
De inschrijving voor de gruwelnacht 2017 is geopend.
Porky's gruwelijke pretpark vindt plaats bij het invallen van
het duister op 28 oktober 2017 in Weurt!
Meld je snel aan via www.gruwelnacht.nl
Hier vindt je ook verdere informatie over de tocht!
Het beloofd weer een gruwelijke tocht te worden!!!!!!!
Commissie gruwelnacht N.A.G
COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING
9 oktober begint de collecteweek voor de
brandwondenstichting. We pakken de draad weer op en
hopen dat u ook een bijdrage wilt leveren.
Kunt u in uw straat of buurt collecteren voor “De
Brandwondenstichting”, wilt u dan a.u.b. contact opnemen
met A. Smits , tel.nr 024-6773416.
Wij hopen op een aantal mede-collectanten.
De Brandwondenstichting
GEZOCHT
Bezorg(st)er gezocht voor het Andreasblad en het
parochieblad H. Johannes XXIII:
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger(st)er voor de van
Heemstraweg, gedeelte van de Postkantoorstraat,
Bonenkampstraat en de Dijk.
Route 14: Postkantoorstraat 39 t/m 56 15 stuks
Route 29: van Heemstraweg 6 t/m 19,
Bonenkampstraat 2 t/m 36, Dijk 11 t/m 15 17 stuks
Wie wil ons helpen? Het zijn ongeveer 32 adressen.
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Heb je interesse of vragen stuur dan een mailtje naar:
Weurt@JohannesXXIII.nl ook als u beide bladen digitaal te
ontvangen.
Contactgroep H. Andreas Weurt
Telefoonnummer pastorie 024-6771221
Ellen Kersten
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 altijd doorbellen
(dit i.v.m. de doorschakeling).
U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct
06-51567867 bellen.
GEVONDEN
Ter hoogte van huisnummer 7 in de Th.Repkesstraat heb ik
een airmiles kaart en een bonuskaart van Albert Heijn
gevonden. Af te halen bij Yolande Lelivelt K. Doormanstraat
9 6551 EB Weurt.
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,
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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 30 september (inleverdatum is aan
de beurt: SV

Het volgende Andreasblad
verschijnt 30 september
Het volgende Parochieblad Rondom Johannes
verschijnt 28 oktober
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