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VIERINGEN
ZONDAG 25 SEPTEMBER
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Roel Faber
Marietje Roelofs - Kersten
Gonnie Roelofs - Kersten
familie Roelofs
Joop van den Broek
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
Hanny Reijnen – Wetenkamp
ZONDAG 2 OKTOBER
9.30 uur:
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
overleden familie Engelen - Janssen
overleden familie Gies - Jansen - Hendriks
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
fam. H. Schiks - v. Haalen
Wilhelmien Smits (nms. de buurt)
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
Hanny Reijnen – Wetenkamp
WOENSDAG 5 OKTOBER
9.15 uur:
Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Hanny Reijnen - Wetenkamp
ZONDAG 9 OKTOBER
10.00 uur: Speciale viering in Beuningen t.g.v. Feestdag H.
Johannes XXIII
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te
vervallen
OVERLEDEN
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Op woensdag 14 september is op 58-jarige leeftijd te Weurt
overleden Mevr. Hanny Reijnen - Wetenkamp.
De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op dinsdag
20 september in de H. Andreaskerk te Weurt, waarna de
crematie plaatsgevonden heeft te Beuningen.
BEZORG(ST)ERS GEZOCHT VOOR HET ANDREASBLAD EN
HET PAROCHIEBLAD H. JOHANNES
Wij willen Beb Martens, Kitty van Meijgaarden en Anna van
Gelder hartelijk bedanken voor het jaren lang bezorgen van
het Andreasblad en het parochieblad van de H. Johannes in
Weurt. Zij hebben aangegeven te stoppen met bezorgen.
Wie wil hun straten overnemen? Het is het gedeelte van Th.
Repkesstraat 1 t/m 11 en 2 t/m 12 en gedeelte Ruijterstraat
3 t/m 25,
Karel Doormanstraat 1 t/m 23 en 2 t/m 26,
Scheidingsweg 1 t/m 25.
Heb je interesse of vragen, stuur dan een mailtje naar:
Weurt@JohannesXXIII.nl. Ook als u beide bladen digitaal wilt
ontvangen.
Contactgroep H. Andreas Weurt
Ellen Cloosterman

KUNSTROUTE IN DE KLOOSTERTUIN
Wederom wordt in de Kloostertuin in Weurt tijdens de
Kunstroute in de gemeente Beuningen een expositie
gehouden van schilderijen, edelsmeedkunst en sculpturen in
steen en brons.
Dit jaar is er speciale aandacht voor het werk van Ida
Medendorp.
Twee jaar geleden zou Ida voor de tweede keer deelnemen
aan de expositie tijdens de Kunstroute in de Kloostertuin.
Ook het jaar daarvoor had zij geëxposeerd met haar werk
tijdens deze jaarlijks terugkerende manifestatie in de
gemeente Beuningen. En dat met veel succes en plezier.
Helaas moest zij om zeer ernstige gezondheidsredenen van
deelname afzien. Korte tijd na de expositiedagen van 2014
is zij overleden.
Als hommage aan haar wordt een belangrijk deel van haar
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werk, o.m. schilderijen en keramiek tijdens het weekend
van de kunstroute op 24 en 25 sept. in de Kloostertuin,
Pastoor van de Marckstraat 14 tentoongesteld.
Ida was een gedreven docente creatieve vakken aan het
Montessoricollege, voorheen S.G. de Sprong. Zij wist met
haar enthousiasme de leerlingen te raken en uit te dagen
om zelf ook creatief te zijn. Datzelfde enthousiasme bracht
zij over in de tekenlessen aan een groep senioren.
Tijdens deze kunstroutedagen exposeren in de Kloostertuin
ook Mariet van Beers en Thea Arts met edelsmeedkunst. Zij
tonen hun sieraden en bijzondere kunstig gemaakte
objecten.
Wilma Biemans laat haar fraaie sculpturen en
beeldhouwwerken in steen en brons zien. Zij exposeren alle
drie voor het tweede jaar.
De kunstroutedagen worden gehouden in het weekend van
24 en 25 september van 12.00 tot 17.00 uur. De ingang van
de Kloostertuin is aan de Pastoor v/d Marckstraat 14 in
Weurt.
Eenieder is van harte welkom bij deze tentoonstelling.
Best. van de St. Wozoco
60 JAAR SV DE KORENBLOEM
Dit jaar bestaat Sportvereniging de Korenbloem 60 jaar. Dit
wordt op 1 oktober uitgebreid gevierd door alle leden in de
Kloosterhof.
Om 14.30 zal burgemeester van Eert de middag feestelijk
openen waarna de jeugdleden zich kunnen vermaken met
een leuk en sportief spellencircuit.
De volwassen leden hebben een leuk en gezellig
avondprogramma met muziek en entertainment. Met hapjes
en drankjes verzorgd door Edwin en Cristel.
De entertainment wordt verzorgd door Jeroen Wemmers
met muzikale begeleiding van Fred Selten.
Mochten er nog leden zijn die zich op willen geven dan
kunnen zij zich melden bij de feestcommissie:
Sophie Vlaspoel (024-6773643), Loes Teunissen
(0487-524233) of Joop Garritsen (024-6775500).
OUR CHOICE WEURT 20 JAAR
In 1996 is het koor Our Choice ontstaan vanuit het
jongerenkoor Aqua Viva. Veel leden van Aqua Viva zijn nu
nog steeds lid van Our Choice en met heel veel zangplezier.
Dat is te horen en te zien.
In de loop van de jaren heeft Our Choice al mooie optredens
in de kerk en daar buiten verzorgd. Een korenfestival, het
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Winterswarm spektakel, en last but not least The Passion.
Zowel in 2013 als 2015 een groot succes. De eerste Passion
startte met een prachtige film. In de sneeuw werd het kruis
de kerk binnengebracht. Ook in 2017 wordt The Passion in de
week voorafgaande aan Pasen door Our Choice in
verschillende kerken in de regio ten gehore gebracht. In
Weurt, Nijmegen, Winssen of Ewijk.
Voor dit jaar staan nog 2 optredens gepland. Het laatste dit
jaar is het Dickensfestival, waar Our Choice dit jaar voor het
eerst aan deelneemt. Het Dickensfestival is op 11 december
a.s. in Druten.
En op 2 oktober a.s. van 14.30 tot 16.00 uur wordt ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Our Choice het
Lustrumconcert gehouden. In de Andreaskerk in Weurt
worden oude, nieuwe en feestelijke liedjes ten gehore
gebracht. De liedjes volgen elkaar in snel tempo op en
worden afgewisseld met bijpassende teksten. Iedereen is
welkom. Kom op tijd, want vol is vol. Meezingen? Ja graag!
Voor meer informatie over Our Choice, kijk dan op
ourchoiceweurt.nl.

SENIORENVERENIGING WEURT

Vrijdag 7 oktober organiseert de Seniorenvereniging
Weurt weer een gezellige muziekmiddag voor alle senioren
van Weurt, in de theaterzaal van de Kloosterhof.
Op deze middag kunt u voor de aller allerlaatste keer gaan
genieten van de Zeeschuimers want na 33 jaar hangen zij
hun matrozenpetjes aan de wilgen. Dus wilt U ze nog
eenmaal zien en horen spelen kom dan naar deze muzikale
middag.
Zij spelen deze middag voor u van 14.00 uur -17.00 uur.
Zaal is open om 13.30 uur.
Het winnend …lot GEEL141… een waardebon van € 50,- van
de COOP getrokken tijdens de vriendschappelijke
voetbalwedstrijd WVW – RODA Winssen is nog niet
opgehaald bij Dhr. Henk van Bergen, Tuinstraat 21 in Weurt.
De Seniorenvereniging Weurt zoekt iemand die de senioren
schaken wil leren en begeleiden.
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Voor meer info: Dhr. Ton Zwartjes, tel. 06 – 4940 7364.
WEURTSE STERRENMIDDAG
Zondag 9 oktober is het weer zover:
‘Weurtse Sterrenmiddag’
Het thema is: Ik Hou Van Holland.
Middag is gevuld met muziek, dans en spel. Natuurlijk
worden een aantal wensen in vervulling gebracht.
Aanvang: 14.00 uur in de Kloosterhof.
Neem gezellig je broertje, zusje, opa, oma, papa, mama
mee.

Tot zondag 9 oktober.
Commissie Weurste Sterrenmiddag
GRUWELNACHT NAG
Beste gruwelaars,
Het is weer zover! De inschrijving voor de gruwelnacht is
geopend!!!
“Welkom op mijn feestje! Maar let op dat de andere gasten
je niet te pakken krijgen. Want dan loopt het met jou ook
niet goed af. En of je dan de eindstreep nog haalt? Ik weet
het niet. Maar dat zou wel lachen zijn!”
Groetjes, het feestnummer
“Ik had geen andere keuze . Beetje iedereen foppen.
Da’s hartstikke leuk om te doen. Maar ik doe ook nog andere
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dingen. Daar heb ik een speciaal fopdoosje voor. Pas maar
op…”
Groetjes, de fopclown
“Tsja, voor de drank hebben we ook weer wat liters bloed
nodig. Maar af en toe pak ik dan gewoon een voorbijganger.
Het liefst een steviger type, zit meer in. Moet kunnen toch?
En je roept af en toe ‘Kiekeboe’. Schrikken ze ook.”
Groetjes, de bar-kiekeboe-keeper
“Ik lach me kapot. Letterlijk dan. Als ik zie hoe de mensen
reageren is dat toch weer leuk! Iedereen is wel in voor een
geintje en daar geniet ik van. Vooral als ze zich een hoedje
schrikken.”
Groetjes, de Joker
De Revenge of the clowns vindt plaats bij het invallen van
het duister op 29-10-2016, in de uiterwaarden in Weurt.
Start- en finishlocatie zoals vanouds bij Zaal ’t Centrum.
Zin in een feestje!!
Meld je dan snel aan via www.gruwelnacht.nl.
Hier kunt u ook terecht voor verdere informatie over de
tocht.
Meld je snel aan, het belooft een gruwelijk feestje te
worden!!!
Namens de commissie Gruwelnacht NAG
Krystel Smits en Marleen Verduijn
Mocht je vóór 21 september je hebben aangemeld, dit graag
nog een keer doen i.v.m. een storing van de website!!!
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.
Voor het Andreasblad van 8 oktober (inleverdatum
4 oktober) is aan de beurt: SV.
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