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WOORDEN VAN CHRISTUS
Twee weken geleden was ik weer eens in de parochiekerk van
mijn jeugd. In de lezing van die zondag vertelt Jezus het verhaal
van een corrupte rentmeester die dreigt ontslagen te worden.
Voor het zo ver is, roept hij alle schuldenaren van zijn heer bij
elkaar en scheldt uit eigen beweging een groot deel van hun
schulden kwijt. De heer prijst de oneerlijke rentmeester omdat
hij slim heeft gehandeld. "De kinderen van deze wereld gaan
immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het
licht" (Lucas, 16: 1-13). De pastoor merkte in zijn overweging op
dat hij van dit verhaal niets begreep en er niets mee kon. Hij is
niet de enige die de woorden van Jezus soms 'onbegrijpelijk'
vindt. In alle vier de evangeliën staan voorbeelden waarin zijn
woorden stuiten op onbegrip, weerstand, agressie, en haat met
als gevolg de dood. Een voorbeeld van het niet begrijpen van
Jezus woorden vinden we in het gesprek van Jezus met de
Samaritaanse vrouw. Jezus die dorst heeft vraagt om water en
zegt tegen de vrouw: "Als u wist wat God wil geven, en wie het is
die u om water vraagt dan zou hij u levend water geven". Het
antwoord dat zij geeft is aandoenlijk: "Maar heer, u hebt geen
emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water
vandaan halen?" (Johannes, 4, 10-11).
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Over de moeilijkheid om het woord van Jezus te verstaan heeft
de Franse onderzoeker Michel Henry een opzienbarend en
oorspronkelijk boek geschreven. Niet als theoloog maar als
filosoof stelt hij zich de vraag hoe het mogelijk is dat de dingen
in deze wereld aan ons verschijnen (onderwerp van de
fenomenologie), en hoe verschijnen de woorden van Christus aan
ons en wat openbaren ze.
Volgens het christendom heeft Jezus een dubbele natuur: hij is
mens en God tegelijk (zie ons Credo). Dit betekent dat Jezus'
woorden soms mensenwoorden zijn en soms woorden van God.
Dienen we niet bij de woorden van Jezus ons telkens af te
vragen wie aan het woord is: de mens Jezus die aan de
Samaritaanse vrouw iets te drinken vraagt omdat hij dorst heeft
of hebben we maken met het sprekende Woord van God als
Jezus zegt: "Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn
woorden zullen nooit verdwijnen?" (Lucas 21: 33). Spreekt het
Woord van God een andere taal dan die van de mensen? Moeten
we niet weten wat God is om de wijze waarop hij tot ons
spreekt te herkennen en te begrijpen? Deze vragen stelt Henry
in vier onderzoeksthema's in zijn boek aan de orde.
Ten eerste: de woorden van Christus als mens tot de mensen,
waarin hij in hun eigen taal over henzelf spreekt. Voorbeeld:
"Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haal u hem er toch
meteen uit, ook al is het sabbat?" (Lucas, 14: 5).
Ten tweede: de woorden van Christus als mens tot de mensen,
eveneens in hun eigen taal, maar waarmee hij niet meer over
hen spreekt maar over zichzelf. Voorbeeld: "Ik ben de weg, de
waarheid en het leven" (Johannes, 14: 6).
Ten derde: waarin verschilt het spreken van Christus als het
Woord van God van het menselijk spreken. Hoe spreekt dat
Woord en wat zegt het? Wat zijn de wezenlijke kenmerken
ervan?
Ten vierde: hoe kunnen mensen dit spreken, dat niet meer dat
van hen is maar dat van God, horen en begrijpen?
Het is niet mogelijk hier nu verder op in te gaan.
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Henry's kerngedachten zijn: God is Het Leven. God
openbaart zichzelf: "Ik ben die is". Hij openbaart zich in de
ervaring van ons leven en in dit opzicht zijn wij allen
kinderen van God. God is niet buiten mij, maar is de
voortdurende zelfervaring van mijn leven. Het is God die
zich in mij doet ervaren. Henry verwijst hierbij regelmatig
naar het Johannes evangelie: "In het begin was het Woord,
het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in
het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is
niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en
het leven was het licht voor de mensen…Het Woord is mens
geworden en heeft bij ons gewoond." (Johannes, 1, 1-4, 14).
Wordt vervolgd.
SV
Henry, M. (2016). Woorden van Christus. Kampen: Van Warven.

VIERINGEN
ZONDAG 9 OKTOBER
10.00 uur: Speciale viering in Beuningen t.g.v.
Feestdag H. Johannes XXIII
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te
vervallen
Wij bidden tijdens deze viering (in Beuningen) voor:
Mies en Jan Daam
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (trouwdag/jr.ged.)
Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck
Hanny Reijnen - Wetenkamp
Annie van de Vall - Maters
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WOENSDAG 12 OKTOBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Hanny Reijnen - Wetenkamp
Annie van de Vall - Maters
ZATERDAG 15 OKTOBER
19.00 uur:
Woord- en communieviering
m.m.v. Our Choice
ZONDAG 16 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens dit weekend voor:
Lies Gies - Jansen
Jan van Haren
overleden ouders Schiks - Jansen (verj. mama/oma)
Hanny Reijnen - Wetenkamp
Annie van de Vall - Maters
Na de H. Mis van zondagochtend bent u welkom om een
kopje koffie/thee te komen drinken in de pastorie.
WOENSDAG 19 OKTOBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Annie van de Vall - Maters
ZONDAG 23 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Schola Catorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
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PATROONSFEEST H. JOHANNES XXIII
Zondag 9 oktober a.s. zal er om 10.00 uur een H. mis
gehouden worden ter ere van onze naamgever, de H.
Johannes XXIII.
Tevens is deze viering bedoeld om alle vrijwilligers in de
parochie in het zonnetje te zetten.
De mis wordt gehouden in de Corneliuskerk te Beuningen.
Zie ook het bericht op onze site: www.johannesxxiii.nl
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(28ste zondag door het jaar)
De lezingen uit het OT en NT gaan beide over 'gereinigd
worden'. Opvallend is dat het hierbij gaat om vreemdelingen
uit een ander land dan Israël. In de eerste lezing uit het
boek 2 Koningen krijgen we te horen dat een niet-Jood, de
Syriër Naäman, melaats is en zich in zijn nood wendt tot de
profeet Elisa. Elisa dompelt de man zeven keer onder in het
water van de Jordaan en hij is genezen. Naäman zegt hierop
dat er maar één God is en dat is de God van Israël. Hij is zo
dankbaar dat hij Elisa een groot cadeau wil geven, maar
deze weigert iets aan te nemen. Daarop smeekt Naäman om
een vracht grond uit Israël. Hij wil dit meenemen naar zijn
land om hierop een altaar te bouwen om JHWH te kunnen
aanbidden.
In de tweede lezing uit de tweede brief van Paulus aan
Timoteüs vraagt de apostel hem om te blijven denken aan
Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Zelf heeft
Paulus dit altijd gedaan en daarom zit hij nu in de
gevangenis. 'Maar het woord van God laat zich niet in de
boeien slaan'.
In de evangelielezing volgens Lucas komen tien melaatsen
Jezus tegemoet en smeken Hem om hulp. Jezus geneest hen
en maar slechts één van hen komt terug naar Jezus om Hem
zijn dankbaarheid te tonen, en deze man is een Samaritaan.
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Jezus zegt: "Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te
brengen dan alleen deze vreemdeling?" En Hij sprak tot hem:
"Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered".
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 98: 'Alle
einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God'.
Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers:
'Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat Gij de
geheimen van het Koninkrijk aan kinderen geopenbaard
hebt'.
BIJDRAGE ANDREASBLAD
In de afgelopen jaren hebben wij u steeds in de maand
oktober een bijdrage gevraagd in de kosten van het
parochieblad. Het Andreasblad wordt volledig getypt,
gedrukt en bezorgd door vrijwilligers binnen de
geloofsgemeenschap van de H. Andreas. Desondanks zijn de
kosten aanzienlijk. Immers de drukapparatuur moet worden
gehuurd en ook het papier moet worden betaald.
Daarnaast krijgt u 7 maal per jaar het Johannesblad in de
bus. Dit blad wordt door een externe drukkerij
geproduceerd waardoor de kosten voor onze
Geloofsgemeenschap hoog zijn.
Wij willen daarom weer een beroep op u doen voor een
bijdrage in de kosten voor het jaar 2016.
Tot en met 2015 hebben wij hiervoor gebruik gemaakt van
een voorbedrukte acceptgiro. Om zoveel mogelijk kosten te
besparen verzoeken wij u de bijdrage over te maken op onze
bankrekening
NL91 RABO 0119 4108 77 t.n.v. Andreas Weurt.
Als het overmaken via de bank voor u bezwaarlijk is, kunt u
ook een bijdrage in een envelop, met de vermelding:
parochieblad 2016, in de brievenbus van het parochiehuis
gooien.
Wij zijn met alle bijdragen, groot of klein, erg blij.
Bernard Aalbers Contactgroep H. Andreas
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OVERLEDEN
Op woensdag 28 september is op 98-jarige leeftijd te Ewijk
overleden Mevr. Annie van de Vall - Maters.
De plechtige uitvaartdienst voor haar is gehouden op
zaterdag 1 oktober in de
H. Andreaskerk te Weurt, waarna de begrafenis
plaatsgevonden heeft te Nijmegen.

SENIORENVERENIGING WEURT
Vrijdag 7 oktober organiseert de Seniorenvereniging Weurt
weer een gezellige muziekmiddag voor alle senioren van
Weurt.
Deze middag spelen de Weurtse Zeeschuimers voor de aller
allerlaatste keer voor U.
Wilt U nog één keer op hun nostalgische, gezellige muziek
mee deinen, of hossen, kom dan vrijdagmiddag naar de
Kloosterhof en neem evt. een introducé mee.
Tijd: 14.00 uur – 17.00 uur. Zaal open 13.30 uur.
WOORD EN COMMUNIEVIERING 15 OKTOBER 2016
Zaterdagavond om 19.00 uur verzorgen het koor en de
tekstgroep Van Our Choice een woord- en communieviering.
Het thema voor deze viering is:” Maria”
Over de gehele wereld roepen mensen haar aan.
Een moeder zo herkenbaar voor ons.
Een bron waar uit we kracht putten en troost vinden.
Mooie woorden uit het openingsgebed van deze viering.
Ook het Ave Maria zullen we zingen. Zeker een viering om
samen te zijn.
Komt u ook? U bent van Harte Welkom!
Virginia Bartels
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WEBSITE ANDREASKERK
Op de site www.andreasparochie.nl zijn bij de Fotogalerij
vier foto's geplaatst uit vroegere tijden: 1898 (optocht
inwijding Andreaskerk), 1923 (Bruidspaar G. OostendorpSwartjes), 1925 (Bruidspaar J. Oostendorp-Swartjes) en 1934
(Familiefoto Janssens-van der Voort (met onderwijzeres
Nelly Janssens, pastoor Van der Marck, neomist Piet
Janssens, zijn broer Jan Janssens en meester Janssens hoofd
van de jongensschool).
COLLECTE KWF
Beste inwoners van Weurt,
De collecte voor KWF heeft in ons dorp het bedrag van EUR
€ 1.189 opgebracht. Net iets meer dan vorig jaar, dus een
mooi resultaat! Fantastisch hoe er ieder jaar weer gul
bijgedragen wordt aan dit goede doel. Dank aan u voor uw
bijdrage aan deze collecteopbrengst.
Dank natuurlijk ook aan alle collectanten die menig uurtje
op pad zijn geweest. Het weer zat dit jaar enorm mee.
Dankzij jullie inzet hebben we ook dit jaar weer een mooi
bedrag opgehaald. Twee van onze trouwe collectanten,
Henk en Thea van Bergen, zouden dit jaar voor de 44ste keer
voor het KWF collecteren. Voor beiden zat een ongeval in
een klein hoekje en zat het er dit jaar niet in. Gelukkig
hebben we op het allerlaatste moment nog vervanging
kunnen vinden en is er in ‘hun straten’ gewoon
gecollecteerd. We wensen Henk en Thea veel beterschap!
Marian Reijnen en Trudie Benschop
KWF Afdeling Weurt
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COLLECTE SINTERKLAASINTOCHT WEURT
De Sint heeft laten weten dat hij ook dit jaar weer naar
Weurt wil komen. Op zondag 13 november komt hij met zijn
Pieten aan op de Westkanaaldijk. In de week van 17 tot en
met 21 oktober wordt er een collecte gehouden.
Geeft u ook een kleine bijdrage? Dan kunnen we er voor de
kinderen weer een geweldig Sinterklaasfeest van maken!
Sint Nicolaascomité

KUNSTWERK
Stichting Oeverwal schenkt basisschool De Ruyter een
cadeau voor de opening, in de vorm van een kunstwerk.
Weet u een kunstenaar die, samen met (een aantal van) de
kinderen een kunstwerk kan maken? Het budget is beperkt;
voor € 1.000 moet het te realiseren zijn. Onze voorkeur gaat
uit naar een kunstenaar uit de omgeving.
Stuur een mailtje (met een omschrijving van kunstenaar en
soort kunst (materiaal) naar directie@bsderuyter.nl
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HEEL WEURT LEEST
Ons leesproject ‘Heel Weurt Leest ‘ is gestart!
Iedereen uit Weurt mag boeken komen lenen in basisschool
De Ruyter.
De boeken zijn te herkennen aan een stempel met het adres
van de school erop en aan het stickertje ‘Heel Weurt Leest’
op de rug van het boek.
Kinderen nemen 4 boeken per keer mee, volwassenen
mogen er 8 meenemen.
Dat mogen bijvoorbeeld ook 4 leesboeken zijn en 1
stripboek, 1 tijdschrift, 1 kookboek en 1 voorleesboek.
Het uitlenen en inleveren kan voorlopig alleen nog maar na
schooltijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
15.15-15.45 u. en op woensdagmiddag van 12.15-12.45 u.
Mochten we een vrijwilliger vinden, die op een vast moment
op school kan komen zitten, dan zullen we de
openingstijden verruimen. Dus wilt u hierin wat betekenen?
Stuur dan een mail naar directie@bsderuyter.nl
Zet u bij het inleveren de boeken netjes terug in de kast,
kinderboeken in de kinderkasten, volwassenboeken in de
andere rij kasten.
U bent van harte welkom!
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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.
dinsdag 18 oktober 19.00 uur:
woensdag 19 oktober 10.15 uur:

ledenverg. Andreaskoor
verg. gastdames en –heren

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.
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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 22 oktober (inleverdatum
18 oktober) is aan de beurt: Collectanten.
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