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Elke week is tijdens de vieringen in Weurt,
ook de collectant een keer aan de beurt.
Deze loopt stilletjes vanuit de bank naar voren.
en pakt het mandje of ander collecte-toebehoren.
De collectant loopt, begeleid door muziek van orgel of koor,
vervolgens met het mandje de kerk door.
De kerkbezoeker heeft het collectegeld vaak al in de hand
en legt het bij de collectant in de mand.
Een klinkende munt, een ritselend biljet:
het gevulde mandje wordt weer bij het altaar teruggezet.
En door al die bijdragen, groot en klein,
kan er ook de volgende keer weer een mooi viering zijn!
De collectanten
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VIERINGEN
ZONDAG 23 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Schola Catorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Tonia van Hemmen - van Bergen
Hanny van Hemmen - Sanders
Jan van Hemmen
Riek Hendriks - Loeffen
Frans en Marie Hermsen - Thonen
Theodorus Hoes
Antonia Hoes - Bos
Piet Hoes
Gonny Hoes - Sengers
Piet Sanders
Riet Sanders - Kokke
Jo Toonen Dekkers
Frans Wouters
Bernardus Wouters
Christina Wouters - Lamers
Annie van de Vall - Maters
Mientje Hendriks - Albers
WOENSDAG 26 OKTOBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Annie van de Vall - Maters
Mientje Hendriks - Albers
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ZONDAG 30 OKTOBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj.)
Annie van de Vall - Maters
Mientje Hendriks - Albers
DINSDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
WOENSDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
WIJ BIDDEN TIJDENS DE VIERING VAN ALLERHEILIGEN EN
ALLERZIELEN VOOR:
Antoon, Jan en ouders Engelen
Jo Gerritse
Jan van Haren
ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria
overleden familie Hermsen - Thonen
ouders Rikken - Leenders en Wim Janssen
Richard Rikken
ouders Roelofsen - Buunk en zoon John
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk
overleden familie Romviel - van Merwijk
overleden familie Romviel - Roelofs
Toon en Cis Romviel - Kouwenberg
Mientje Hendriks - Albers
Na de H. mis bent u van harte welkom om een kopje koffie/
thee te komen drinken in de pastorie.
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VRIJDAG 4 NOVEMBER
19.00 uur: Huwelijksviering
van Ellis Oomen en Wesley Verboort
Celebrant: pastor Jan de Waal
m.m.v. Our Choice
ZONDAG 6 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Toon en Gondje Peters - Faassen (jr.ged.)
Wilhelmien Smits (nms. de buurt)
familie de Waal - Peters en van Haare
Grad en Mina de Waal - Peters
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
Mientje Hendriks – Albers
Na de H. mis bent u van harte welkom om een kopje koffie/
thee te komen drinken in de pastorie.
WOENSDAG 9 NOVEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Mientje Hendriks - Albers
ZONDAG 13 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
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DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(30ste zondag door het jaar; Gregoriaans: Laetetur)
In de eerste lezing uit het boek Jezus Sirach (vroeger
geheten Ecclesiasticus) wordt God gezien als een rechter:
'bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen
steekpenningen aan ten koste van de arme, maar luistert
naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de
wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft
klagen. Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen en
zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.'
In de tweede lezing uit de tweede brief van Paulus aan
Timoteüs kondigt de apostel zijn einde aan: 'Ik heb de goede
strijd gestreden, de wedloop voleind, het geloof bewaard…
De Heer heeft mij terzijde gestaan en mij kracht gegeven
om mijn ambt als prediker van het evangelie ten einde toe
te vervullen, zodat alle volkeren ervan horen'.
In de evangelielezing volgens Lucas vertelt Jezus ons de
volgende gelijkenis. "Twee mensen gingen op naar de tempel
om te bidden; de een was een Farizeeër en de ander een
tollenaar. De Farizeeër stond met opgeheven hoofd en bad
bij zichzelf als volgt: God , ik dank u dat ik niet ben als de
rest van de mensen: rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers,
of ook als die tollenaar daar. Ik vast tweemaal per week en
geef tienden van al mijn inkomsten. Maar de tollenaar bleef
op een afstand en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar
de hemel; maar hij klopte zich op de borst, en zei: God,
wees mij zondaar genadig. Ik zeg u: deze ging
gerechtvaardigd naar huis en niet die andere; want al wie
zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal
verheven worden".
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Na de eerste lezing volgt het gregoriaanse Graduale: 'De
rechtvaardigen riepen tot de Heer en Hij heeft hen verhoord
en hen bevrijd uit al hun noden. Nabij is de Heer aan hen
die bedrukt zijn van hart, en de nederigen van geest zal Hij
redden'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers:
'Loof, Jeruzalem, de Heer, Sion, loof uw God'.
OVERLEDEN
Op donderdag 6 oktober is op 87-jarige leeftijd te Wamel
overleden Mevr. Mientje Hendriks - Albers. De
uitvaartdienst is voor haar gehouden in de H. Andreaskerk
op dinsdag 11 oktober waarna de crematie plaatsgevonden
heeft te Nijmegen.
GREGORIAANS
Wie gregoriaans hoort zingen wordt meteen getroffen door
de opstijgende, lichte, haast zwevende melodieën. Het is
muziek die je optilt, je verheft en je losmaakt van aardse
zaken. Het ademt een aanvaarding van en vreugde in het
lichamelijke leven op aarde, zoals we dat in Gods licht
mogen leven.
Vrede kent het gregoriaans bijna steeds: het ademt rust,
evenwicht, innerlijke harmonie.
De muziek kenmerkt zich ook door een gelijkmatigheid,
waarin voor agressie geen plaats is en waarin de mens zich
beheerst en zich concentreert op het grote waarheen hij op
weg is. Het is daarom muziek waaruit zachtmoedigheid en
zelfbeheersing naar voren komt.
Het gregoriaans is in de eerste plaats een lied van
verlangen. Verlangen naar zuiverheid, naar onschuld, naar
vrede, naar God. Verlangen is zich bewust van het aardse,
maar reikt toch naar wat het aardse ontstijgt. Nergens
wordt dat mooier uitgezongen dan in de introïtusantifoon
Laetétur (=Vreugde voor hen die zoeken naar God).
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Moge dat verlangen bezongen blijven in de zangtaal van het
gregoriaans, zolang wij onderweg zijn.
Tot a.s. zondag 23 oktober om mee te vieren met ons!
Wil Marcus (dirigent)
FEESTELIJKE VIERING MET OUR CHOICE
Vrijdagavond 4 november om 19.00 trouwt onze dirigente
Ellis Oomen met haar Wesley.
Tijdens deze sfeervolle
eucharistieviering zal Jan de
Waal voorgaan.
Our Choice zingt natuurlijk
de liedjes die Ellis en Wesley
zelf hebben uitgekozen.
Het mooiste is dat natuurlijk
in een volle kerk!
U bent van harte welkom.
Our Choice
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017
Op zondag 4 Juni 2017 willen we tijdens een feestelijke
viering uw zoon of dochter de gelegenheid bieden de Eerste
Heilige Communie te doen. Kinderen in groep 4 van de
Ruyterschool hebben reeds een brief ontvangen met verdere
informatie en een aanmeldformulier. Wanneer uw kind niet
op deze school zit, maar toch de Communie wilt doen, kunt
u dit vóór 1 december a.s. laten weten aan Krystel Smits, de
Ruyterstraat 5 in Weurt.
Werkgroep Communie
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GRUWELNACHT
Beste gruwelaars,
Schrijf je nu nog snel in!
De inschrijving voor de gruwelnacht
is nog steeds open!!!
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
STILTEWANDELING
Energie en inzichten opdoen
Eenmaal per maand kun je meedoen aan een stiltewandeling
in het struingebied bij Beuningen. De eerstvolgende
wandeling is op woensdag 9 november. Met aandacht voor
liefde en inspiratie voor jezelf wandelen we gezamenlijk in
de prachtige natuur bij Weurt rond de grindplas.
Wat is een Stiltewandeling Compassie?
Deze geeft je energie en ruimte om in alle rust bij jezelf stil
te staan. Dat 'stil' is niet letterlijk zo: We wandelen na een
korte ontspanningsoefening met elkaar drie kwartier in stilte
met een gedichttekst die je meekrijgt.
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Zelf kijk je wat je ermee doet. De ervaring is, dat
deelnemers hier veel aan hebben. Het geeft een prettige
focus tijdens de wandeling. Na 3/4 uur wandelen we weer
terug en wisselen we twee aan twee uit wat de stilte en de
woorden voor ons betekenen. Bij terugkomst drinken we in
de pastorie bij Marian Reijnen koffie/thee en is er iets
lekkers.
Data 2016: 9 november en 14 december.
Tijd:
9.30 uur tot ca. 11.30 uur
Plaats:
Verzamelen bij de Andreaskerk,
Kerkstraat 52, 6551 ZZ Weurt.
Meer informatie en aanmelden:
www.zininmijnleven.nl/aandacht/stiltewandeling-compassie
Wilt u nog niet mee-wandelen maar wel de gedichttekst
ontvangen? Mail dan naar: info@zininmijnleven.nl
Hartelijke groet,
Annet Hogenbirk
geestelijk begeleider
DISCO

DISCO

DISCO

DISCO

DISCO

DISCO

Zin om uit je dak te gaan!!!!
Op 11 November a.s. is er een Discoavond voor de jeugd
van 11 tot 15 jaar in Zaal het Centrum in Weurt!!!!!!!!
De Disco begint om 19.30 en duurt tot 22.30
Entree is gratis!!
Kom je ook??????
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DE SINT KOMT NAAR WEURT!
Hallo kinderen van Weurt,
Het duurt nog wel een paar weken, maar dan is het weer
zover, dan komt Sinterklaas naar Weurt. Sint heeft ons al
laten weten dat hij er weer heel veel zin in heeft en ook de
Pieten kunnen bijna niet meer wachten om jullie weer te
zien.
Aankomst
Op zondag 13 november wordt de boot van Sint om 14.00
uur verwacht op de West-Kanaaldijk. We zorgen voor
gezellige muziek zodat we mooie liedjes kunnen zingen voor
de Sint als hij aankomt. En we weten inmiddels ook wel dat
de Pieten dol zijn op muziek en dansen!! Vanaf de WestKanaaldijk loopt de Sint met zijn Pieten naar De
Kloosterhof. Hij vindt het
altijd erg fijn als de kinderen,
papa’s, mama’s, opa’s en
oma’s met hem meelopen.
Rond 14.45 uur komen we dan
met zijn allen aan bij De
Kloosterhof waar we nog een
gezellig Sinterklaasfeest gaan
vieren.
Optreden
Het Sint Nicolaascomité zou
de Sint dit jaar graag willen
verrassen met een paar leuke
optredens van de Weurtse
kinderen. Lijkt het jou leuk
om hieraan mee te doen? Als
je een leuk idee hebt mag je dat in de brievenbus van de
Sint stoppen, dan komt jouw optreden misschien ook aan de
beurt!
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Post
Sint is erg blij met de vele brieven, tekeningen en andere
knutselwerkjes die hij van jullie krijgt. Wij vinden het leuk
om de post voor Sint te verzamelen en de zaal er mee te
versieren. Dus kinderen, maak iets moois, schrijf iets leuks
en doe het in de speciale brievenbus voor de Sintpost!
Vanaf zaterdag 5 november staat de brievenbus voor de
Sintpost klaar op dit adres:
Kapittelweg 3B
(Bij oma Drina Bos tegenover basisschool De Ruyter)
We hopen dat we Sinterklaas kunnen verrassen met een
grote berg post!!
Tot zondag 13 november allemaal!
Groetjes van het Sint-Nicolaascomité
WERKGROEP LAAN 1945 KAPT ERMEE!
Na twee en een half jaar zorgen voor meer reuring en het
ontwerpen van een moderne inrichting van Laan 1945, stopt
“Werkgroep Laan 1945” met haar activiteiten.
Het samen optrekken met bestuur en ambtenaren van de
gemeente blijkt lastiger dan gedacht.
Waar gaat het over?
Sinds een jaar of twee maakt de gemeente Beuningen met
het project “Laan 1945 Weurt” deel uit van een landelijke
pilot om te komen tot een flexibel bestemmingsplan waarbij
de burger een grotere vrijheid krijgt tot invulling van de
eigen woon- en werkomgeving. Daarbij zijn door de
gemeente Beuningen een aantal werkgroepen in het leven
geroepen met het doel vanuit de burgerij na te denken over
de planologische invulling van het gebied Laan 1945, onder
het motto “de burger is aan zet”.
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Het was de bedoeling dat er sprake zou zijn van een
terugtrekkende rol van de gemeente. De rol van de
gemeente zou dan moeten zijn van adviserende aard en om
plannen van burgers te toetsen aan wettelijke eisen e.d.
De afgelopen 2 jaar heeft de werkgroep hard gewerkt. Er is
een tekening gemaakt van hoe Laan 1945 er uit zou kunnen
zien over een aantal jaren. Ook ligt er een ontwerp voor de
parkeerplaats bij de winkels. Dit zou een plein moeten
worden waarop geparkeerd kan worden, maar waar ook
kleine evenementen plaats kunnen vinden. Waar de
marktkooplui een eigen stroompunt hebben. De kerstboom
zou dit jaar voor de derde keer bij de speeltuin komen te
staan.
Om het verkeer af te remmen zijn er, samen met bewoners,
bloembakken geplaatst in de straat. Onlangs is er nog een
actie gehouden in samenwerking met Veilig Verkeer
Nederland, zodat de schoolkinderen veilig over Laan 1945
naar hun nieuwe school kunnen fietsen en lopen!
Het gemeentelijk apparaat kan moeilijk wennen aan het
samen optrekken met een groep als “Werkgroep Laan 1945”.
De gemeente is gewend om zelf te beslissen en informeren
pas wanneer hun plan panklaar is, ruimte voor inbreng is er
dan niet. De inbreng en zienswijze van de werkgroep komt
dan niet meer van pas. Gemeente wil op dat moment alleen
nog informeren en uitvoeren.
De werkzaamheden van de werkgroep zijn, na een aantal
andere vergelijkbare voorvallen, uiteindelijk stuk gelopen
op het aantal ondergrondse containers dat op het huidige
parkeerplein geplaatst wordt. Met name de voorgenomen
plaatsing van alle drie containers voor restafval voor heel
Weurt-Zuid, plus de 2 bestaande glasbakken en de
kledingcontainer, maken van het parkeerplein een
milieustraat!
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De kwaliteit van het plein zal daardoor sterk verslechteren.
Terwijl wij de opdracht hadden het plein aantrekkelijker te
maken. We hadden mooie plannen en hebben die ook
besproken met de gemeente, maar zij hechten meer waarde
aan het uitvoeren van het afvalbeleid.
De werkgroep Laan 1945 heeft daarom besloten de opdracht
die ze op de “Weurt/ Lab”-bijeenkomst van 2 jaar geleden
in De Kloosterhof heeft gekregen, terug te geven aan
burgemeester Carol van Eert.
Het is met veel spijt dat de Werkgroep Laan 1945 deze
opdracht terug geeft, maar het is gebleken dat het voor de
gemeente te lastig is om handen en voeten te geven aan de
door de gemeente zelf geïnitieerde ontwikkelingsstrategie.
Dit ondanks de goedwillende inzet van de projectleider van
de gemeente en van een externe deskundige om het proces
te begeleiden.
Leden Werkgroep Laan 1945
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.
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.
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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 12 november (inleverdatum 8
november) is aan de beurt: Our Choice.
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