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Één
Welkom
Aanwezig zijn
Innerlijke stromen
Vanuit het subtiele hart
Overal waar ik ben zijn zij er
Zij sporen zuiver en doelgericht aan
Zij brengen al vragend op het spoor
Wissen voor nieuw zicht
Delen om te verhelderen
Kleurrijke klanken klinken door
Dichterbij de werkelijkheid komen
Een kwestie van geven en ontvangen
Kunnen wij onze belevenissen delen?
En neemt ieder zijn eigen part?
Voorbij het oordeel groeien
Dat is mijn eigen keuze
Te weten één te zijn
Ineke Simons
Dank je wel Our Choice voor de ruimte en het vertrouwen te
delen.
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ZONDAG 13 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Lies Gies - Jansen
Martien Schamp (verj.)
WOENSDAG 16 NOVEMBER
9.15 uur: Deze viering komt te vervallen
ZONDAG 20 NOVEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jan Arts
Ben Brus
Jan Engelen (verj.)
familie Janssen - Gerritsen
Marion Lammers
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen
familie Veenman - de Valk
levende en overleden leden van het Andreaskoor
WOENSDAG 23 NOVEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 27 NOVEMBER
9.30 uur: Speciale viering t.g.v. Feestdag H. Andreas
m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: alle pastors v/d Parochie H. Johannes XXIII
DE ste
LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE
(33 zondag door het jaar)
De eerste lezing is genomen uit het boek Maleachi. In de tijd van
deze profeet (in de vijfde eeuw voor Christus) werd het
dagelijkse leven bepaald door armoede en de Perzische
overheersing. JHWH vraagt om niet te twijfelen aan het verbond
dat Hij met de mensen gesloten heeft. De profeet roept de
toehoorders op tot inkeer en trouw aan God. Voor hen die trouw
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zijn "zal de zon stralend opgaan".
In de tweede lezing uit de tweede brief van Paulus aan de
christenen van Tessalonica merkt de apostel op dat hij
ontzettend hard heeft gewerkt en niemand tot last is
geweest, want zo kon hij het goede voorbeeld geven. Hij
heeft gehoord dat sommige christenen niet willen leven
zoals het hoort. Ze willen niet werken maar willen zich wel
met alles bemoeien. 'In de naam van de Heer Jezus Christus
gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig
moeten werken en hun eigen kost verdienen.'
In de evangelielezing volgens Lucas wordt de komst van de
Mensenzoon aangekondigd. Lucas verbindt het thema van
waakzaamheid en standvastigheid met de verwoesting van
de tempel van Jeruzalem en het einde van de wereld. Voor
wie trouw is aan God geldt dat geen haar van zijn of haar
hoofd verloren zal gaan. "Red je leven door
standvastigheid!"
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: 'Weest
dus waakzaam, want gij weet niet op welk uur de
Mensenzoon komt'. Aan het slot van de viering zingen we:
'Standvastig houden wij wacht, standvastig mensen van God'.
PAUS SLUIT JUBELJAAR AF
Op 20 november sluit paus Franciscus het Heilige jaar van de
Barmhartigheid af.
Maandag 14 november vertrekt pastor Jan de Waal met nog
een aantal Weurtse parochianen naar Rome om hierbij
aanwezig te zijn.
Dinsdag 15 november heeft als hoogtepunt een Nederlandse
dag die aanvangt met een Nederlandse mis met als
hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Tijdens deze dag zullen
ongeveer 1.800 Nederlanders aanwezig zijn. Aansluitend zal
de paus zich bij de aanwezigen voegen om hen toe te
spreken. De mis wordt dinsdag 15 november om 10.00 uur
live uitgezonden op de televisie bij de KRO op NPO2.
Misschien is het leuk om vanuit uw luie stoel of bank deze
mis te volgen. Als pastor Jan de Waal en zijn Weurtse
reisgenoten terug zijn, zullen zij een reisverslag maken en
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deze in het Andreasblad plaatsen. Dus vergeet niet te kijken
op dinsdag 15 november om 10.00 uur bij de KRO op NPO2.
Pastor Jan de Waal en enkele parochianen
NOGMAALS BIJDRAGE PAROCHIEBLAD
Enkele weken geleden hebben wij u gevraagd om een
bijdrage in de kosten van het parochieblad. In het stukje in
het parochieblad was een bankrekening genoemd die helaas
niet klopte. Hierdoor kon de bank uw opdracht niet
uitvoeren.
Het juiste banknummer moet zijn NL14 RABO 0119 4108 77
t.n.v. H. Andreas Weurt.
Wij hopen dat u alsnog een bijdrage wilt overmaken op
bovengenoemde rekening. Als het overmaken via de bank
voor u bezwaarlijk is, kunt u ook een bijdrage in een
envelop in de brievenbus van het parochiehuis gooien, met
de vermelding: parochieblad 2016.
Met excuses voor het foute banknummer.
Bernard Aalbers Contactgroep H. Andreas
AAN ALLE VRIJWILLIGERS VAN DE GELOOFSGEMEENSCHAP
H. ANDREAS.
Op woensdag 30 november vieren wij het Andreasfeest in
onze kerk.
De Eucharistieviering is om 19.00 uur en het Andreaskoor zal
tijdens deze viering zingen.
Na deze viering bent U als vrijwilliger hartelijk welkom op
de pastorie, waar voor U koffie en een drankje klaar staat.
Het hele jaar door zijn vrijwilligers zeer actief in onze
parochie. Ieder op zijn eigen manier draagt een steentje bij
om alles er netjes verzorgd uit te laten zien in en om de
kerk.
Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast
worden met het opspelden van het Andreaskruisje, een
extra blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren
voor onze parochiegemeenschap.
In voorgaande jaren waren dat:
2007: Mevr. Miep Aalbers
2008: Mevr. Marietje Schamp
2009: Mevr. Grada Faber
Mevr. Nellie Swartjes
2010: Mevr. Bernadette Faber
2011: Mevr. Nellie Hammen
2012: Mevr. Jose Veenman
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Dhr. Jo Hendriks
Dhr. Jan van Zuijlen
Dhr. Jo Smits
Dhr. Hennie Rikken
Dhr. Rien Peters
Dhr. Fred Fasseart
Dhr. Henk Otten

2013: Mevr. Doortje Willems
2014: Mevr. Riena Janssen
2015: Mevr. Lies Peters

Dhr. Cor Willems
Dhr. Herman Janssen-Bouwmeester
Dhr. Gerard Peters

En wie zullen het in 2016 worden, bent U ook een beetje
nieuwsgierig?
Kom dan naar het gezellig samenzijn voor alle vrijwilligers in de
pastorie na de viering van 19.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd namens de contactgroep.

SINTERKLAASVIERING
Beste kinderen,
Sinterklaas heeft op weg naar Nederland al laten weten,
dat hij ook dit jaar weer graag in de Andreaskerk welkom wordt
geheten.
Pastor Jan ging meteen aan het werk
en op 4 december komt Sinterklaas naar de viering in onze kerk.
De Sint vindt het vooral heel fijn,
dat er dan veel kinderen in de kerk zijn.
Hij hoort graag de mooie verhalen en luistert met plezier naar
Pastoor Jan
en natuurlijk naar de NAG, die maakt er een mooi muzikaal feest
van.
Kom jij ook? Om 10.00 uur samen vieren met de Sint?
We denken dat je het vast heel erg leuk vindt.
Je broertje, zusje, vriend en vriendin: breng ze maar mee,
De Sint vindt dat helemaal okee!
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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.
DANKBETUIGING
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden
van Hanny Reijnen-Wetenkamp.
Uw aanwezigheid bij het afscheid van Hanny en alle andere
blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken
van dit verlies.
Peter Reijnen, Fam. Reijnen en Fam. Wetenkamp
BEDANKJE
Wij vinden het fijn om op deze manier een bedankje te
geven aan alle lieve mensen die voor ons zoveel goeds
gedaan hebben. Familie, vrienden, de buren, verenigingen,
het was overweldigend hoe jullie ons steunde.
Wij zijn beide blij dat het weer goed met ons gaat.
Henk en Thea van Bergen
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BEZORG(ST)ER GEZOCHT
Voor het Andreasblad en het parochieblad H. Johannes.
Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor de Karel
Doormanstraat 1 t/m 26. Heb je interesse of vragen neem
dan contact op met Ellen Kersten telf. 06-25581376 of via de
mail: Weurt@JohannesXXIII.nl.
Contactgroep H. Andreas Weurt
BEDANKT!
In de week van 17 t/m 21 oktober heeft de collecte voor de
intocht van de Sint in Weurt plaats gevonden. We willen
iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte
bedanken daarvoor.
Natuurlijk danken we ook de collectanten.
Tot ziens bij de intocht van de Sint op zondag 13 november
op de Westkanaaldijk!

Sint Nicolaascomité
2DE HANDS KERSTMARKT
Op
18, 19 en 20 november a.s. houden wij weer een
2de hands kerstmarkt. Met boompjes, ballen alle kleuren en
maten, lampjes, stalletjes, kerststukjes, kaarten, kaarsjes
en ook veel kleinspul om zelf kerststukjes te maken.
Eigenlijk te veel om op te noemen.
Echt van alles wat met
kerst te maken heeft. Ook voor 2de hands prijsjes.
De markt is open op vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur,
zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
Welkom.
Thuis in de Pastoor v/d/Marckstraat 64, tel. 024 – 677 2936,
bij de fam. Engelen.
SENIORENVERENIGING
Seniorencafé
Vrijdag 25 november opent het seniorencafé voor de laatste
keer van dit jaar haar deuren.
Vanaf 19.30 uur bent u weer van harte welkom in de
Kloostertuin aan de Kerkstraat in Weurt.
Het café is al bijna twee jaar een ontmoetingsplaats voor
jonge en oudere senioren, waarbij onder het genot van een
drankje en met of zonder thema, gezellig vertoeven is.
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Kunst en Curiosa
Het duurt nog even, maar dan kunt u nu alvast op zolder of
in een verlaten schuur gaan kijken of er nog wat spulletjes
liggen waar u, de herkomst of de waarde ervan, wel eens
zou willen weten.
Want op 27 november komt de firma Art Dumay, inkopers en
verkopers van kunstobjecten, met hun experts naar Weurt.
Zij bekijken de plaatselijke kunst en geven hier een
waardeoordeel over.
Dit gebeuren vindt plaats in de Kloosterhof op zondagmiddag
27 november van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor leden van de seniorenvereniging is de toegang gratis.
Voor niet leden is de entree € 3.50
ZIN IN DE KOMENDE KERST ?
Voor wie nieuwsgierig is naar de zin van Kerstmis anno 2016
is er nu de gelegenheid mee te doen aan een meditatieve
bijeenkomst. Hoe kun je in deze tijd spreken over God die
mens wordt ?
We lezen het mysterieuze verhaal uit de bijbel over die
vreemde boodschap van de engel aan Maria.
Hoe is het mogelijk ?
Een verhaal voor jou ?
Elke belangstellende is van harte welkom:
op vrijdag 9 december van 9.30 – 11.30 uur
op de pastorie van Weurt.
begeleiding: pater Ton Bun, marist
Graag even aanmelden:
ton.bun46@gmail.com of tel. 024 6759341
NAG
Op 18 december organiseert muziekvereniging NAG haar
jaarlijkse eindejaarsconcert.
Het concert wordt gehouden in MFA de Kloosterhof te
Weurt.
De aanvang van het concert is om 20.00 uur.
Houdt u deze avond vrij en noteer de datum alvast in uw
agenda.
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HEEFT U EEN TAS OVER VOOR EEN TAS?
De Vormselwerkgroep Beuningen organiseert deze winter de
actie: Een tas voor een tas.
Daarom vragen wij u, Heeft u misschien één of meer leuke
handtassen en/of rugzakken over die u wilt geven aan onze
actie?
Wij gaan namelijk deze winter deze tassen opknappen en
bewerken om ze in het voorjaar te kunnen verkopen.
Doordat er steeds minder kinderen in Beuningen zijn, zijn er
ook minder vormelingen. Daardoor hebben het afgelopen
jaar naast de kinderen van groep 8 ook de kinderen van
groep 7 hun vormsel gedaan. In Beuningen zetten de
kinderen die zich voorbereiden op hun H. Vormsel al meer
dan 15 jaar in voor het schooltassen-project van de Stichting
Amaidhi. Zij zamelen geld in waarmee in India voor zo’n 400
kinderen uit de armste wijken van de stad Chennai (vroeger
Madras genoemd) en voor de jongens van het opvanghuis
voor straatkinderen Karunalaja schooltassen gevuld met
schoolspulletjes gekocht worden. Hierdoor kunnen deze
kinderen naar school.
Doordat er in het komende seizoen 2016/2017 geen Vormsel
zal zijn in de H. Cornelius-kerk hebben wij een alternatieve
manier bedacht om toch geld voor de kinderen in India bij
elkaar te brengen.
En dat is dus onze actie: Een tas voor een tas.
Wij hopen dat u een of meer tassen aan ons wilt geven.
U kunt de tassen inleveren op de volgende adressen:
Bij Annie Roelofs, Koningstraat 16 Ewijk
Bij Trudy Teunissen, Ir. Van Stuivenbergweg 41 Winssen
Bij Trudie Benschop, Laan 1945 19 Weurt
Bij Ardi van Oosterhout, Strekel 4 Beuningen
Vind u het leuk om één of meer avonden mee te werken aan
‘pimpen’ van de tassen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden
op tel.nr. 024-6774509. U bent van harte welkom!
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.
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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 26 november
(inleverdatum 22 november) is aan de beurt: SV
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SINTERKLAASINTOCHT WEURT
Hallo kinderen van Weurt,
Het is bijna zover! Sinterklaas komt naar Weurt!
Komen jullie ook?
Aankomst
Wanneer
Tijd
Waar
En dan

: zondag 13 november
: om 14.00 uur komt de boot aan
: op de West-Kanaaldijk
: met de Sint in optocht naar De Kloosterhof
waar we er een gezellige middag van gaan
maken met optredens van de kinderen en
dansen met de Pieten.
Tot zondag 13 november allemaal!
Groetjes van het Sint-Nicolaascomité
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