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HET GEVOEL VAN KERST
24 december om 22.00 uur - H. Andreas Kerk te Weurt
Het kerstverhaal in een geheel nieuw jasje, muziek voor jong en
oud, het gevoel van saamhorigheid op kerstavond!
Dat is wat Our Choice op 24 december met u wil ervaren.
We nemen u mee aan de hand van het nog altijd bijzondere en
hartverwarmende kerstverhaal waarbij we prachtige nummers
ten gehore brengen! Solisten, warmte en inspiratie, een moment
waarop iedereen zich welkom voelt en waar samen zijn centraal
staat. Dat is het gevoel van Kerst, u bent daarom van harte
welkom!
Wees op tijd,
want vol is vol!
Our Choice

VIERINGEN
DONDERDAG 30
NOVEMBER
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19.00 uur: Andreasviering (vrijwilligers) m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Riet Marcus - de Klein
ZONDAG 3 DECEMBER
10.00 uur: Sinterklaasviering m.m.v. NAG
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Kobus Jansen
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Als u wilt kunt u na deze viering een kopje thee of koffie komen
drinken op de pastorie. En voor de kinderen is er deze keer
natuurlijk ook limonade!
WOENSDAG 6 DECEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 10 DECEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Wij bidden tijdens deze viering voor:
Jo Gerritse
Lies Gies - Jansen
ter nagedachtenis van Jan van Haren
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
overleden familie Nillesen - Jacobs
overleden ouders Schiks - Jansen (jr.ged. papa/opa)
WOENSDAG 13 DECEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZATERDAG 16 DECEMBER
19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
ZONDAG 17 DECEMBER
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
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Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens dit weekend voor:
overleden ouders H. Schiks - van Haalen
ter ere van de H. Joseph
Als u wilt kunt u na deze viering een kopje thee of koffie
komen drinken op de pastorie.
WOENSDAG 20 DECEMBER
9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND
18.00 uur: Kinderkerstviering
20.00 uur: Kerstviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
22.00 uur: Kerstviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
MAANDAG 25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG GEEN VIERING
DINSDAG 26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG
10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. NAG
Celebrant: pastor Jan de Waal
DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (eerste zondag van de
Advent)
Begin van het nieuwe kerkelijk jaar (het jaar B). De eerste
lezing is genomen uit het boek Jesaja. De profeet vraagt
God om te zien naar zijn dienaren, ook al hebben die zich
van Hem afgekeerd. ‘Keer U weer tot ons omwille van uw
dienaren’. Want: ‘Wij zijn toch uw volk? U bent toch onze
vader, wij zijn de klei door U gevormd, wij zijn het werk
van uw handen.’
In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de
christenen van Korinte zegt de apostel tot zijn broeders en
zusters: ‘Steeds weer zeg ik God dank voor zijn genade die u
in Christus Jezus is gegeven…God is getrouw, die u geroepen
heeft tot gemeenschap met zijn Zoon onze Heer Jezus
Christus.
In de evangelielezing volgens Marcus zegt Jezus tot zijn
leerlingen dat ze waakzaam moeten zijn, want niemand
weet wanneer het Rijk van God zal komen. ‘Weest op uw
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hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het
ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het
buitenland vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij
aan zijn dienaars het beheer overgedragen, aan iedere zijn
taak aangewezen en de deurwachter bevolen waakzaam te
zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de
heer des huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht,
bij het hanengekraai of ’s morgens vroeg. Als hij
onverwachts komt laat hij u dan niet slapend vinden.’
Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 80: 'God van de
heerscharen, richt ons weer op; lach ons weer toe en wij
zullen gered zijn.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met
als vers: ‘Laat ons barmhartigheid zien, geef ons uw heil, o
Heer.’
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met 31
december staan op de website: www.andreasparochie.nl >
Agenda).
GEDOOPT
Zondag 29 oktober is Levy van der Heijden gedoopt.
Zondag 12 november is Sepp Strik gedoopt.
KERSTVIERING VOOR PEUTERS EN KLEUTERS
Op zondag 24 december a.s. is er om 18.00 uur een peuterkleuter-viering. Alle kinderen zijn welkom. Tijdens deze
viering is er geen communieuitreiking. Tot dan!
ZIEKENCOMMUNIE
Maandag 18 december wordt de H. Communie thuis
gebracht.

BIJDRAGE PAROCHIEBLAD
Enkele weken geleden hebben wij u gevraagd om een
bijdrage in de kosten van het parochieblad.
Inmiddels stromen de kleine en grote bedragen binnen.
Hierdoor zijn wij staat om u ook in het komende jaar weer
op de hoogte te stellen van alles wat er binnen de
Geloofsgemeenschap gebeurt.
Misschien bent u nog niet in de gelegenheid geweest een
bedrag(je) over te maken of bent u het vergeten.
Wij stellen het erg op prijs als u alsnog een bijdrage levert
via onze bankrekening
NL14 RABO 0119 4108 77 t.n.v. H. Andreas Weurt.
Voor iedereen die al een bedrag heeft overgemaakt en
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degene die dat alsnog overmaakt: hartelijk dank namens de
Contactraad
Bernard Aalbers
ACTIE KERKBALANS 2018
In de tweede helft van januari 2018 wordt weer de jaarlijkse
actie Kerkbalans gehouden.
Hierbij wordt wederom uw financiële steun gevraagd voor
het in stand houden van de Geloofsgemeenschap.
Zonder de inkomsten van de jaarlijkse actie Kerkbalans is
het niet mogelijk het pastorale werk mogelijk te maken en
onze prachtige kerk open te houden voor de wekelijkse
vieringen en de vieringen bij blije en droevige
omstandigheden.
Voor de Kerkbijdrage is een aparte bankrekening geopend
nl.: NL14 RABO 0119 4108 77 tnv kerkbijdrage Weurt. Zo
kunt u er verzekerd van zijn dat uw bijdrage volledig ten
goede komt aan de eigen geloofsgemeenschap van Weurt.
De werkgroep Kerkbalans is al gestart met de
voorbereidingen van de actie 2018 en in de komende tijd
zullen veel vrijwilligers zich ook weer belangeloos inzetten
om de actie in 2018 tot een succes te maken. De opbrengst
van de actie Kerkbalans 2017 zal naar verwachting ongeveer
€ 17.500,-- bedragen. Ondanks dat landelijk de opbrengsten
teruglopen blijft deze voor onze geloofsgemeenschap
redelijk constant. Als geloofsgemeenschap mogen we daar
best trots op zijn.
Ook voor de actie Kerkbalans 2018 hopen we dat de
opbrengst op het niveau van 2017 blijft. Met ieders inzet
moet dit mogelijk zijn.
De Contactgroep H. Andreas
Bernard Aalbers
IMPRESSIE VAN EEN KLEURRIJKE INTOCHT VAN DE SINT IN
WEURT
Zondagmiddag 19 november stroomde ondanks het miezerige
herfstweer de kade aan de West kanaaldijk goed vol.
Vrolijke pietjes en sinterklaasjes liepen aan de hand van
hun vaders, moeders, opa’s en oma’s naar de drangrekken
langs het water om toch maar goed te kunnen zien of de
boot er aan kwam. Op twee prachtige oude sleepboten
kwamen de danspieten en de Sint met zijn twee hoofdpieten
klokslag 14.00 aan.
De fanfare speelde er flink op los en de kinderen zwaaiden
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enthousiast met hun vlaggetjes zodat de Sint goed kon zien
dat hij welkom was.
Eenmaal aan wal werd de Sint verwelkomd door wel twee
burgemeesters. Burgemeester Carol van Eert in vol ornaat
met zijn mooie ambtsketen en de Burgemeester van Sint
Nicolaas, begroetten Sint Nicolaas en zijn gevolg. De Sint
zeer verrast door dit welkom ging daarna toch gauw naar de
kinderen want die zijn hem het meest dierbaar.
Daarna in optocht met de fanfare NAG voorop al wandelend
naar de Kloosterhof.
Wie oh wie mag aan de hand van de Sint lopen? Gelukkig
wisselt de Sint regelmatig en komen heel wat kinderen aan
de beurt. Na gelukkig een droge wandeltocht kon de
feestmiddag in de Kloosterhof beginnen.
Na een geweldig optreden van Job van de Circusfactory,
super leuke dansjes van de danspieten, kinderen die met
instrumentjes en pompons voor de Sint plezier maakten
was de middag zo om. Op de foto met de Sint, een hand vol
lekkere pepernoten en ook nog een mooi cadeautje gingen
de kinderen met rooie wangetjes weer naar huis.
Het comité, de pietengroep en natuurlijk de Sint waren dik
tevreden met deze super geslaagde dag. Daarom ook een
bedankje aan alle collectanten, sponsoren, alle mensen die
spontaan geholpen hebben met inruimen, opruimen en
allerlei randkarweitjes deden, zonder jullie was dit niet zo
soepel verlopen!
Foto’s van de intocht en feestmiddag zijn te vinden op pbfoto.nl Wil je graag die mooie foto hebben, stuur Paul dan
een berichtje en hij geeft wel aan wat je dan moet doen.
Zondag 3 december om 10.00 bezoekt de Sint en zijn pieten
de gezellige kindermis in de Andreaskerk. Vanaf 13.00 tot
14.00 is hij bij de COOP op bezoek en dinsdag 5 december
op de basisschool de Ruijter.
Virginia Bartels
Voorzitter Sint Nicolaascomité
(Burgemeester in Sinterklaastijd)
INSCHRIJVEN VOOR HET VORMSEL 2018
Op 12 december a.s. kunnen leerlingen van de groepen 7 en
8 zich tijdens een informatieavond inschrijven voor het
Vormsel in de Johannes XXIII parochie. Met het vormselfeest
vieren we het begin van de overgang van kind tot
volwassene. De opgroeiende jeugd hernieuwt dan de
doopbelofte die vroeger namens hen door de ouders werd
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afgelegd. Omdat tegenwoordig het Vormsel eens in de twee
jaar wordt gevierd zijn ook de kinderen uit groep 7 weer
uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in basisschool De Hoeven aan de
Akkersleep 1 in Beuningen. Leerlingen uit alle vier de
geloofsgemeenschappen zijn welkom. Het is de bedoeling
dat kinderen en ouders zich op die avond informeren over
wat het Vormsel inhoudt. Tevens krijgen ze dan een schema
met daarin de tijden van de bijeenkomsten ter
voorbereiding. De kosten voor het Vormsel bedragen € 35.
De avond begint om 19.00 uur. Voor ouders die per auto
komen is het goed te weten, dat men de school alleen aan
de achterkant kan bereiken. De straat aan de voorkant is
voorbehouden aan fietsers. Ze zullen dus even moeten
omrijden via de straten Disselboom en Gaffel.
SENIORENVERENIGING WEURT
Vrijdag 15 december kunt u weer kerststukjes maken voor
de zieke leden van onze vereniging o.l.v. Ria en Wina in de
Kloosterhof van 14.00 - 16.00 uur aan de Kapittelweg in
Weurt. Materialen zijn aanwezig.
Daarna kunt u ook een mooi kerststukje maken voor u zelf.
Wel een bakje of schaaltje meenemen.
Voor koffie/thee wordt gezorgd.
ZONNEBLOEM WEURT— KERSTVIERING
Ook dit jaar vieren we onze Kerstmiddag voor onze
Weurtenaren en wel op zaterdag 9 december.
Mocht U via onze medewerkers geen bericht voor
inschrijving hebben ontvangen en toch willen deelnemen:
Aanmelden bij Jos van Langen, 024-677 30 74 (betaling dan
in de zaal , € 11 p.p.)
IN TEGENSTELLING TOT EERDERE AFSPRAKEN:
(Oud-)Weurtenaren, die altijd al op onze
Zonnebloemmiddagen kwamen en nu in Beuningen wonen,
zijn (toch) welkom.
Geef het door a.u.b. : Ik heb niet de juiste adressen,
telefoonnummers, e-mailadressen in/van Beuningen.
Vanuit Beuningen toch interesse? Aanmelden bij Jos van
Langen, 024-677 30 74 (betaling dan in de zaal , € 11 p.p.)
KORTOM:
Zonnebloemdag: zaterdag 9 december
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waar:
aanvang:
zaal open:
einde:
kosten:

De Kloosterhof/Dorpshuis
Kapittelweg 2a, 6551 EB WEURT
13.00 uur
vanaf 12.30 uur
ongeveer 17.00 uur
€ 11,00 per persoon

met vriendelijke groet namens het hele team van de
Zonnebloem
Jos van Langen,
penningmeester Zonnebloem-Weurt
EINDEJAARSCONCERT NAG
Op Zaterdag 30 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.
Muziekvereniging NAG

CECILIAFEEST ANDREASKOOR 2017
Op zondag 19 november heeft het Andreaskoor
het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd. Op deze
zondag werd ook het vervroegde feest gevierd
van de patroon van onze kerk de H. Andreas
(naamdag 30 november) voor de parochie
Johannes XXIII. Dit jaar hadden we één jubilaris,
namelijk Riek Cleijne: 40 jaar lid van het
Andreaskoor. Zij werd aan het begin van de
Eucharistieviering toegesproken door de voorzitter van het
koor Jo Smits en pastor Jan de Waal. Uit hun handen ontving
ze de gouden medaille van de Sint Gregoriusvereniging met
de bijbehorende oorkonde en bloemen namens de parochie
Johannes XXIII. Tijdens de plechtige Hoogmis met de
pastores Jan de Waal, Ton Bun, Jan Volkers, Bertus
Visschedijk (Ewijk-Winssen) en Jo Schraver (Beuningen) werd
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gezongen de vierstemmige Messe in C van Bruckner, het
vierstemmige lied ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen?’ van
Oosterhuis/Oomen, het Onze Vader van Korsakov en het
Magnificat van Da Vittoria, met aan het slot het traditionele
Cecilialied 'Gildebroeders maakt pleziere'.
Na de koffie in café Hanneke werd voor Riek Cleijne een
Jubilarislied gezongen, gevolgd door een receptie waarvoor
ook haar naaste familieleden of kennissen waren
uitgenodigd.
Uit handen van de voorzitter ontvingen de jubilarissen de
kooroorkondes en bloemen.
Het middagprogramma werd opnieuw verzorgd door De
Psolmen met als thema 'Hoe lang nog?’ op de melodie van
‘Als ik straks de kerk maar haal’ uit My fair Lady. In de
Koorkronieken werden de hoogtepunten en typerende
situaties uit het afgelopen koorjaar doorgenomen, met
humor en satire, waarbij ook pastor Jan de Waal niet werd
gespaard. Het hoogtepunt was het ‘Lied over onze
Andreaskerk’ op een tekst van José Veenman (zie verderop).
De 'zilveren' stemvork werd dit jaar uitgereikt aan Ans van
Hanneke voor de vele jaren van gastvrije ontvangst in haar
Café en de gezellige sfeer die zij steeds weet te scheppen.
Voor haar werd ook een speciaal lied gezongen met als slot
‘Bij Hanneke is onze stee! Ook zij werd in de bloemen
gezet. Daarnaast werd hulde gebracht aan Gerard en
Doortje Peters. In hun schuur wordt na de laatste repetitie
vóór de zomervakantie een gezellig samenzijn georganiseerd
waarbij de koorleden worden getrakteerd op eigen gebakken
cake en overheerlijke kersen.
Na de pauze werd de jubilaris in allerlei liedjes
toegezongen, ondersteund door PowerPoint presentaties
met animaties. Haar hele koorleven werd hierbij in beeld
gebracht. Na afloop werd ook zij in de koorbloemen gezet
en ontving ze een fotoboek met foto’s uit haar koorleven
met de teksten van de gekozen liedjes.
Opnieuw leverde de feestcommissie De Psolmen dit jaar
weer een geweldige prestatie en zij sloten weer af met het
jaarlijkse slotlied: 'Wij de Psolmen van't Andreaskoor /
zingen liedjes en doen sketches tussendoor./ Daarmee
willen wij wel doorgaan / net zolang dit koor bestaat'.
Het Andreaskoor (SV)
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LIED OVER ONZE ANDREASKERK
(gezongen tijdens het Ceciliafeest van het Andreaskoor)
Melodie: Oh Waterlooplein of Les Champs Elysée
Tekst: José Veenman
Ik liep wat door ons dorpje Weurt
Ik had geen doel, maar niet getreurd
Toen bleek ineens, ik stond er weer
Als iedere keer.
Voor Grindgat en bij Duvelskolk
Dat mooi gebouw voor ’t hele volk
’t Blijft toch echt ’n meesterwerk, die Andreaskerk.
Refrein
Oh Andreaskerk, Oh Andreaskerk
Hij ‘smooi en meer dan honderd jaar
Net opgeknapt, weer heelmaal klaar
’t Is weemoed en ’n levenswerk die Andreaskerk.
Is steen voor steen bijeengebracht
Wel door ons eigen voorgeslacht
Mooie ramen, ’n goeie sfeer Elke keer weer.
Met graven heel knus om de kerk
De klokken luiden vol en sterk
Zo hoort ’t ook, ’n vestingwerk die Andreaskerk. (Refr.)

De loop is er ’n beetje uit
De aantallen gaan achteruit
Geen aanwas meer, blijkt elke keer
Hoe lang nog o Heer?
We zingen nog ’n tijdje door,
‘tAndreaskoor dat gaat er voor.
Wij houden vol, ’t is welzijnswerk’ die Andreaskerk!
(2x) (Refr.)
BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË,
21 T/M 24 APRIL 2018
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom
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Den Bosch is van 21 t/m 24 april 2018 met begeleiding van
een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig.
Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de
persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje,
show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over
Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus
Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin
der verschijningen, Mariaal museum, Mariawake met
handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners
bezoeken. De bedevaart van 21 t/ m 24 april 2018 heeft de
opstapplaatsen Schaijk en Eersel. , Helmond is opstapplaats
bij voldoende deelnemers. Reissom vanaf € 280,- p.p..
De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op
22 april. De dagbedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de
opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en
grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.
Info bij mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP
Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC
Pro Maria: mevrouw R. Senders, 0497-682296, website
http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/
m.de.wit-ssc/
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.
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 € 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.
De Rondom Johannes verschijnt op 16 december.
Voor het Andreasblad van 23 december (inleverdatum 19
december) is aan de beurt: Pastor Jan de Waal
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