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Voorwoord 
 

“We zijn immers niet zomaar…. onderweg.” 
 

                   Zomer 2017 
 
We zijn als parochies en geloofsgemeenschappen aan de hand van ons 
beleidsplan met elkaar ‘Onderweg in Geloof’. We willen samenwerken aan 
en nadenken over de toekomst van onze geloofsgemeenschappen. We 
zoeken naar nauwere samenwerking, meer concentratie en naar 
vernieuwing van het pastoraat en het geloofsleven in onze 
gemeenschappen. Maar we ervaren ook dikwijls hoe taai het is om nieuwe 
wegen te zoeken en in te slaan, helemaal als er ook nog zoveel is dat ons 
vertrouwd is en dat ons vasthoudt. Daarom willen we het komende jaar 
proberen vanuit ons beleidsplan en ons jaarthema ‘Onderweg in Geloof’ 
met elkaar in bezinning en aan het werk te gaan.  
 
We zijn immers niet zomaar een vergaderende vereniging, we zijn op de 
eerste plaats Gods volk onderweg. ‘Onderweg in geloof’ want wij zijn toch 
gelovige mensen. En op die weg hopen we en vertrouwen we erop dat God 
met ons meetrekt; dat Hij ons draagt en dient. Dat Hij ons helpt om de weg 
van het Evangelie te gaan. Daarom willen we in het komende jaar werk 
maken van dat geloof op, naar wij hopen, nieuwe en verfrissende en soms 
wat andere dan de voor de hand liggende manieren. Zoals: een fotoproject, 
bezinningsavonden in de Advent, wandeltochten en een Familiedag. In dit 
boekje willen wij graag ons programma aan u voorstellen.  
 
De reis zelf is al een belangrijk doel op zich. Op reis kun je met andere ogen 
leren kijken. Soms doe je verrassende ontmoetingen op. Er openen zich 
nieuwe horizonten, je krijgt nieuw inzicht. Bovendien: stilstand is 
achteruitgang… Dus alle teamgenoten, vrijwilligers, jong en oud vanuit de 
hele parochie – wij gaan enthousiast op weg, met God en met elkaar: 
‘Onderweg in Geloof’. We hopen van harte dat u met ons (een eindje) 
meegaat! 
 

Namens het Pastoraal Team, 
 
F. Hogenelst, pastoor  
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Aanbod uit Pastoraal Team 
 

Mensen onderweg 
 
Met “Mensen onderweg” wordt dit seizoen viermaal een rondwandeling 
van ongeveer 10 km uitgezet, afwisselend in de Suitbertus- of Paus 
Johannesparochie. We vertrekken vanaf een van onze kerken met een 
routebeschrijving en een paar vragen ter overdenking en bespreking 
onderweg. Een deel van de wandeling wordt in stilte gelopen. Bij de start 
wordt het thema van de dag bij u ingeleid. We zingen een lied en 
vertrekken na een pelgrimszegen. Aan het einde van de wandeling 
verzamelen we ons en sluiten we af met een korte, gezamenlijke terugblik 
op wat de weg ons die dag gebracht heeft. In het kader van dit jaarthema 
beschouwen we ons leven als pelgrimstocht. Iedere wandeling vertrekt 
vanuit een bepaald aspect van deze pelgrimage. Het staat vrij om 
individueel of in kleine 
groepjes te wandelen 
en met het thema bezig 
te zijn. De wandelingen 
zijn als serie maar ook 
los te volgen. Voor 
eenieder die graag 
wandelt en/of een 
dagje innerlijk wil 
pelgrimeren. 
 
Data, tijd en locatie:   
Wandeling 1:  zo 29 oktober 2017. Thema: Op weg gaan is loslaten 
Start 11:00 Kerk H. Kruisverheffing, Voorstraat 21, Beesd.  
Wandeling 2: za 17 februari 2018. Thema: Wind mee en wind tegen 
Wandeling 3: zo 22 april 2018. Thema: Reisgenoten  
Wandeling 4: za 18 augustus 2018. Thema: Pleisterplaatsen  
Starttijd en -plaats van wandeling 2 t/m 4 worden later bekend gemaakt. 
Kosten: een vrijwillige bijdrage. 
Aanmelding: is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld, met opgave 
van de wandeldatum en uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer via 
marianne.vantricht@2parochies.nl.  
Tip: neem voor onderweg zelf iets te eten en drinken mee.  
Contactpersoon: Marianne van Tricht 
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Familiedag 2018 
 
Onderweg in geloof is het fijn om af en toe een pleisterplaats te vinden, 
waar je anderen kan ontmoeten die op hun eigen manier hetzelfde pad 
bewandelen. Daarom bent u op 15 april 2018 van harte welkom in Houten 
(Loerikseweg 12) op onze familiedag, voor ouders, kinderen, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes, neefjes en nichtjes. We hebben een mooi aanbod voor jong en 
oud. Het wordt een middag vol familie-lol, maar ook een middag om 
nieuwe mensen te ontmoeten en elkaar te inspireren. Meer informatie 
over deze dag volgt. Voor nu: reserveer zondagmiddag 15 april in uw 
agenda! 
Informatie: mhettinga@pj23.nl of langendijk@2parochies.nl 
Contactpersonen: Meike Hettinga en Lidy Langendijk 
 
 

Geloofscursus: Onderweg in de YouCat 
 

Ben je tussen 16 en 55 jaar en wil 
je echt een keer aan de slag gaan 
met wat de Rooms-Katholieke 
Kerk ons leert? Dan is ‘Onderweg 
in de YouCat’ iets voor jou. Samen 
duiken we in vragen als: wat wij 
geloven, hoe wij vieren, hoe wij 

leven en hoe wij bidden. Vanuit de officiële teksten gaan we hierover met 
elkaar in gesprek. De pastorale werkers Laura de Vries en Ed van de 
Moosdijk begeleiden -samen en afwisselend- de groep. 
 
Data en tijd: 8 woensdagavonden van 20:00-21:45.  
27 september: Waarom wij kunnen geloven;   
25 oktober: Ik geloof in God de Vader;   
29 november: Ik geloof in Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God;  
17 januari: Ik geloof in de Heilige Geest;  
21 februari: Hoe wij vieren;  
21 maart: Waartoe zijn we op aarde, wat moeten we doen?;   
25 april: De Tien geboden; 16 mei: Hoe wij kunnen bidden. 
Locatie: Pastorie H. Barbara, Ridderstraat 198, Culemborg 
Informatie en aanmelding: pwldevies@gmail.com of 
e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl 
Contactpersonen: Laura de Vries en Ed van de Moosdijk 

mailto:pwldevies@gmail.com
mailto:e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl
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Ik zie ik zie… 
 
Wie vaak foto’s maakt, weet dat je door het fotograferen “anders” gaat 
kijken naar de wereld om je heen. Anders gaat kijken, misschien ook, naar 
het jaarthema “onderweg in geloof”. Met een aantal amateurfotografen 
gaan we het jaarthema in beeld brengen. Tekst en beeld kunnen elkaar 
versterken. Maar soms hebben beelden 
niet eens uitleg nodig. Lijkt het je leuk om 
eens na te denken hoe we het jaarthema 
kunnen verbeelden door mooie foto’s te 
maken? Meld je aan en doe mee! 
 
Aanmelding: lweijman@kerkmail.nl 
Contactpersoon: Lilian Weijman 

 
 

Interkerkelijke ontmoetingsavond 
 

Elkaar ontmoeten op de weg 
Met christenen uit verschillende kerken 
 

500 jaar geleden begon de Reformatie, toen de 
augustijner monnik Martin Luther 95 stellingen 
vastmaakte aan de deur van de kapel van een 
slotkerk. Dat leidde tot diepgravende discussies 
over wat het christendom is, wat dat betekent voor 
de wereld en voor de gelovige. Eén van die 
gesprekken ging tussen de reformator Luther en de 
christen-humanist Erasmus. In februari of maart 
zullen de Lutherse predikant Detlef Bohlken en de 

Rooms-katholieke pastorale werker Ed van de Moosdijk net zo’n gesprek 
voeren. Het onderwerp van dit gesprek zullen we later bekend maken. 
 
Informatie: e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl 
Contactpersoon: Ed van de Moosdijk 

  

mailto:e.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD_aP-6JfVAhXEJ1AKHXLNB8IQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/563864815816774223/&psig=AFQjCNEoQHWKSUJ2nx7-xbD9UAD8TjPt2Q&ust=1500638683787461
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Drie woensdagavonden:  
‘Op weg naar Kerst’ 
  

Met meditatie en gesprek 
In het parochiecentrum in Culemborg 
Met pastor L. de Vries en pastoor F. Hogenelst 
  

Hoe korter de dagen, hoe meer wij 
mensen uitzien naar licht. Kerstmis is 
het feest van het Licht dat in de wereld 
komt. Maar zoals alle grote feesten en 
andere grote gebeurtenissen in het 
leven is het goed om je daarop voor te 
bereiden. Thuis zijn de meesten van 
ons druk met de invulling van de 
kerstdagen, zeg maar de buitenkant. 
Maar wij willen ons ook geestelijk, zeg 
maar ‘van binnen’ voorbereiden. Wij 
willen samen met u en jou ‘onderweg 

naar Kerst’ gaan. Dat betekent: samen optrekken en ons verdiepen in de 
teksten en symbolen die de gelovige traditie ons aanreikt. Zo proberen we 
meer ontvankelijk te worden voor de komst van de Licht van Kerstmis. We 
beginnen telkens met een korte meditatie om 20:00 uur. Daarna is er koffie 
en thee. Na een inleiding gaan we met elkaar in gesprek. Ongeacht of je 
veel of weinig van Kerstmis weet, en of je jong of oud bent, je hebt er vast 
een gevoel en een beleving bij. Daar zijn we benieuwd naar. Wees welkom 
om met ons ‘op weg naar Kerst’ te gaan! 
 
Data en tijd: 20:00-21:30 op 6, 13 en 20 december 2017.  
Als u niet op alle avonden kunt, kunt u ook per keer kijken wat lukt.  
Locatie: Parochiecentrum, Ridderstraat 198, Culemborg. 
Aanmelding: pwldevries@gmail.com 
Contactpersonen: Laura de Vries en pastoor Hogenelst 
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De nieuwe jas 
 
Houd de nieuwe jas in de gaten!…  
 
 

Samen een stukje oplopen 
 

Seniorendagen 
Met viering en samenzijn/ontmoeting  
In diverse locaties,  
met verschillende pastores 
 
 “Ik wil wel nog, maar het wil niet meer (zo goed).” Als je jong bent en 
energiek dan heb je het idee dat je de hele wereld nog wel kunt en wilt 
verbeteren. Velen proberen dat ook. Maar als de dagen gaan tellen, dan is 
er nog wel de goede wil en de inspiratie, maar de dingen gaan toch 
moeizamer. Tenminste: dat horen we wel mensen zeggen. Maar zo lang als 
we leven zijn we onderweg. De eerste christenen werden ook wel ‘mensen 
van de weg’ genoemd: met elkaar in lief en leed onderweg door het leven. 
Dan is het goed en bemoedigend als je op z’n tijd ook met elkaar een stukje 
oploopt. Dat je mooie en moeilijke dingen deelt met elkaar en probeert 
elkaar eens extra te bemoedigen. Ook dat is (geloofs)-gemeenschap zijn. 
Op onze ouderen- en seniorendagen willen we dit jaar extra proberen dat 
thema ‘samen een stukje oplopen’ uit te werken en waar te maken. We 
gaan uit van de al bestaande seniorendagen zoals die in een aantal 
plaatsen gebruikelijk zijn. We bidden en vieren en zingen en gaan met 
elkaar in gesprek. Natuurlijk is er ook ontmoeting en gezelligheid. Loopt u 
een stukje met ons op? 
  
Data en locatie: zie de parochiebladen. In het voorjaar 2018:  
Culemborg: maart 2018 - Partycentrum de Lantaarn; Grote Kerkstraat 13; 
Linge: maart 2018 - Partycentrum de Betuwepoort;  Kornelis van 
Wijnenstraat 1; Tiel: maart 2018 - Rivierenland ziekenhuis;  President 
Kennedylaan 1; Buren/Geldermalsen: april 2018 - Zaaltje achter RK kerk 
Buren;  Kornedijk 3; Houten: juni 2018 - Restaurant de Engel; Burg. 
Wallerweg 2 
Informatie: diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl 
Contactpersonen: Vincent van der Helm en pastoor Hogenelst 
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Met Maria langs de Linge 
 

Op zondag 13 mei: de feestdag van Maria van Fatima 
 
Voor veel mensen heeft Moeder Maria in het geloof een belangrijke 
betekenis. In Rhenoy is in 2016 een Mariakapel geopend, waar met 
belangstelling gebruik van wordt gemaakt: door mensen onderweg 
alsmede door bewoners uit de omgeving. In de ‘Meimaand Mariamaand’ 

willen we eenieder de gelegenheid geven om deze 
kapel te bezoeken. En stil te staan bij de persoon van 
Maria. We starten met een korte bijeenkomst met 
gebed en zang bij de Mariakapel. Daarna wandelen 
we in groepjes van drie tot vijf personen in ongeveer 
6,5 km naar Beesd. Wie wil is van harte uitgenodigd 
om zijn of haar favoriete Mariabeeld mee te nemen. 
Bij aankomst in de H. Kruisverheffingskerk in Beesd 
is er ontvangst met koffie en thee. We sluiten de 
activiteit af met een Mariaviering. U kunt in deze 
viering een lichtje opsteken. Ook zullen de 
meegedragen Mariabeelden worden gezegend.  

 
Datum en tijd: 13 mei 2018, 14:00 tot ongeveer 17:00 
Startlocatie: Kapel O.L.V. ten Hemelopneming: t.o. Rhenoyseweg 4, Rhenoy 
Eindlocatie:  Kerk H. Kruisverheffing: Voorstraat 21, Beesd 
Informatie over parkeren en vervoer volgt op later moment.  
Informatie: lweijman@kerkmail.nl of 
diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl 
Contactpersonen: Lilian Weijman en Vincent van der Helm 
 
 

Reizen en bedevaarten 
 

Kloosterdagen in Egmond:  
‘Onderweg in geloof’ 
 
De werkgroep Kloostergang heeft voor het komend jaar weer 
kloosterdagen ingepland. Dit keer naar Monasterium Sint Lioba in 
Egmond. We gaan onderweg in geloof, samen de natuur in. Het weekend 
staat gepland voor 20-22 april 2018. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3_aPI6ZfVAhUDY1AKHRAaB60QjRwIBw&url=https://volksdevotie.wordpress.com/2016/08/16/nieuwe-mariakapel-in-rhenoy/&psig=AFQjCNH727_ZRSb2SKubLOkQtUb3KbHlsA&ust=1500638861995155
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Wat precies de inhoud van dit weekend wordt, wordt later ingevuld. 
Enkele steekwoorden die we daarbij in gedachten houden: 
natuur en stilte  -  ontmoeten  -  gesprek 
Via de bekende parochiemedia zullen we aan alle parochianen van de 
parochies H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus een uitnodiging doen 
voor inschrijving.  
Bent u geïnteresseerd in kloosterdagen en wilt u hierover meedenken? 
Neem dan contact op met pastor Lilian Weijman, lweijman@kerkmail.nl. 
 
 

Onderweg op bedevaart 
 

Bijvoorbeeld naar Lourdes of Kevelaer 
Met een van de pastores  
 
Het blijft bijzonder te horen waarom mensen op bedevaart gaan. Ik denk 
wel eens: “Er zijn net zo veel redenen om te gaan als dat er pelgrims zijn.” 
We kunnen het van elkaar horen op een van de bedevaarten. Samen 
onderweg met vele medegelovigen, alleen of met iemand samen of zelfs 
met een groep medeparochianen. Bedevaart is samen optrekken, samen op 
reis. Dan wordt een bedevaart een stukje leven delen, mensen ontmoeten. 
Maar bedevaart is ook alleen in een kapel of bij de grot met een kaars, 

vieringen met grote en kleine groepen, en 
natuurlijk ook met momenten een koffie of iets 
dergelijks. Wij nodigen u uit om met ons op 
bedevaart te gaan naar Lourdes of Kevelaer. Velen 
gingen u al voor. Misschien bent u wel eens 
geweest, misschien wilt u ‘ooit nog wel eens’? 
Misschien twijfelt u nog? Maar vat de moed en ga 
mee om te ervaren hoe bijzonder het is en om er 
kracht en moed uit te krijgen voor uzelf. Als het 
nodig is kunnen we ook proberen financiële steun 
te regelen. Ook is het waardevol om iemand anders 
te begeleiden. 

 
Lourdes in 2018:  
TGV (trein): van 28 april t/m 5 mei; bus: van 27 april t/m 5 mei; vliegtuig: 
van 29 april t/m 4 mei; er is ook een speciale jongerenreis naar Lourdes  
Kevelaer in 2018: In de zomer, de data worden later bekend gemaakt. 
Informatie: via het secretariaat van uw geloofsgemeenschap 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiatIPhjZjVAhXCL1AKHV1cBOIQjRwIBw&url=http://nlzbedevaarten.nl/Lourdes&psig=AFQjCNHF1pDzQ67NlUve_ngJGCCSAFQYjg&ust=1500648563603545
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Aanbod uit de 
geloofsgemeenschappen 
 
 

Tieners onderweg in Geloof: 
Laat je leiden door de Heilige Geest én GPS 
 
Kom, dan gaan we samen op weg! We 
ontdekken het mooie Betuwse landschap, 
leeftijdsgenoten om samen blij mee te 
worden van God en zijn kerk, onze GPS-
skills en vriendschappen. Nodig iedereen 
met wie jij onderweg wil uit om ook mee 
te gaan! We beginnen met een 
gezamenlijke, overheerlijke lunch 
aansluitend aan de zondagse eucharistieviering. De dag is voor tieners van 
10 tot 16 jaar. 
 
Datum en tijd: Zondag 1 juli 2018 van ongeveer 12:15 tot 17:00 
Locatie: Begin en einde van de wandeling:  
Parochiecentrum, Ridderstraat 198, Culemborg 
Aanmelding: uiterlijk 16 juni 2018, tienergroepsuitbertus@gmail.com. 
Volwassenen die een groep willen begeleiden bij de wandeling: geef je ook 
op! 
Contactpersonen: Tienergroep Suitbertus: Monica de Roo-Peeters & Maria 
Spruit-Peeters 
 
 

Kinderkunst in de kerk 
 

Hoe het allemaal begon… 
 
God de Heer is met mensen op weg gegaan vanaf het allereerste begin: 
toen Hij de aarde, planten en dieren heeft geschapen, en ook de mensen 
het leven heeft gegeven. Bij dit kinderkunstproject onder leiding van 
kunstenares Olivia O’Keeffe en pastor Lilian Weijman zullen kinderen in 
een driedimensionaal kunstwerk de schepping van de wereld gaan 

mailto:tienergroepsuitbertus@gmail.com
https://www.onderwegonline.nl/wp-content/uploads/2015/11/012232-Jeugdwerk-Foto.jpg
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uitbeelden. Het scheppend vermogen en de fantasie van de kinderen 
worden gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met milieuvriendelijke 
of recyclingmaterialen. De geloofsgemeenschap draagt de kosten voor dit 
project: kinderen mogen gratis deelnemen. Het is de bedoeling dat de 
deelnemende kinderen alle drie de zondagen aanwezig zijn, omdat er een 
opbouw in het project zit. Wij gaan ervan uit dat kinderen die zich 
aanmelden ook echt komen omdat het aantal plaatsen beperkt is.  
 
Data en tijd: zondag 1, 8 en 29 oktober van 14:00 tot 15:30.  
Presentatie van het kunstwerk op zondag 5 november tijdens de 
Eucharistieviering met pastoor Hogenelst (Loerikseweg 12, Houten) 
Locatie: de workshops zijn in het atelier van Olivia O’Keeffe: Oude 
Politiebureau, De Slinger 2, Houten 
Aanmelding: kinderkunstindekerk@gmail.com 
Contactpersoon: Jacqueline Theunissen 
 
 

De Leientocht 
 
Veel mensen doen (geloofs)inspiratie op tijdens een wandeling naar 
bijvoorbeeld Santiago de Compostella. Dit is natuurlijk niet voor een ieder 
haalbaar. In Werkhoven is er de mogelijkheid om over diverse afstanden 
(5, 10, 15, 20, 30 en 40 km) deel te nemen aan een inspirerende wandeling. 
De tocht gaat onder andere door allerlei stilte- en natuurgebieden, die 
goed zijn voor lichaam en geest. Altijd is er wel een landeigenaar of 
landbouwer die zijn land speciaal openstelt voor onze wandeltocht. 
Mensen van allerlei gezindten uit het dorp zetten zich voor dit evenement 
in, waardoor er een echt wij-gevoel ontstaat. De rustpunten bij een 
loonwerkersbedrijf en een boerderij worden door vrijwilligers bemand, 
samen bezig rondom een goed doel: 
het behoud van de O.L.V. ten 
Hemelopnemingkerk in Werkhoven – 
waarvoor de opbrengst bestemd is. 
We hopen dat veel mensen uit de 
omgeving zich uitgedaagd voelen om 
deel te nemen. Onderweg in geloof… 
dat de kerk in Werkhoven nog jaren 
een middelpunt in de gemeenschap 
zal vormen.  
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Data en tijd: Zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018.  
Starttijden: 5, 10 en 15 km 9:00-13:00; 20 km 8:30-12:00; 30 km 7:30-
10:00; 40 km 7:30-9:00.  
Locatie: Pastorie, Herenstraat 11, Werkhoven 
Kosten: € 4, (leden van een erkende wandelbond € 3,-).  
Kinderen t/m 12 jaar krijgen hier ook een medaille voor. 
Informatie: werkhoven@pj23.nl of www.dakvanwerkhoven.nl  
Contactpersonen: B. Fluitman en P. Lissenber 
 
 

Interkerkelijke Geloofsgroep 
 

Maandelijkse gezamenlijke verdieping aan de hand van de Bijbel 
 

Onderweg in geloof betekent dat ook 
ons geloof ‘onderweg’ is, in 
ontwikkeling is. Ons leven lang mogen 
we ontdekken en leren ons leven te 
gaan met God. In deze groep willen we 
met elkaar putten uit de rijkdom van 
de Bijbel. Negen maanden op rij lezen 
we gezamenlijk Bijbelteksten aan de 

hand van telkens een thema. Vervolgens gaan we daarover in gesprek. We 
beantwoorden samen vragen als: Wat verrast jou hierin? Wat betekent het 
voor jou? Dit kan je helpen om je eigen geloof sterker te maken, meer te 
laten 'leven' of misschien ook nog wel op talloze andere manieren. Ook 
gezelligheid hoort erbij: we beginnen met gezamenlijk eten met 'praatje 
pot'. Vind jij het leuk en interessant om mee te denken? Dieper op de Bijbel 
in te gaan? Proberen méér te begrijpen? Zou het je helpen je 
geloofsbeleving te 'ontdekken' of te 'verdiepen'? Dan ben je van harte 
uitgenodigd. 
 
Data: start op woensdag 13 september 2017,  
dan telkens de tweede woensdag van de maand 
Tijd: om 19:00 is het begin van de avond met de maaltijd 
Locatie: eerste keer op Wickenburghselaan 13, Schalkwijk. Daarna op 
wisselende plekken, in overleg. 
Informatie en aanmelding: jancovd@gmail.com 
Contactpersoon: Janco van Dijk 
 

mailto:werkhoven@pj23.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEtIPfi5jVAhWFEVAKHTW0BScQjRwIBw&url=https://johannesdedoper.net/onze-gemeenschap-in-een-oogopslag/&psig=AFQjCNEylhP8Z3K03dC7S_PepEiAhJVbnw&ust=1500648020570593
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Méér dan een lampionoptocht!  
 
De gezamenlijke kerken van Maurik organiseren een weekfeest ter ere van 
Sint Maarten. Kinderen worden uitgenodigd om in de geest van Sint 
Maarten iets te doen voor mensen die het minder goed hebben. Geld dat zij 
van tevoren proberen te ‘verdienen’ brengen we bijeen voor een goed doel. 
Suggesties: iets knutselen en verkopen, een werkje doen, statiegeldflessen 
sparen of de eigen spaarpot aanspreken. Om in de sfeer te komen worden 
er met elkaar lampionnen gemaakt. Het startschot wordt gegeven in een 
oecumenische St. Maartensgezinsviering. De week wordt afgesloten met 
een lampionoptocht waarin Sint Maarten te paard voorop gaat. Het bijeen 
gespaarde geld kan dan ingeleverd worden bij een soldaat uit het leger van 
Martinus. De lampionoptocht wordt onderbroken bij zorgcentrum “De 
Valentijn”. Daar wordt het verhaal van Sint Maarten en de bedelaar 
nagespeeld en verteld, en zingen we het uitgebreide Sint Maartenlied. Aan 
het eind van de optocht krijgen alle kinderen wat snoep mee. Iedereen is 
uitgenodigd en van harte welkom, vanuit al onze geloofsgemeenschappen. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
 
Data, tijd en locatie:  
zo 5 november 2017 10:00: Oecumenische gezinsviering in de St. 
Maartenskerk, Kerkplein, Maurik;  
wo 8 november 2017 14:00-16:00: Lampionnen maken in de St. 
Maartenskerk;  
za 11 november 2017 19:00: Lampionoptocht vanaf de St. Maartenskerk 
Informatie: mmmark@wxs.nl, mghamelsfort@gmail.com of secretariaat 
geloofsgemeenschap Maurik  
Contactpersonen: Ria Kragten en Marianne van Amelsfort 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * * * 
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Onderweg met God – Psalm 23 
 

 De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 

 
Hij laat mij rusten in groene weiden  

en voert mij naar vredig water, 
Hij geeft mij nieuwe kracht  

en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

 
Al gaat mijn weg door een donker dal, 

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

 
U nodigt mij aan tafel 

voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 

mijn beker vloeit over. 
 

Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 

ik keer terug in het huis van de Heer 
tot in lengte van dagen.  
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