
In ons leven nu gebeurt dat niet, Pasen en Pinksteren op één 
dag, er liggen altijd 50 dagen tussen. Maar in dat Johannes 
evangelie gebeurt dat wel. Jezus komt op Paaszondagavond 
bij de bedrukte groep discipelen in huis. “Vrede zij met jullie.” 
En blaast de Geest over hen. De Geest om hun somberte te 
doorbreken, om dat leven weer aan te kunnen, kracht om de 
wereld in te gaan. Niet de ramen en deuren dicht, maar: “Ik 
geef jullie de kracht, de Geest, om naar buiten te treden. Mijn 
boodschap die wereld in te dragen.” De sombere gedachten 
over de dood van Jezus, te doorbreken.

Na Goede Vrijdag waren zij het licht kwijt geraakt en waren zij 
bij elkaar gekropen om elkaar te ondersteunen in hun verdriet. 
Jezus was weg en daar zaten ze dan. Ieder met z’n eigen 
gedachten, achter gesloten deuren en ramen. Ze hadden niet 
veel te koop, ook Petrus niet, de Rots waar de Heer Zijn kerk 
op zou bouwen. Petrus de Rots schaamde zich diep, omdat hij 
toen het er op aankwam, drie keer Jezus had verloochend. “O 

nee, die ken ik niet.” Hij schaamde zich diep. Petrus de Rots die, in de loop van de tijd daarna, eerst 
moest leren een kiezelsteentje te worden.

En Jezus kwam naar hen toe: “Shalom. Vrede zij met jullie.” Vrede, laat je boosheid los. Voel je door 
Mij verbonden met elkaar en weet dat je samen met elkaar de gemeente mag vormen, omdat Ik 
– Jezus Christus – die gemeente staande houd, de moed en het inzicht geef. Hij, Jezus Christus, die 
Zijn Geest over hen blaast, die in Zijn naam willen werken. Alle Petrussen, die rotsen zijn, maar 
kiezelsteentjes worden, in rotsvast geloof gevoed door Hem die de Geest over ons blaast, samen 
werkend, samen steunend, samen werken aan de toekomst. 

De eerlijkheid gebied te zeggen dat alleen bij de evangelist Johannes zo beide dagen bij elkaar 
komen! Maar toch .. het geeft aan hoezeer beide dagen met elkaar verbonden zijn. Pasen: feest van 
de hoop. Het leven is sterker dan de dood. Liefde wint het van het kwaad. Het duister wijkt voor het 
Licht. Het zijn allemaal manieren om te vertellen dat in het christelijk geloof er spraken is van een 
oer-vertrouwen: God laat niet los wat Hij eenmaal begonnen is. En zo geloven we, ook na de dood  
reikt Hij ons zijn hand. In het dagelijkse leven is er Gods geest die ons wil inspireren, troosten, 
bemoedigen. In het begin van de bijbel Gen. 2: 7, lees je dat God de mens levensadem (Roeach) in 
blaast. Roeach wordt ook wel vertaald met de geest. Een mens komt tot leven als Gods geest over 
hem/haar komt en dan komt de mens wezenlijk tot leven, tot ontplooiing. Als je beide feesten naast 

Als Pasen en Pinksteren op één dag……..

lees verder op pagina 3 > 
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1173 verschijnt op 16 mei 2023. Kopij 
voor de periode 20 mei tot en met 7 juli 
2023 dient uiterlijk woensdag 9 mei 2023 
bij de redactie binnen te zijn. Aanleveren 
in Word, illustraties als .jpg, alleen via de 
email, redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-  door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-  door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-  of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m 
28 februari 2023 is: € 16.956,83
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2023

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.
Persoonlijk contact: 0344 681467.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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 PASEN anno 2023 16
 Inloophuis 18
 Kinderwoorddienst 19
 Vieringen Dominicusparochie 20

Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie 
in het DN hebben, dan vóór de sluitingsdatum 
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 20,00 per jaar.
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den 
Besselaar, Aad van Dijk, Piet van den 
Ende, Nico Enthoven, Peter Gruijt-
huijsen, Ted de Kort, Locatieraad, Jan 
van Loon, Marie-José van Loon, Sjef 
Mulders, Pastooraatsgroep, Han van 
Peer, Lucien Tros, Willem Vizee, 
werkgroep Dominicus Ontmoetingen,  
werkgroep EHC< werkgroep Jeugd en 
Liturgie, Marga Stevens, Gerrit Overdijk 
(eindredactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio-De Meerpaal
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio-demeerpaal.nl
info@stimio-demeerpaal.nl

invoegen Gonny 
van der Maten
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> vervolg van pagina 1

elkaar zet dan zie je als het ware een overlapping: Met Pasen horen van opstanding, we mogen op weg gaan 
als opgestane mensen met nieuwe mogelijkheden (hoe hoopvol!) en tijdens onze levensreis krijgen we Gods 
geest ingeblazen. Dat is ook bemoedigend en geeft kracht.

Omdat Pasen en Pinksteren soms wel op één dag vallen. 

(bewerking van overwegingen van Rinie Meihuizen en Ds. Harry Eringa)

Gedicht van Nel Benschop:

Hij blies op hen en wekte hen tot leven;
zoals God Adam eens tot leven riep
zo wilde Hij Zijn jong'ren volmacht geven
te heersen over alles wat Hij schiep;
maar deze heerschappij zou dienen worden,
elkaar de voeten wassen, needrig, klein,
zoals de Heer deed, toen Zijn jong'ren morden
omdat niet één de minste wilde zijn.
Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven
waarmee het rijk der heemlen opengaat:
"Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven,
en rekent gij ze toe - Ik straf hen voor hun kwaad."
Tot tweemaal toe sprak Hij Zijn woord van vrede
opdat die hen geheel vervullen mocht:
want wie Hij uitzendt, wordt
door Zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht

Nel Benschop – uit: ‘hemel-hoog& aarde-diep’

Peter Gruijthuijsen

Verzoek van de redactie

De redactie van Dominicus Nieuws is blij met de kopij, die voor elk nummer weer binnenkomt. Vaak is 
er veel nieuws, en soms zelfs te veel. Elk nummer mag maximaal uit 20 pagina’s bestaan en daar gaan 
dan de advertentiepagina’s, de vieringenagenda en de mededelingen op pagina 2 van af.
Voor het vorige nummer was er te veel kopij; daardoor moest een keuze gemaakt worden. Actuele 
zaken en berichten over onze eigen geloofsgemeenschap krijgen dan voorrang. Ook In Memoriams 
zullen we altijd plaatsen.
Om toch zoveel mogelijk te kunnen plaatsen hebben we een verzoek aan onze auteurs.
Probeer beknopt te schijven waar dat mogelijk is. Foto’s zijn uiteraard altijd welkom, maar stuur deze 
als aparte jpg-files mee: dus niet inplakken in het artikel of op een blanco A4-word-document. Losse 
jpg-files zijn gemakkelijker te verwerken en de kwaliteit is meestal beter dan ingeplakte exemplaren.
Van sommige werkgroepen en de koren ontvangen we weinig kopij. Stuur gerust wat in, ook al lijkt dit in 
tegenspraak met het hierboven gestelde.

Veel leesplezier met dit nummer en al vast een Zalig Pasen!

De redactie

punt achter ademtocht
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tel. 0344 613701
redactiepk@gmail.com

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie: KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht: 1989 
Doelgroep: ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:  dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging
Externe activiteiten: 
 overleg met Gemeente
  overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
  steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

 voordelen met KBO Ledenpas
Secretariaat: de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

4

 

Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  
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KERK EN KRANT  
De volgende bijeenkomsten vinden plaats in café Zinder (Rechtbank-
straat 1, 4001 JR Tiel) aan een grote tafel op de volgende donderdagen 
van 19:30 tot 21:00uur.

30 maart 2023, 
20 april 2023
25 mei 2023
29 juni 2023 

In de bijeenkomsten maken we eerst een rondje langs de deelnemers waarin zij aangeven wat voor actueel thema 
zij die avond willen aankaarten. Dat kan naar aanleiding van een krantenartikel, maar natuurlijk ook over zaken die 
spelen in andere media. Na deze ronde maken we een keuze over welke onderwerp we het eerst gaan praten. In de 
laatste bijeenkomst ging het bijvoorbeeld over grensoverschrijdend gedrag in de media, en over consequenties van 
sancties voor mensen in Rusland. Het gaat er niet om een oplossing te vinden, wel om het onderwerp van verschil-
lende kanten te bekijken.

Wilt u ook (een keer) meedoen? Van harte welkom! Er zijn geen andere kosten aan verbonden dan die van uw 
consumpties die avond.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
Jan van Loon  telefoon 06-46058981 e-mail   janvanloon-1964@hotmail.com
Nico Enthoven  telefoon 06-10212618  e-mail   n.enthoven@hetnet.nl

Uitbreiding redactie  
Momenteel bestaat de redactie van DN uit drie leden: Mieke van de Besselaar 
namens de locatieraad (evaluatie verschenen nummers en voorbespreken 
komende nummers), Marga Stevens (corrigeren van de ingeleverde teksten en 
laatste correctie drukproef) en Gerrit Overdijk (verzamelen kopij, illustraties, 
contact met auteurs indien nodig, contact met de drukker m.n. aanleveren van 
alle kopij binnen de gestelde deadlines en beoordelen drukproef). Dit loopt allemaal prima, maar we worden ook 
geconfronteerd met ziektes binnen de redactie, waardoor het kan voorkomen dat iemand enige tijd uitvalt.
We zijn op zoek naar een of meer personen, die de redactie willen aanvullen. In eerste instantie als backup, maar 
wellicht ook als vaste versterking van het team. 
Zin in? Stuur dan even een berichtje naar ons redactie-adres redactiepk@suitbertusparochie.nl.
We maken dan op korte termijn voor een nadere kennismaking en gesprek.

De redactie

Marialof mei 2023  
Een goede gewoonte in onze H. Dominicus geloofsgemeenschap is het Marialof in de 
meimaand.

We besteden aandacht aan Maria door via haar te bidden via Maria, mooie Maria-liederen 
te zingen en de rozenkrans te bidden. De liederen worden ondersteund door het Walburg-
koor onder leiding van Reinier de Wit.

Het Marialof is elke dinsdagavond in mei om 19.00 uur in de dagkapel van onze H. Domini-
cuskerk te Tiel. 
U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Peter Gruijthuijsen en Marie-José Van Loon

19.30 tot 21.00 uur

komma weg

komma weg achter woord media
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Op 27 oktober jl. heeft de bisschop een beleidsplan doen uitgaan over 
Eucharistievieringen, Woord- en Communievieringen en gebedsvieringen in 
het Aartsbisdom Utrecht. De kern van dit beleidsplan is dat er over 5 jaar op 
zondagen in kerken geen Woord- en Communievieringen meer worden 
gehouden. Daarom wil de bisschop bevorderen dat zoveel mogelijk 
parochianen deelnemen aan de viering van de Heilige Eucharistie, ook al is 
dit niet in de eigen lokale kerk. Aangezien er in Tiel als Eucharistisch 
centrum van onze parochie elke week een Eucharistieviering is, zal er voor 
Tiel niet zoveel veranderen, maar voor onze collega locaties van de 
H.Suitbertusparochie des te meer!

In een gezamenlijk overleg van locatieraad en pastoraatsgroep, 2 februari, jl. is het beleidsplan van onze bisschop 
‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’ uitgebreid besproken. In de lijn van het synodaal proces, geïnitieerd door onze 
paus Franciscus, hieronder onze reactie:

Wij delen zijn pastorale zorg. Oók in onze geloofsgemeenschap wordt het belang van de Eucharistie breed gedeeld. 
Voor de conclusie die hieraan verbonden wordt door het beëindigen van Woord- en Communievieringen geldt dit 
naar onze gelovige overtuiging in het geheel niet.

“Decennia geleden zijn, ook in ons bisdom, Woord- en Communievieringen, als een verantwoord verlengde van de 
Eucharistieviering geïnitieerd, niet als protest, maar als reactie op het gebrek aan ‘priesterroepingen’. Dat probleem 
ervaren wij vandaag nog veel sterker. Hoe kunnen wij ook vandaag kerk zijn, hoe kunnen wij tóch samen de zondag 
vieren, de Eucharistische gaven samen delen en ons zo gesterkt voelen om te doen wat onze gelovige opdracht is: 
‘het zout der aarde zijn, een licht in de wereld’ door zowel de Eucharistievieringen en de Woord- en Communie-
vieringen in de kerken van onze lokale geloofsgemeenschappen? 

Door het voorgenomen beleid wordt deze vorm van samen kerk zijn aan onze lokale geloofsgemeenschappen, die 
voor ons de basis zijn van een open en nabije kerk, ontnomen. Het voorgenomen beleid ondermijnt onze gelovige 
existentie.
We voelen ons als leden van de kerk door de bisschop aan de kant gezet, niet gehoord en maken ons, door deze 
beleidsbeslissing, grote zorgen over de toekomst van onze levende geloofsgemeenschappen”.

Bovenstaande reactie is inmiddels doorgestuurd naar het parochiebestuur dat alle reacties van de locaties zal 
bundelen en herleiden tot één gezamenlijke reactie naar de bisschop namens onze hele parochie.

Reactie Locatieraad en pastoraatsgroep op 
beleidsplan Bisdom: 
‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’

Eerste Heilige Communieviering in de Dominicus-
kerk  
Beste parochianen,

Momenteel zijn 12 enthousiaste kinderen zich aan het voorbereiden op hun Eerste 
Heilige Communie. De afgelopen jaren was het de gewoonte om de viering op zaterdagmiddag te houden. Dit jaar 
hebben we in overleg met pastoor Hogenelst en Sarah Visscher van kinderkoor Doreminicus besloten om de viering 
op zondagochtend te houden, te midden van de geloofsgemeenschap. 
Het is een feestelijke viering voor de communicanten maar vanzelfsprekend bent u daarbij van harte welkom. 

De viering vindt plaats op zondag 14 mei 2023 om 11.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie en Jenny
Werkgroep EHC Tiel
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IN MEMORIAM          †

Zuster Maria Birgitta van de 
Gekruisigde Jezus – 
Maria Geertruida Josephina 
van Steenis-Schilder 
       
Maria is geboren in Bussum in 
1942 in een gezin met drie 
kinderen. Als jong meisje wilde 
ze naar het klooster, maar daar 
kwam het toen niet van, en zij trouwde met Arie van 
Steenis. Het was een gelukkig huwelijk, en zij kregen 
na veel tegenslag met miskramen en een doodgeboren 
kindje toch nog twee prachtige dochters, Angelique en 
Nathalie.

Twintig jaar geleden waren Maria en Arie veel geziene 
vrijwilligers in de pastorie in Tiel. Zij was vooral actief in 
de bloemengroep, waarvoor zij ook een cursus volgde 
in liturgisch bloemschikken.

Na het plotselinge overlijden van Arie in 2005 brak een 
moeilijke periode aan voor Maria. In die tijd kwam de 
jeugdwens het klooster in te gaan weer boven en ze 
koos in 2007 voor het slotklooster van de zusters 
Birgittinessen in Uden. Dit was voor haar dochters erg 
moeilijk, maar Maria voelde zich er snel thuis. Zij was 
er volgens het bidprentje dienstbaar, bescheiden, 
gelukkig en vrolijk.

In 2014 deed ze haar eeuwige professie. Kort daarna 
werd duidelijk dat ze de ziekte van Alzheimer had, en 
al deed dat haar veel verdriet, ze ging toch gewoon 
door met leven. Ze bracht haar dagen meer en meer 
biddend door in haar cel. Na een zware tijd – het 
spreken was haar niet meer mogelijk – overleed ze 
5 maart 2023 in het klooster in Uden, waar ze ook 
begraven is op het kloosterkerkhof.

“God is liefde” (1 Joh. 4, 16) staat er boven haar 
overlijdenskaart. Dat zij in die Liefde geborgen mag zijn 
samen met haar man Arie en haar dochter Angelique. 

Ted de Kort en Nico Enthoven 

IN MEMORIAM          ✟

Jan Gerritsen 
(Johannes Antonius) 
Geboren 4 juli 1942  
Overleden 20 februari 2023
       
Jan was de man van de kapsalon 
Jean Gerritsen bij het Kalverbos. 
Hij was ook de echtgenoot van 
Iny Gerritsen – van Rijn. Samen 
waren ze heel gelukkig met de komst van hun twee 
dochters, Marloes en Anne.

Jan was een echte Tielenaar, geboren en getogen en 
ook in Tiel overleden. Eigenlijk heel onverwachts. Hij 
was weliswaar de laatste tijd opgenomen op Vrijthof, 
maar niemand kon voorzien dat hij zo snel aan zijn 
eind zou komen. Hij heeft heel lang doorgewerkt in de 
kapsalon en eigenlijk weinig tijd gekregen om daarna 
nog voluit te genieten van zijn vrij zijn.

Jan was een oprechte gelovige die heel veel devotie 
had voor de moeder van Jezus. Hij was een Mariakind. 
Bij de ziekenzegen die ik hem op Vrijthof mocht 
bedienen kreeg ik de uitdrukkelijke wens om een 
Mariabeeldje mee te nemen; hun eigen beelden waren 
vanwege de op handen zijnde verhuizing allemaal 
ingepakt. Gelukkig heeft Jan die zegening nog heel 
bewust mee kunnen maken; daarna was hem nog 
weinig tijd gegund. Hij kon het net nog rekken tot zijn 
jongste dochter uit haar verre stageland terug aan zijn 
bed was. Hij was op en dat de dood kwam was een 
verlossing. 

Jan was ook zeer bij de Dominicuskerk betrokken. Hij 
was lid van het college van collectanten. En heel lang 
heeft hij de inloopkapel van de Dominicuskerk iedere 
zaterdag geopend en gesloten (samen met de mede-
werkers in de kapsalon).

Bij de uitvaart vanuit zijn Dominicuskerk was een 
belangrijke plaats ingeruimd voor het Marialied: o 
sterre der zee. ‘Geleid ons door het leven’. Zo heeft 
Jan het gevoeld en zo heeft hij het geleefd. En het 
Magnificat, de lofzang op God uit de mond van Maria, 
hebben we gelezen en verkondigd. God heeft oog voor 
mij in mijn gewoonheid. Een gewone kapper is groot 
genoeg voor God om van te houden. We overwogen 
Jan’s geloof dat God hem zou thuis brengen in het 
huis van de Eeuwige. Dat dit geloof ook ons mag 
troosten en ons kracht geven om zelf houvast te 
vinden bij Gods liefde die in eeuwigheid blijft.
 

Aad van Dijk 
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Prijs gewonnen!
Het Burgerinitiatief award 2023 kent drie winnaars, 
waaronder onze eigen Franciscushof. De prijs is opgezet 
door Mozaïek Tiel in samenwerking met de gemeente Tiel 
en het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis en de 
Stichting Burgerweeshuis Tiel. Ter stimulering van het 
vrijwilligerswerk in Tiel. Drie prijzen van € 1000,- die op 
vrijdag 10 maart 2023 werden uitgereikt in het Toon 
Hermanshuis. Met enkele medewerkers van de 
Franciscushof waren we bij de uitreiking aanwezig.

Prijs nog onderweg?
Nee, de Burgerinitiatief Award is wel uitgereikt en hebben 
we binnen! Maar er is ook nog een landelijke 
vrijwilligersprijs. Daarvoor moest ik een vlog maken; in één 
minuut opnemen waarom ik denk dat de Franciscushof 
voor de prijs in aanmerking komt. Ik heb nooit eerder iets 
met een vlog gedaan. Ik bleek er een selfiestick voor nodig 
te hebben. Hier en daar gepolst en uiteindelijk heb ik er een 
gevonden om te lenen. Dit is de tekst die ik voorbereid had 
en die er ongeveer zo uit is gekomen: 
Ik loop hier op een van de mooiste plekjes van Tiel. Hier is 
de stadsmoestuin De Franciscushof. Tien jaar geleden was 
dit een kale vlakte, bestemd voor de uitbreiding van de 
begraafplaats hiernaast. Die uitbreiding ging niet door. Wat 
nu met de grond? Ik was toen bestuurslid van het 
Inloophuis in Tiel, een plek die elke dag open is voor 
iedereen voor ontmoeting. Er worden maaltijden 
geserveerd twee keer per week en op zaterdag soep met 
tosti’s.

Als we hier nu 
eens een 
groentetuin 
maken voor de 
maaltijden en als 
activiteit voor de 
bezoekers en 
anderen. Zo is 
het gebeurd. Er 
is hier een lusthof 
ontstaan, van 
groenten, fruit en 
bloemen, biologisch 
gekweekt. Er werken 25 mensen, van allerlei slag, de een 

eens per twee weken en een 
ander 2 of 3 keer per week. 
Allemaal vrijwilligers, 
sommigen met wat kennis 
en anderen meer met een 
rugzak vol problemen. 
Koffie- en theetijd zijn heel 
belangrijk, het is ook een 
soort Inlooptuin. Het is een 
paradijsje geworden voor 
mensen, voor vlinders en 
bijen, voor moeder aarde en 
een groene long voor het 
klimaat in de stad.

 
 Er valt wat te verdienen met 
 deze landelijke prijs, een 
 hoofdprijs van € 15.000,-; ik 
 ben  reëel genoeg om daar  
 niet van te dromen. Maar er 
 zijn 75 prijzen van € 750,- en 
ik hoop dat we daar wel voor in aanmerking komen. Maar 
ja. We zullen het zien.

NLdoet
is geweest. Wij hadden weer zin in een feest met veel 
mensen op de tuin en een vrolijke sfeer en werk dat door 
veel handen licht wordt. Het is een dag dat er echte koffie 
wordt geschonken (en geen oplos!), en dat de lunch met 
soep en fris aangekleed brood, door het Inloophuis 
verzorgd, het extra feestelijk maakt. Maar de regen werd 
spelbreker. Vanwege de verwachting van nog meer regen 
en een kletsnatte tuin hebben we besloten om voor de 
Franciscushof een andere datum te kiezen dan deze 11 
maart. Nu wordt het zaterdag 
22 april, op nieuw van half tien 
tot ongeveer 3 uur, met 
dezelfde feestelijke aankleding 
en hopelijk feestelijk weer.

Aad van Dijk

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden 

De bak met platte ramen, 
nu voor de veiligheid van 

de werkers door de 
technische dienst zonder 
glas, maar van kunststof 

voorzien.

Naast de € 1000,- ook nog een 
blijvende trofee.

Werkers uit de tuin en mensen van de organisatie Burger 
Initiatief Award 2022!
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JEZUS CHRISTUS, mens geworden God, vredebrenger. 
Leraar, rabbi, verkondiger. Hij begon zijn openbare 
verkondiging pas toen hij dertig jaar was, maar JOHANNES 
DE DOPER had al de weg voor Hem geëffend. Jezus begon 
zijn verkondiging in Galilea waar Hij predikte en mensen 
genas. Zijn gaven waren al snel bekend bij een groot publiek. 
Hij verzamelde een groep volgelingen om zich heen en vroeg 
twaalf mannen om zijn discipelen te worden. De eersten 
waren de broers Petrus en Andreas en de broers Jakobus en 
Johannes. Vier vissers, die hun gezinnen en hun boten en 
netten achter lieten om JEZUS te volgen. Een van de andere discipelen werd MATTEÜS. Hij was 
belastingontvanger, een verachtelijk beroep, maar Jezus vroeg hem niettemin  om hem te volgen. Jezus 
verkondigde zijn boodschap aan allerlei soort publiek:  individuelen, zijn leerlingen/discipelen, bezoekers 
van de synagogen en menigten die zich verzamelden in de openlucht. 

Ook de inhoud van zijn toespraken varieerden, maar zijn belangrijkste thema’s waren het vaderschap en 
gezag van GOD en het belang van deugdzaamheid en onbaatzuchtigheid. Zijn rol als Zoon van GOD 
besprak hij vrijwel uitsluitend met zijn discipelen. Hun voorspelde hij ook zijn dood en wederopstanding uit 
de doden. JEZUS’ belangrijkste toespraak was toch de BERGREDE. Deze opzienbarende rede begon met 
de zaligsprekingen, waarin Jezus aangaf dat geluk niet in rijkdom, gezondheid of succes schuilt, maar in 
nederigheid, mededogen, het stichten van vrede en het streven naar gerechtigheid. Vervolgens verklaarde 
hij dat woede een even grote zonde is als moord en dat lust even verwerpelijk is als overspel. Hij riep de 
mensen op hun vijanden lief te hebben, ze niet te veroordelen. Geld en bezittingen af te wijzen en samen te 
delen wat de aarde te bieden had. Hij waarschuwde zijn toehoorders ook niet te huichelen of opzichtig te 
bidden (zoals de farizeeën pleegden te doen vooraan in de tempel) en hij leerde de mensen het gebed dat 
bekend staat – tot op de dag van vandaag –als het O N Z E  V A D E R.

Een van de opvallendste aspecten van Jezus’ verkondiging was zijn gewoonte om gebruik te maken van 
gelijkenissen, korte verhalen van alledaagse gebeurtenissen waarmee hij zijn spirituele boodschap kracht 
bijzette. De bekendste gelijkenissen zijn de verhalen van de barmhartige Samaritaan en de gelijkenis van de 
verloren zoon en de vaderliefde. Jezus heeft tijdens zijn maar drie jaren durende verkondiging vele 
wonderen verricht, waarvan het merendeel betrekking had op de genezing van lichamelijke – of geestelijke 
aandoeningen. Hij liet blinden weer zien, stommen weer spreken en doven weer horen. Hij genas mensen 
van lepra, verlammingen, epilepsie en dreef demonen uit. Hij kon mensen van een afstand genezen zonder 
ze gezien te hebben. Hij liet drie mensen opstaan uit de doden: de zoon van een weduwe, het dochtertje 
van Jaïrus en zijn vriend Lazarus. Hij verrichte ook wonderen door natuurkrachten aan zich te onderwerpen. 
Veel van deze wonderen vonden plaats op het water: het bedwingen van de storm, de wandeling over het 
water en twee wonderbaarlijke visvangsten. Daarnaast vermenigvuldigde hij vijf broden en twee visjes om 
een menigte van vijfduizend mensen te voeden en hij veranderde water in wijn op de bruiloft van Kana. Dat 
Jezus geen boodschap had aan de conventies m.b.t. de sekse en afkomst blijkt uit het gesprek met de 
Samaritaanse vrouw . Zijn aandacht voor het individu wordt geïllustreerd door zijn 
ontmoeting met de zondige tollenaar Zadeüs. Jezus omringde zich ook liever met 
tollenaars en prostituees (de mensen van de rand van de samenleving) dan met 
religieuze ‘hoogheden’. Ten finale kwam hij steeds meer in conflict met de 
priesterlijke en politieke elite, wat Hem ‘de kop kostte’.

(wordt vervolgd)

Sjef Mulders

WIE BEN IK (9)
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Jaarprogramma 2022-2023
Dominicus ontmoetingen
De laatste open plaatsen!

Bij 3 onderdelen is nog plaats voor nieuwe deelnemers.
Heb je interesse in de onderstaande thema’s, meld je aan en doe mee.

 

Jaarprogramma 2022-2023 
Dominicus ontmoetingen: 
De laatste open plaatsen! 

 
 

Bij 3 onderdelen is nog plaats voor nieuwe deelnemers. 
Heb je interesse in de onderstaande thema’s, meld je aan en doe mee. 
 

     
   Rome – eeuwige stad 
 

              
 

 

Rome, stad van geschiedenis, kerken en kunstenaars! 
Op donderdag 15 juni laat Gerrit Overdijk ons kennismaken 
met de restanten van het Romeinse Rijk, met het Vaticaan en 
een aantal prachtige kerken, pleinen en fonteinen. 
 
In het vervolg hierop laat Marian van Caspel ons de verhalen 
zien op het plafond van de Sixtijnse kapel. Ze doet dit op 
donderdag 29 juni. Tijdens de inleiding kunnen we de beelden 
rustig bestuderen. 

 
De energieprijzen gaan door het dak, Is er in het najaar nog 
genoeg diesel voor vrachtwagens. Worden boeren onteigend om 
de natuur te redden. Halen we het klimaatakkoord van Parijs? 
 

Er is veel aan de hand rond klimaat en duurzaamheid. Ecologie zit 
in de lift. Kunnen Bijbel en theologie een rol spelen bij het zoeken 
naar antwoorden?  
 
Ed van de Moosdijk gaat met ons op zoek in de encycliek ‘Laudato 
si’ van paus Franciscus en in het boek ‘Groene theologie’ van 
predikant Trees van Montfoort op donderdag 6 april 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
Barmhartigheid  
                           en spiritualiteit         
 
 

 

In het  vervolg op de serie ‘Spiritualiteit en ouder worden’ ligt 
dit jaar de focus bij ‘Barmhartigheid en spiritualiteit’. 
 
In twee bijeenkomsten stelt Klaas Faber  dit thema centraal: 

1. De zeven werken van barmhartigheid (Mt. 25), met 
reflecties van Dietrich Bonhoeffer 

2. De zeven werken van geestelijke barmhartigheid, met 
reflecties van paus Franciscus. 

 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op 
donderdag 25 mei 
donderdag  1 juni 
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De data op een rijtje - Dominicus ontmoetingen -  seizoen 2022-2023 
Maand Datum Onderwerp Tijdstip Inleider 

april Do 06-04 Duurzaamheid 11.00-14.30 uur Ed van de Moosdijk 

mei Do 11-05 Film: Habemus Papam 11.00-15.00 uur Joke van Winden 

 Do 25-05 Barmhartigheid en Spiritualiteit 11.00-14.30 uur Klaas Faber 

juni Do 01-06 Barmhartigheid en Spiritualiteit 11.00-14.30 uur Klaas Faber 

 Do 15-06 Rome verleden en heden 11.00-14.30 uur Gerrit Overdijk 

 Do 29-06 De Sixtijnse kapel - plafond 11.00-14.30 uur Marian van Caspel 

 
 

De kosten per deelnemer bedragen € 5,- per bijeenkomst, ter plaatse te voldoen. 
Door de toekenning van een subsidie van Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te 
Tiel kunnen we de prijs per deelnemer laag houden. Voor deze subsidie zijn wij deze 
Stichting zeer erkentelijk. 
 
De ontmoetingen vinden plaats op een donderdag van 11.00 tot 14.00 uur in ons 
parochiecentrum aan het Sint Walburgkerkpad. We ontmoeten elkaar in de ‘grote 
vergaderzaal.  In het programma is een lunch met een kort meditatief moment opgenomen. 
De deelnemers ontvangen een uitnodiging per bijeenkomst. 
We zien je graag komen! 
             
Inschrijven: stuur een berichtje sturen aan  

 Secretariaat Sint Dominicuskerk tav Dominicus Ontmoetingen 
 Sint Walburgkerkpad 3,  4001 MG    TIEL 

of een email aan: 
secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl 

                                                    

Naast de individuele ziekenzalving is het mooi om in een eucharistieviering een gezamenlijke 
ziekenzalving toegediend te krijgen, terwijl je nog niet in je laatste levensfase bent. 

Mensen kunnen ziek worden, of ze nu jong of oud zijn. Ziekte kan allerlei emoties oproepen: 
boosheid, angst, berusting, maar ook dankbaarheid voor het leven. Wie ziek of oud is, worstelt 
soms met diepe levensvragen waarop niet zomaar een antwoord te geven is. De ziekenzalving 
kan in deze situaties helpen om kracht te vinden, om tot rust te komen, om stil te staan bij leven 
en dood.

Deze ziekenzalving zal worden toegediend door pastoor F. Hogenelst op woensdag 7 juni om 10.15 uur in verzorgings-
huis Vrijthof. 
Alle belangstellenden kunnen deze ziekenzalving ontvangen. Het is niet alleen voor de mensen die in Vrijthof verblijven.

Indien u niemand hebt die u kan vervoeren, dan kunt u dit aangeven bij ons secretariaat: secretariaat.tiel@suitbertus-
parochie.nl  of 0344- 613701 (Op werkdagen tussen 9.30-11.00 uur)

Bij deze bent u en uw familie van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groet,
Pastoraatsgroep Dominicusgeloofsgemeenschap

PS: een flyer over de Ziekenzalving & Ziekenzegening en Avondwake & Uitvaart ligt op de leestafel achterin de kerk.

Ziekenzalving 7 juni 2023
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl
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Verslag van de 3e bijeenkomst in het 
synodale proces op 1 maart 2023 in de 
Dominicuskerk in Tiel  
Onderwerp: dialoog tussen kerk en maatschappij

Het kernwoord van het synodale proces is “luisteren” naar elkaar.
Hoe kunnen wij in contact zijn met de maatschappij om ons heen en 
daar iets voor betekenen: op individueel niveau, als geloofs-gemeen-
schap en als bisdom?
Met 20 deelnemers hebben we hierover met elkaar gesproken.

De lokale Caritas werkgroep legt uit hoe zij te werk gaan, waar zij insteken op de noden van de mensen 
om de armoede te bestrijden. Via hulpverleners of mensen die zich aanmelden krijgen zij verzoeken om 
op een eenmalige manier te ondersteunen, zodat de persoon of het gezin weer verder kan. 
Er worden in Tiel per jaar zo’n 60 verzoeken gehonoreerd. Vanuit het vertrouwen van de hulpverleners en 
de hulpvragers wordt bepaald wat er gegeven wordt. Denk aan een fiets, gordijnen, vloerbedekking, enz. 
Er wordt ruimhartig gegeven.

Er wordt met meerdere partijen samengewerkt, zoals met de gemeente Tiel en de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente Tiel. Er wordt geen nadruk gelegd op het katholieke karakter van de vraag. Er 
wordt aan iedereen gegeven ongeacht geloofsovertuiging.

Er is veel schaamte onder de mensen die het moeilijk hebben. Ook is het lastig om te zien wie te weinig 
financiën hebben. Mensen moeten er zelf mee komen. En er zijn gezinnen/inwoners die steeds weer 
terugvallen in hun oude patronen.
De gemeente Tiel en Kleurrijk Wonen zijn alert en soms proactief.  Zoals ze bijvoorbeeld woningen 
eerder gaan isoleren waar mensen het financieel niet breed hebben.

Er zijn meerdere plekken waar de kerk aan mee helpt voor hulp en aandacht aan inwoners. We noemen: 
de voedselbank, Klesteo voor kleding en speelgoed, de twee Sociale Pleinen, de Tielse maatjes, de 
Franciscushof en het Inloophuis.
Als mensen zich aanmelden bij de Sociale Poort van de gemeente Tiel kunnen ze doorgeleid worden 
naar deze instanties. Naar schatting leven in Tiel 10.000 mensen op of onder de armoedegrens. Dat is 
een kwart van de Tielse bevolking. 

Er is in Tiel een Armoede Pact gesloten: 130 organisaties voor armoedebestrijding hebben zo een 
platform om elkaar te ontmoeten. Hierdoor zijn de lijntjes kort en is het de bedoeling dat zij daardoor de 
inwoners beter kunnen bedienen.
Er wordt geopperd dat het mooi zou zijn om de verschillende werelden, de verschillende culturen en 
migratie achtergronden samen te brengen om in contact en dialoog met elkaar te komen. Op kleine 
schaal ie je dit al in het Inloophuis. Het zou mooi zijn als dit op grotere schaal zou gebeuren.

Er wordt vermeld dat de kerkgebouwen (met het oog op de toekomst) mogelijk een andere functie 
zouden kunnen krijgen. Een ander aanwezige geeft aan niet het gebouw van belang te vinden, maar de 
mensen die er gebruik van maken. 
Weer een ader vraagt zich af of wij als leden van de kerk wel de vaardigheden hebben om mensen met 
problemen die aandacht vragen,  te kunnen helpen. Er komen regelmatig mensen in de kerk die we bij 
de koffie ontmoeten maar die later niet meer terugkeren.
Er wordt geopperd dat het Inloophuis een druppel op een gloeiende plaat is wat betreft ontmoeting. 
Komen we niet meer in gesprek en tot ontmoeting als we in dorpshuizen en wijkcentra aanwezig zijn?  
Er zijn ideeën maar het komt niet tot initiatieven.
De mensen direct om ons heen helpen we wel, maar het blijkt een grotere, vaak te grote stap, om 
mensen die verder van je vandaan staan, te helpen en te ontmoeten.

Er speelt meer in de samenleving dan armoede alleen.  We kennen de problemen met discriminatie, 
machtsongelijkheid, eenzaamheid, maatschappelijke ongelijkheid, woningnood en de problemen in de 
gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Bij de Dominicus geloofsgemeenschap bestaat een bezoekgroep die uit 5 mensen bestaat, waarvan 3 er 
nog actief zijn. Het is voor hen vaak niet duidelijk wie er behoefte heeft aan een bezoek. Hoe komen we 
hier achter?
Iemand oppert dat als hij honger zou hebben hij niet naar de kerk zou gaan voor hulp, want daar krijg je 
geen brood. Hij vraagt zich af of de kerk voorziet in de behoeftes die er zijn. Kunnen we hier iets aan 
doen? Hierbij wordt aangemerkt dat de Parochiële Caritas Instelling contact heeft gehad met de SKOR-
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scholen en geld heeft aangeboden voor ontbijt voor de kinderen die dat nodig hebben. Dat blijkt voor 
scholen een lastige klus o.a. door de autonomie van scholen, de groepsleerkracht zich er ongemakkelijk 
bij zou voelen om dit bespreekbaar te maken en de schaamte hierover.
Iemand meld dat het opvallend is dat er op bisdomniveau geen deel wordt genomen aan het maat-
schappelijk debat over de noden van de samenleving. Een gemiste kans!
Er wordt geopperd dat we als katholieken ons meer kunnen laten zien op  die momenten dat we dat 
belangrijk vinden en de kerk ons het moeilijk maakt, zoals bij de beperkingen van samen oecumenisch 
vieren voor een eucharistisch centrum.

We zouden als kerkgemeenschap zichtbaarder moeten zijn in de gemeente Tiel. Het zou ook duidelijker 
moeten zijn wat mensen bij ons kunnen vinden, met name de verdieping en de innerlijke beleving.

Verder is de communicatie in de 
kerk voor verbetering vatbaar. 
Op alle niveaus! 
Zowel intern in de parochie als 
bij de kerkleiding.
We moeten nadenken waar de 
mogelijkheden en kansen liggen 
ter verbetering.
Een mooie opdracht voor een 
volgende bijeenkomst.

De voorbereidingsgroep
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Palm- of passiezondag: traditioneel verzorgt het Tiels Madrigaal Koor een passieconcert in de St.Maartenskerk. 
Aanvang 16.00 uur, kerk open 15.30 uur. Toegang is gratis, met een collecte aan het einde om de kosten te 
bestrijden. Jonathan Kooman bespeelt het orgel en laat ook een tweetal solo-werken horen.
Gonny van der Maten, de dirigent van het koor, licht hieronder het programma toe. 

De titel van de beroemde compositie “The Lamb” van John Tavener (geschreven in 1982) is de titel van het concert. 
The Lamb, het lam, is het onschuldige, jonge en aaibare dier, dat geboren wordt in de lente, maar dat ook vaak al 
snel door de mens geslacht wordt in het dagelijks leven.  In de Christelijke traditie is dit dier het symbool geworden 
van de Zoon van God, Jezus, die onschuldig werd geofferd om de mensen vrij te maken van schuld en zonden.
Het Lam Gods (in het Latijn: Agnus Dei) speelt een grote rol in de christelijke liturgie. Het komt voor in de teksten 
van elke mis. Het wordt aanbeden, geprezen en hem wordt om erbarmen en vrede gevraagd. Talloze componisten 
hebben zich geïnspireerd gevoeld om op deze teksten muziek te schrijven.

We beginnen en eindigen dit concert met een compositie van Heinrich Schütz, die een uitspraak van Jezus zelf 
muzikaal verwoord heeft. Daarin zegt Jezus dat God zelf, hem, zijn enige Zoon, heeft gestuurd om de mensen te 
redden, d.m.v. opoffering dus, als een lam. 

In de compositie van Tavener beschrijft William Blake eerst het kleine, lieve lammetje, waarna hij vermeldt dat 
ookJezus het Lam genoemd wordt. In de compositie van Benjamin Britten wordt de sfeer van de Graalridders 
opgeroepen. We stuiten daar op een grafsteen waarop geschreven staat: Corpus Christi (vertaald: het Lichaam van 
Christus). 
Dit lichaam van Christus, (het Lam dus), geofferd voor de mens aan het kruis, wordt in de tekst van het Ave verum 
Corpus gegroet.

De composities De profundis, Aus der Tiefe en Aus tiefer Not zijn alle gebaseerd op de tekst van Psalm 130: Uit de 
diepte roep ik tot U, Heer. Deze Psalm wordt van ouds vaak gezongen in donkere tijden, met hoop op verlossing en 
vrede. Marcel Dupré schreef zijn De profundis ter herinnering aan gesneuvelde soldaten. Hoe treurig is het, dat dat 
nu opnieuw zo actueel is geworden.

In dit programma willen wij u graag laten horen hoe componisten, van de vroege Barok tot en met de huidige tijd, 
zijn omgegaan met al deze teksten. Het Agnus Dei, het Ave verum Corpus en Psalm 130 klinken daarom een aantal 
keren op noten van verschillende componisten. Stijlen en sferen verschillen. De composities hebben ieder hun eigen 
kenmerken. Sommigen zijn overbekend, anderen zult u misschien voor het eerst horen.
We hopen dat u, net als wij, geboeid zult raken door de veelkleurigheid van deze koormuziek door de eeuwen heen.

Wij wensen u een mooie beleving.

Gonny van der Maten 

Passieconcert Tiels Madrigaal Koor 2 april 2023

Wanneer dit blad verschijnt hebben we een periode achter de rug waarin we zagen dat de thermostaatcijfers een 
vrije val maakten en andere cijfers zowat door het plafond gingen! En er waren in de wereld allerlei treurige zaken te 
zien. Toch mag ons dat echter niet hinderen om ons te verheugen op het naderende Paasfeest, het o zo mooi én 
belangrijke Hoogfeest waarop wij de wederopstanding van Jezus Christus gedenken, 3 dagen na zijn afschuwelijke 
kruisiging!
Daarom wens ik een ieder die bij dit blad is betrokken, de kerk, en al mijn mede parochianen een ZALIG PASEN toe.
Na het gruwelijke offer dat Hij gaf, Stond Hij op uit zijn duisteren graf, maar Christus is opgewekt als eerste die 
ontslapen zijn!

Willem Vizee - Tiel

PASEN anno 2023
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Van alles wat

Op vrijdagavond 24 februari konden onze gasten weer 
genieten van een ‘culturele maaltijd’. Na een lange tijd 
zonder deze Special Meal’s was het een feestje om weer 
eens met een andere ‘keuken’ kennis te maken. Dit keer 
was het de Syrische en bereid door onze eigen kookster 
Rawan. Zij is drie jaar geleden gevlucht uit Syrië en sinds 
een half jaar helpt ze onze kokers 
bij de maaltijden. Op 6 februari 
hoorden we van de afschuwelijke 
aardbeving in haar moederland. 
Gelukkig waren er onder haar 
familieleden en bekenden daar 
geen slachtoffers gevallen maar ze 
hadden wel veel schade. Geld 
was de beste manier om hen te 
helpen en dus hebben we een 
donatie-potje neergezet. Natuurlijk 
zijn onze gasten niet bepaald 
‘kapitaal krachtig’ maar het ging er 
vooral omdat we toch op een of 
andere manier onze betrokkenheid konden laten blijken. 
Wat mij betreft was elke euro in het potje er zeker 20 
waard! Aangevuld met enkele wat grotere bijdragen 
konden we haar bij de maaltijd een enveloppe met € 
200,- geven die ze zichtbaar geëmotioneerd in ontvangst 
nam. Fijn dat we dit voor haar konden doen.

Inmiddels zijn Annette Wiegers en Anneke Loor in het 
Inloophuis aan de slag gegaan. Annette voor haar HBO 
stage en Anneke als nieuwe collega van Truus en mij. 
Beiden zijn goede bekenden in Tiel. Annette onder andere 
vanwege haar vele vrijwilligerswerk in Westroyenen 
Anneke omdat zij al meer dan 12 jaar in het Tielse zieken-
huis werkt. Een nieuwe collega betekent ook ontdekken 
van nieuwe talenten en nieuwe mogelijkheden die daar-
door wellicht ontstaan. En natuurlijk opnieuw een taakver-

deling maken voor alle grote en 
kleine klussen die gedaan moeten 
worden.
Ons bestuur denkt daarbij nu 
volop mee. Bestuurslid Cilia 
Henkens heeft het Inloophuisin 
haar portefeuille gekregen en zij 
pakt deze taak voortvarend op. 
Het is erg fijn dat er iemand met 
een nieuwe heldere blik kijkt naar 
onze organisatie. Sommige 
dingen slijten na een aantal jaren 
en moeten dan weer eens opgeschud worden,en opge-
fríst! Zo hebben we nieuwe afspraken gemaakt over het 
schoonhouden en hebben we de huiskamer wat prakti-
scher ingericht. Soms kleine aanpassingen die toch echte 
verbeteringen betekenen.

Het is fijn om te zien hoe de laatste tijd onze gasten ook 
buiten het inloophuis met elkaar gaan optrekken. Al een 
tijdje geleden hoorden we dat mensen afspraken maakten 
om samen naar TEC te gaan kijken in plaats van er alleen 
heen te gaan. Ook worden er afspraken gemaakt om 
samen ergens te gaan eten als er bij het Inloophuis geen 
maaltijd is. En een klein groepje gaat nu regelmatig samen 
naar een film of een voorstelling in de schouwburg. 
Iemand doet een voorstel voor iets wat hij of zij graag wil 
zien en de anderen gaan mee als ze dat ook leuk vinden.
Ook binnen merken we dat gasten actiever worden. Er 
wordt vaak geholpen 
bij het afruimen van 
de tafels en heel 
regelmatig wordt de 
sjoelbak op tafel 
gelegd voor een 
fanatiek potje. Een 
topper vond ik het 
toen ik op een 
zondagmiddag een 
paar fotootjes toege-
stuurd kreeg van een ‘indoor’ badminton spelletje! Vanzelf-
sprekend is het niet altijd pret. De gezondheid van gasten 
is vaak kwetsbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje. 
Maar de zorgen worden gedeeld en dat dat kan doet vaak 
al goed. En als dan ook het plezier gedeeld kan worden is 
dat helemaal mooi.
Tot slot: wegens het vertrek van enkele vrijwilligers zitten 
we nu erg krap in onze bezetting. Dus als het bij u past én 
als het u leuk lijkt om 1 of 2 
keer in de 1 of 2 weken in het 
Inloophuis te komen helpen 
dan maken we graag een 
afspraak voor een kennisma-
king. 

Met een hartelijke groet uit 
het Inloophuis,

Han van Peer

Indoor badminton

Annette Wiegers

Syrische maaltijd Rawan&Theo

Rawan



Bezoek je de kerkdienst in Tiel, dan zal je merken dat er 
geregeld kinderwoorddiensten zijn. Jullie zijn van harte 
welkom om deel te nemen.
Tijdens deze kinderwoorddiensten lezen wij het bijbel-
verhaal voor, maken we een tekening of doen we een 
spel, een knutsel, praten we samen over de teksten, etc.

Ook in de vastenperiode zijn er kinderwoorddiensten;  
hierbij zal er een aantal zondagen opeenvolgend aan 
een thema worden gewerkt. Met Pasen kunnen jullie het 
project meenemen naar huis. 
Heb je een mooie Palmpasenstok versierd, breng deze 
mee naar de kerk op Palmpasen voor de processie in 
de kerk.
 
De kinderwoorddiensten worden begeleid door drie 
vrijwilligers. Dit is niet zo veel. Hierdoor kunnen we 
helaas niet elke zondag een kinderwoorddienst verzorgen. 
Het schema hiervoor vinden jullie op de website van de 
parochie.
Zijn er vaders, moeders, ooms, tantes, opa's, oma's, 
buurmannen, buurvrouwen die de werkgroep kinder-
woorddienst willen komen versterken, meld je aan. 
Kom aan het einde van de kerkdienst even naar ons toe. 
Kinderen, we zien jullie graag zondag weer, tot dan. 

Christel, 
namens de werkgroep kinderwoorddienst Tiel

Wees welkom bij de 
kinderwoorddienst

St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achter in de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 2 april 11.00 uur: Palmzondag
Mt. 21,1-11, Jes. 50,4-7, Fil. 2,6-11, Mt. 26,14 - 27,66
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Doreminicus
Lector: Marita Reuvers
Intenties:
Extra collecte: Vastenactie

Donderdag 6 april 19.00 uur: Witte Donderdag
Ex. 12,1-8.11-14., 1 Kor. 11,23-26., Joh.13,1-15. 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Mescalanza
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Roef de Wit, Endang Schilder

Vrijdag 7 april 15.00 uur: Goede Vrijdag/Kruisweg
Js. 52,13-15.53,1-12., Hb. 4,14-16.5,7-9., Jh.18,1-
40.19,1-42. 
Voorganger: E. van de Moosdijk

Vrijdag 7 april 19.00 uur: Goede Vrijdag
Js. 52,13-15.53,1-12., Hb. 4,14-16.5,7-9., Jh.18,1-
40.19,1-42. 
Woord/kruisverering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Brigitte Duynstee

Zaterdag 8 april 21.00 uur: Paaswake
Gen. 1,1-2,2, Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11, Rom. 
6,3-11, Mt. 28,1-10
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Helna Coenen
Intenties: Cees Tros, Josephine Tros, Alie Gelton-Duyts,
Dora Broers-Paulus, Bertha Claessens, Charles Lancée,  
Cornelia Koopman-Kandelaar, Hendrika Janett-Keij, 
Ov. Ouders Heslenfeld-Verhaaf

Zondag 9 apr. 11.00 uur: Paaszondag
Hand. 10,34a.37-43., Kol. 3,1-4., Joh. 20,1-9.
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Cis de Bell
Intenties:Pater Bert Robben, Roland van Meurs,
Bertha Claessens, Endang Schilder, Hans van Doesburg,
Dora Broers-Paulus, Alie Gelton-Duyts, Ria van Leur,
Charles Lancée, Gerard van Gelder, Nelly van Gelder- 
van Zwam, Hendrika Janett-Keij, Sjaan Emans-de Haas, 
Cornelia Koopmans – Kandelaar

Schoonmaak kerk

Op dinsdag 11 april a.s. is het weer 
schoonmaken van onze kerk!
We beginnen ’s morgens om 09.30 uur;
ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen 
maken licht werk en u kunt per keer beslissen 
of u tijd heeft.

spatie achter intenties



Maandag 10 apr. 11.00 uur: Tweede Paasdag
Hand. 2,14.22-32, Ps. 16, Mat. 28,8-15.
Eucharistieviering
Voorganger: O. Swijnenberg
Koor: Cantors
Lector: Jan van Loon

Zondag 16 april 11.00 uur: Beloken Pasen
Hand. 2,42-47, 1 Petr. 1,3-9, Joh. 20,19-31
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Doreminicus
Lector: Jos van Berkel
Intenties: 

Zondag 23 april 11.00 uur: 3e zondag van Pasen
Hand. 2,14.22-32, 1 Petr. 1,17-21, Lc. 24,13-35 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Mescalanza
Lector: Klaas Faber
Intenties: Wil de Rond-van Gerven, Roef de Wit

Zondag 30 april 11.00 uur: 4e zondag van Pasen
Hand. 2,14a.36-41, 1 Petr. 2,20b-25, Joh. 10,1-10
Eucharistieviering
Voorganger: O. Swijnenberg
Koor: Chantiel
Lector: Marita Reuver
Intenties: Corrie van Groenestijn, Ria van Leur
Extra collecte: Roepingenzondag

Dinsdag 2 mei: 19.00 Marialof
Voorganger: M.-J. van Loon
Koor: Walburgkoor

Zondag 7 Mei 11.00 uur: 5e zondag van Pasen
Hand. 6,1-7, 1 Petr. 2,4-9, Joh. 14,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Alie Gelton-Duyts, Ria van Leur

Dinsdag 9 mei: 19.00 Marialof
Voorganger: M.-J. van Loon
Koor: Walburgkoor

Zondag 14 mei 11.00 uur: Eerst H. Communie 
Hand. 8,5-8.14-17, 1 Petr. 3,15-18, Joh. 14,15-21 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Helna Coenen
Intenties:Jaargetijde: Aaltje Duijts-Gelton
Jaargetijde: Wim de Raaij, Roland van Meurs,
Dora Broers, Tonny van der Nat-van der Ruygt,
Alie Gelton-Duyts

Dinsdag 16 mei: 19.00 Marialof
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Walburgkoor

Donderdag 18 mei 11.00 uur: Hemelvaart van de 
Heer
Hand. 1,1-11, Ef. 1,17-23, Mt. 28,16-20 
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Cantors
Lector: Brigitte Duynstee

Lingewaarde

Vrijdag 7 april 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijdag 5 mei 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: M.-J. van Loon

Vrijthof

Woensdag 5 april 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: E. Van de Moosdijk
Koor: Walburgkoor

Woensdag 3 mei 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor 

Walstede

Woensdag 5 april 15.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Woensdag 3 mei 15.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: M.-J. van Loon

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda




