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Kerstmis: God als mens
“Omdat GOD ernaar verlangt MENS te zijn”.
Dat is de kortste weergave van de betekenis
van het vieren van Kerstmis.
Het is ook de titel van een boekje dat vlak
voor Advent en Kerstmis is verschenen van
de hand van Tomas Halik, een bekende
priester en hoogleraar theologie in Praag. Hij
geeft een aantal korte overwegingen bij
Kerstmis en Pasen en het boekje is geïllustreerd met de mooiste schilderijen van oude
meesters.
God als mens,
eigenlijk te dwaas voor woorden.
Nee, precies hoe God door ons gekend wil zijn,
als mens met ons.
Hij deelde in Jezus ons menszijn.
Zwakte en kwetsbaarheid ontliep Hij niet.
Integendeel, juist in onze zwakte en kwetsbaarheid wilde hij een zuster/broeder zijn voor
ieder, naast ons.
Als Hij als een Koning of Heerser uit de hemel naar de aarde was neergedaald,
had Hij nooit naaste kunnen worden;
hij ging de weg van alle zaad,
geboren uit een vrouw,
opgegroeid in een afgelegen streek
en pas na lange tijd in de publiciteit gekomen.
Zijn boodschap was: God is dichtbij,
dicht bij ieder over wie zich over een ander buigt,
waar we aan elkaar geloof, hoop en liefde laten zien,
waar we als gemeenschap – en dus ook als kerk –
teken zijn van liefde voor elkaar.
Paus Franciscus heeft het graag over de kerk als veldhospitaal.
Niet een kerk die zich terugtrekt uit de ellende van de wereld,
oorlog – vluchtelingen – armoede – honger - eenzaamheid,
lees verder op pagina 3 >

Kerkbalans 2022
De stand van de actie kerkbalans t/m
30 november 2022 is: € 56.551,22
Alle schenkers hartelijk dank!
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.

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v.
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.
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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.
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Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v.
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz.
Dominicus Tiel.

5.000

Colofon
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, Adri Enthoven,
Piet van den Ende, Klaas Faber, Peter
Gruijthuijsen, Locatieraad, Marie-José
van Loon, Gonny van der Maten, Sjef
Mulders, Han van Peer, Yvonne
Schneider, Hans Seure, Bert Spaan,
werkgroep Dominicus Ontmoetingen,
Willem Vizee, Werkgroep Jeugd en
Liturgie, Marga Stevens, Gerrit Overdijk
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
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een kerk die weet dat haar roeping daar ligt
waar mensen in de knel komen,
waar de wonden van het leven het sterkst gevoeld worden.
Juist daar wil God naaste zijn, mens naast mij, naast jou
om een arm om ons heen te leggen en te zeggen: Ik ben met je.

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.

45.000
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

> vervolg van pagina 1

Betalingen

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

Niet God is dood.
God is met ons.
Het is echt ZALIG Kerstmis als we dat tot werkelijkheid laten komen.

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

Aad van Dijk

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

Afscheid van Henk van Kempen als koster van de St.Dominicuskerk

Inloophuis, Franciscushof of
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel
onder vermelding van bestemming.

Kopij

INHOUD

DN 1171 verschijnt op 16 februari 2023.
Kopij voor de periode 17 februari tot en met
31 maart 2023 dient uiterlijk woensdag
1 februari 2023 bij de redactie binnen te
zijn. Aanleveren in Word, illustraties als
.jpg, alleen via de email, redactiepk@
suitbertusparochie.nl
Dank voor uw medewerking.

Intenties
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 parochiecentrum (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.

Afscheid van Henk van Kempen
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Maandagavond 14 november j.l. hebben we
afscheid genomen van Henk van Kempen,
op dit moment de oudste en langst zittende
koster van onze Dominicus geloofsgemeenschap. Bijna 25 jaar bekleedde Henk
dit ambt, jarenlang ook samen met zijn
vrouw Riet, onze eerste vrouwelijke koster,
totdat dit voor Riet in 2008 niet meer
mogelijk was en ze als koster moest stoppen.
Henk is daarbij ook nog eens jarenlang
coördinator van het kosterscollege geweest, tot enige jaren geleden hem dat in
2015 te zwaar werd.
Voor zijn jarenlange verdiensten voor de
St. Dominicusparochie is Henk al eerder
onderscheiden met de prestigieuze
Willibrordpenning (penning met draagspeld).
Deze draagspeld heeft Henk altijd trots op zijn revers, bij bijzondere kerkelijke evenementen.
14 november was het dan zo ver dat we tijdens een mooie informele bijeenkomst op het parochiecentrum
afscheid hebben genomen van Henk als koster van dienst.
Pastoor Hogenelst en Tom van Oostrom waren persoonlijk aanwezig om Henk een prachtige oorkonde uit
te reiken voor zijn jarenlange verdiensten in bestuurlijke functies, vele werkgroepen en als koster voor de
Dominicusparochie, Dominicus geloofsgemeenschap en de Suitbertusparochie.
Beste Henk, ook namens je zes collegakosters bedankt
voor alle collegialiteit en wij wensen jou en Riet nog vele
fijne en gezonde jaren samen.

Parochiecentrum

Hans Seure

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
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Ad limina en de taken van de kerk
De Nederlandse bisschoppen waren in Rome voor hun ad
limina-bezoek. Erik Borgman schreef voor ND en KN over
drie urgente taken die de kerk nu kan oppakken.
Hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman
schreef een essay dat verscheen in het Nederlands Dagblad (ND) en vrijdag in de papieren editie van het Katholiek
Nieuwsblad (KN) staat. Deze twee kranten werken samen
bij het ad limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen
aan Rome.
Erik Borgman o.p., eerder dit jaar in Antwerpen

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten
in de juiste sfeer…

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Nederland wordt vaak gezien als land waarin het
christendom zijn dominante rol kwijt is. Steeds weer klinkt het: minder gelovigen die minder geloven, en
wat zij geloven heeft minder invloed op hun leven.
Maar is het niet vruchtbaarder om te spreken over een land vol dwalers en verdwaalden? Want velen
weten niet hoe goed te leven. Zij vinden het heden verwarrend en de toekomst onzeker. Daardoor twijfelen ze aan de zin en betekenis van hun bestaan, steekt in de publieke ruimte en op sociale media geregeld ontwrichtend geweld de kop op en neemt de psychische nood toe.
Dit alles wordt versterkt door de vele crises waarvoor
geen oplossing in zicht is: een ecologische crisis, een
crisis rond de integratie van migranten en de omgang met
culturele en religieuze verschillen en, sinds de oorlog in
Oekraïne, een economische crisis. Velen weten niet wie
en wat zij mogen geloven en waarop zij kunnen vertrouwen.

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?
tel. 0344 613701
redactiepk@gmail.com

Hoe kan het dan toch dat de Kerk in Nederland in haar ad
limina-rapport, haar ‘staat van de Kerk in ons land’, zoveel
onzekerheid uitstraalt over haar betekenis en relevantie?
Drie urgente taken voor de kerk.

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

Erik Borgman onderscheidt in zijn bijdrage drie urgente taken: als eerste en meest urgente taak: bied
troost en verbondenheid. Wees als kerk een veldhospitaal, zoals paus Franciscus het verwoordt, op de
plekken in de samenleving waar mensen lijden en in de verdrukking komen.Ten tweede: catechese. ‘Dit is
een enorme opdracht’, schrijft Borgman. ‘Het gaat om presentatie van de visie op onze omgang met de
aarde (de encycliek Laudato Si’) en met kloven en conflicten tussen bevolkingsgroepen (de encycliek
Fratelli Tutti). Het gaat om de visie op de waardigheid van alle mensen en van elk menselijk leven in alle
stadia en situaties. Het gaat ook om wat de kerk eigenlijk viert met Kerst, Pasen en Pinksteren, en wat dit
kan betekenen voor het dagelijks bestaan. Geloof is uiteindelijk het vertrouwen geliefd te zijn en gedragen
te worden.’

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

Ten derde: saneren. Dat doet pijn, maar het gaat over gezond maken. ‘God laat ons niet in de steek’,
schrijft Borgman, ‘dus de vraag is welke missionaire weg Hij ons wijst.’

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

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

Bron: Dominicanen.nl

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk
Mediceutical voor hoofdhuid problemen
Gespecialiseerd in krullend haar
24 uur per dag afspraak maken online
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WIE BEN IK (8)

IN MEMORIAM		

CORNELIUS, een Romeins officier die in de Bijbel wordt
omschreven als ‘een zeer vroom man’ die veel aalmoezen
gaf. Hij werd op een dag bezocht door een engel die hem
opdracht gaf Petrus te halen en te luisteren naar wat deze te
vertellen had. Cornelius stuurde twee dienaren naar Petrus
die intussen een visioen had waarin hem werd verteld dat hij
niet als verwerpelijk mocht beschouwen wat God rein had
verklaard. Petrus ging mee naar Cornelius’ woning, hoewel
deze niet joods was en joden zich doorgaans niet met
heidenen inlieten. Petrus had uit zijn visioen begrepen dat hij
GEEN onderscheid mocht maken tussen mensen!! (dit was
een ‘zwak puntje’ bij hem). Terwijl hij het evangelie aan
Cornelius verkondigde daalde de Heilige Geest neer op alle
aanwezigen. Toen Petrus hoorde dat ze GOD prezen en in
tongen spraken besloot hij hen te dopen.
MARCUS, evangelist, metgezel van Paulus. Marcus’ moeder,
een rijke weduwe uit Jeruzalem was familie van Barnabas.
Marcus vergezelde Paulus en Barnabas naar Cyprus, maar
verliet hen en ging terug naar Jeruzalem. Op grond hiervan
weigerde Paulus hem mee te nemen op een volgende reis. Barnabas was het niet met hem eens en vertrok
met Marcus opnieuw naar Cyprus. De breuk zou later weer hersteld worden. Aan Marcus wordt het
schrijven van het eerste evangelie toebedeeld.
APOLLOS, een uit Alexandrië afkomstige jood, die in 52 na Chr. In Efese arriveerde en in de synagoge de
leer van Christus verkondigde. Zijn kennis van de leer was echter onvolledig, maar nadat Priscella en Aquila
hem hadden onderwezen (een soort toerustingscursus van de ‘pastoraatsgroep’) werd hij een succesvol
predikant (gelijk een Dominicaan) . Zijn invloed werd zó groot dat er een groepering ontstond die zijn woord
boven dat van Paulus stelde, maar het was duidelijk dat beide evangelisten dergelijke partijvorming
onwenselijk vonden en dat Apollos door Paulus als medestander werd beschouwd.
LUCAS, is de auteur van het derde evangelie – het meest literaire van de vier evangeliën – en auteur van het
Boek Handelingen der Apostelen, waarvan een deel in de eerste persoon is geschreven. Lucas is vooral
bekend vanwege zijn prachtig verwoorde evangelie van de kerstnachtvieringen.
HERODES DE GROTE, koning ten tijde van Jezus’ geboorte. Toen wijze mannen de geboorte van een
koning in Bethlehem aankondigden gaf hij hen opdracht het kind te zoeken. Ze keerden echter niet terug
waarop Herodes bevel gaf om alle jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehem te doden.
De geboorte van Jezus, de vredebrenger, had dus wel een heel hoge prijs
(28 december; ‘onnozele (=onschuldige) kinderen’).
• Tot op de dag van vandaag sterven er dagelijks duizenden onschuldige
		 kinderen overal ter wereld, zoals in de Oekraïne. De wereld kijkt toe, beter
		 de wereld kijkt weg!

✟

†

Roef de Wit (Roelof Antonius)

Antoon Boeijen

Op Allerheiligen (1 november 2022)
is Roef in Kerk-Avezaath
overleden. Hij is geboren in 1935
in Ammerzoden in een bakkersgezin. De bakkerij had niet zijn
voorkeur, Roef ging de kant van
de financiën op. In het gemeentehuis in ’s-Hertogenbosch
ontmoette hij zijn Jet, met wie hij meer dan 60 jaar
geleden trouwde. Hij kwam in Tiel werken op het
gemeentehuis op de afdeling financiën; daar heeft hij
zijn werkzame leven voltooid. Hij wees met plezier op
de Willem-Alexanderbrug, als zijn brug; hij was de
directeur van het samenwerkingsverband van de
gemeenten die over de tolbrug gingen.

Antoon, Toon was een hele bekende
parochiaan. Toon werd geboren in
Schaijk, maar woonde 62 jaar in
Tiel, samen met zijn vrouw Diny en
hun kinderen Frank en Lindy. Toon
en Diny hadden vanaf de jaren
zestig tot de jaren tachtig een
zuivelwinkel aan de Hogestraat in
Tiel, van waaruit Toon met een SRV-wagen de winkel aan
huis bracht.
Toon heeft in de parochie heel veel stappen gezet. Hij
was jarenlang een actieve vrijwilliger, zo is hij lid geweest
van de vroegere parochievergadering.
Maar vooral was hij een doener, dat was duidelijk in de
vele activiteiten, hij bracht het kerkblad rond en was lid
van de beheerscommissie waar hij allerlei hand- en
spandiensten verrichtte in het onderhoud van het
kerkgebouw. Ook verzorgde Toon het onderhoud van de
binnentuin van de pastorie en bij de maandelijkse
schoonmaakbeurten van de kerk was hij altijd aanwezig.
Toon kwam vrijwel dagelijks naar het gebedskwartier en
dronk daarna mee koffie in de keuken waar hij zijn vaste
plek had. Wanneer hij er niet was, maakten we ons
zorgen.
Daarna keek hij altijd even rond of er nog iets moest
gebeuren. Heel vaak nam hij nog even een schoffel en
werkte ermee in de binnentuin.
Toevallig hadden we het er kort geleden nog over dat we
aan de tuin konden zien dat Toon niet meer in Tiel woont.
We herinneren ons Toon vooral als een bescheiden
iemand. Hij wilde niet in het middelpunt staan, hij deed
zijn werk in stilte. Hij was een man met een gouden hart,
die altijd klaar stond voor anderen en zeker voor de
zwakkeren in de samenleving, hij bood waar het maar
enigszins kon zijn hulp aan.
Zijn gezondheid werd helaas zwakker en dat was de
reden dat hij samen met Diny verhuisde naar een
aanleunwoning in Boekel. Terug naar de streek waar hij
en Diny vandaan kwamen. Ze woonden daar mooi, maar
voor Toon mocht dat maar vier maanden zijn. Hij overleed op 14 oktober.
Met acht parochianen zijn we op vrijdag 21 oktober naar
zijn afscheid geweest in de Kruisherenkapel in Uden.
Toon is op een waardige wijze herdacht en ook namens
onze geloofsgemeenschap is er gesproken.

Roef was een kerkelijk en maatschappelijk zeer betrokken mens. In de parochie was hij geruime tijd penningmeester van het parochiebestuur, lid van het College
van Collectanten, penningmeester van de stichting
Vrienden van de Sint Dominicus. Zijn geloof was een
belangrijke factor in zijn leven. Maar ook maatschappelijk had hij veel terreinen waarop hij zich inzette.
Denk bijvoorbeeld aan het wooncomplex De Batouwe
en de tennisvereniging in Avezaath. Voor al zijn
verdiensten werd hij begiftigd met een onderscheiding:
hij werd RIDDER in de orde van Oranje-Nassau.
We hebben in de Dominicuskerk afscheid van hem
genomen in een opvallend drukbezette uitvaartdienst.
Behalve veel familieleden – Roef en Jet hadden geen
kinderen, maar waren echte familiemensen – waren er
ook veel parochianen die van Roef afscheid wilden
nemen. De Schola Cantorum onder leiding van Frits
Hendrich zorgde voor een klassieke sfeer en de
inbreng van familie en van vrienden gaf er een warme
tint aan. De tekst uit het tweede hoofdstuk van het
Lucasevangelie: “Nu laat Gij, Heer, uw dienaar gaan in
vrede,” speelde een rol bij de zegening na zijn overlijden thuis en bij de kerkdienst en zo getuigden we van
zijn geloof in leven bij de Eeuwige.
Roef is na de uitvaartdienst gecremeerd in het crematorium in Tiel.

Aad van Dijk

Sjef Mulders

IN MEMORIAM		

We zijn heel dankbaar en blij dat Toon zo lang deel heeft
uitgemaakt van onze geloofsgemeenschap!
Toon, dankjewel voor wie je was!
Adieu, tot ziens bij God.

Zalig kerstfeest en alle goeds voor 2023
Bert Spaan en Adri Enthoven
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Nieuwe Pastoraatsgroep aangetreden!
In onze geloofsgemeenschap is een Pastoraatsgroep actief, die functioneert onder regie van het pastorale
team. Deze groep vrijwilligers vormt als aanvulling op het pastorale team “de ogen en de oren van onze
geloofsgemeenschap” voor wat er leeft op het terrein van pastorale zaken.
De vorige pastoraatsgroep bestond door ziekte en overlijden uiteindelijk nog maar uit één persoon.
Te weinig voor alle vragen die er op deze groep afkomen. In dat tekort zijn drie leden van onze geloofsgemeenschap ingesprongen: Marie-José van Loon, Peter Gruijthuijsen en Jan van Loon vanuit hun
betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap. Voor hen is de betekenis van de pastoraatsgroep té belangrijk
is voor onze geloofsgemeenschap – die mag niet wegvallen.

Franciscushof, de tuin waar mensen
aarden
Onze vlag

De boeren hebben
het lastig. Dat is
voor elke Nederlander helder.
Onze aarde, waar
we zo graag aarden, onze lieve
aarde heeft het
lastig, zeg maar
De Nederlandse vlag zoals hij
gerust is in gevaar.
FIER mag wapperen bij onze
Niet iedereen erkent
biogeteelde producten
dat, maar dat we meer
voorzichtigheid mogen hebben in ons omgaan met
de aarde en met het klimaat, dat staat voor de mensen van de Franciscushof buiten kijf. Willen we kunnen
aarden, dan moeten we leren aardiger te zijn voor de
aarde dan we de laatste jaren waren. Voorzichtiger,
zuiniger met het goede dat de aarde ons geeft.
Deze week kwam er een klas kinderen langs de
Franciscushof; groep 5 à 6, schat ik in. Koos zat met
onze producten aan het hek en de Nederlandse
driekleur wapperde heerlijk in de wind. Een van de
jongens riep: ”he, die vlag hangt verkeerd”. Hij hing
gewoon met rood boven zoals het hoort; Door mij
heen schoot: hij ziet zoveel vlaggen ondersteboven,
hij weet al niet eens meer hoe de Nederlandse vlag
er gewoon bij hoort te wapperen. Maar later dacht
ik: misschien is zo’n kind al zo met de problemen
van de boeren bezig dat hij ons oproept om met onze
vlag mee te protesteren. Maar het moge ieder duidelijk zijn: bij ons staat de toekomst van de aarde
bovenaan, al beseffen we best dat de boeren door alle
onzekerheid reden hebben hun stem te laten horen.
Groene Kerk
In de maand oktober was er in de Sint Maartenskerk
de oecumenische viering in het kader van de Groene
Kerk. Naast alle goede woorden, onder andere van
onze voorganger Ed, waren er ook stands voor na
afloop bij de koffie om de boodschap ook
daadwerkelijk te ondersteunen; de wereldwinkel was
er met producten, en Thedinghsweert met hun
biologische groenten en bioproducten en uiteraard
ook onze Franciscushof. De foto toont wat we aan
te bieden hadden. Dat was eigenlijk niet zo’n grote
8

Koos in de Maartenskerk bij de verkooptafel tijdens de
GroeneKerkviering

diversiteit, omdat er in de maand oktober al veel
minder producten zijn dan bijvoorbeeld in juli of
augustus. Maar bij het opruimen bleek toch dat
Koos alles heeft kunnen verkopen. Op de tuin zelf
hebben we nog wel wat pompoenen, ook
flespompoenen; bovendien boerenkool, palmkool.
Maar verder, wat we nog hebben, gaat naar de
maaltijden van het inloophuis. Dat is immers onze
eerste doelstelling.

Graag willen zij zich in dit artikel als pastoraatsgroep aan de Dominicus geloofsgemeenschap voorstellen,
hoewel zij geen onbekenden voor u zijn: Marie-José en Peter zijn lekenvoorgangers bij Woord- en
Communievieringen en Woord- en Gebedsdiensten. Marie-José doet ook kinderwoorddiensten. Jan is al
jaren betrokken bij het voorbereiden van de jeugd op het Vormsel en Peter en Jan ziet u ook regelmatig
als lector in de zondagse vieringen.
De nieuwe pastoraatsgroep wil de basistaken zoals
- aanwezig zijn voor pastorale contacten
- bijdragen dat liturgische zaken in relatie gebracht worden met praktische oplossingen
- op ziekenbezoek bij mensen en hen bijstaan in hun laatste levensfase
- verbinding leggen met Dominicus Ontmoetingen voor nieuwe impulsen
graag in samenspel met de geloofsgemeenschap vorm geven!
Wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën en suggesties.
We denken bijvoorbeeld aan het vormgeven van een ‘kinderkerk’ om voor de communicantjes en
vormelingen en hun ouders aanwezig te zijn na deze feestelijke gebeurtenissen. We denken ook aan het
opzetten van de Mariavesper op een eigentijdse manier: “Maria-lof nieuwe stijl” mogelijk ook in
oecumenisch verband. Ook denken we aan het opbouwen van een goede werkrelatie met de katholieke
basisscholen. Klaas Faber gaat ons begeleiden bij onze start. We staan op de schouders van onze
voorgangers!
We hopen op een mooie werkrelatie met het Pastoresteam en met de Locatieraad.
Door een goede onderlinge afstemming kunnen wij ons werk beter doen.

Klaar voor de composthoop; het aspergegroendat na
23 juni (feest van Sint Jan) ontstaat als je de asperges
laat doorgroeien. Dan verzamelen de wortels kracht voor
volgend jaar. Als ze geel worden en dus verdorren, dan
moeten ze afgeknipt worden en verwijderd. Volgend jaar
nieuwe kansen voor de asperges. Zo ligt het klaar om op
de composthoop te komen.

Dus erg veel te kopen hebben we niet voor u in deze
tijd, maar het blijft de moeite waard om te zien wat
we met elkaar tot stand hebben gebracht. Kom dus
gerust langs en kies de koffietijd als u wat langer wilt
zitten. Rond half elf bent u
zeker van een warm kopje
koffie of thee. Overigens
goed om te weten dat we op
woensdag in de middag
werken (vanwege het
maaiwerk dat een droge
vegetatie vraagt.)
Welkom dus.
Aad van Dijk
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We gaan beginnen!
We gaan verder!
Marie-José van Loon, Peter Gruijthuijsen en Jan van Loon
De pastoraatsgroep is via mail bereikbaar:
pastoraatsgroep@dominicustiel.nl
Contactgegevens parochiecentrum in Tiel:
St. Walburgkerkpad 3
4001 MG Tiel
tel. 0344-61 37 01
secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl

De Pastoraatsgroep in overleg: v.l.n.r. Klaas Faber,
Marie-José van Loon, Peter Gruijthuijsen en Jan van Loon
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Jaarprogramma 2022-2023
Dominicus ontmoetingen
Jaarprogramma
2022-2023
nog een
paar plaatsen!
Dominicus ontmoetingen:
nog een paar plaatsen!

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?

Bij eenBij
aantal
onderdelen
is nog
plaats
voor
nieuwe
deelnemers.
een aantal
onderdelen
is nog
plaats
voor
nieuwe
deelnemers.
Heb jeHeb
interesse
in
de
onderstaande
thema’s,
meld
je
aan
je interesse in de onderstaande thema’s, meld je
aanenendoe
doemee.
mee.
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.

Rome – eeuwige stad

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.
Op aandringen van vrienden maakte Salvador Dali in de periode
van 1963 tot 1965 105 litho’s bij de Bijbel. We bekijken een aantal
van deze indrukwekkende beelden, laten ze op ons inwerken en
gaan dieper in op de verhalen en teksten die eraan ten grondslag
liggen.
Peter Minnema gaat opnieuw met ons op verkenning in dit werk.

de bijbel door de ogen van
Salvador Dali

De bijeenkomsten zijn op:
Donderdag 8 december
donderdag 26 januari
donderdag 9 februari
In het vervolg op de serie ‘Spiritualiteit en ouder worden’ ligt
dit jaar de focus bij ‘Barmhartigheid en spiritualiteit’.

Barmhartigheid
en spiritualiteit

Duurzaamheid

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

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

De data op een rijtje - Dominicus ontmoetingen - seizoen 2022-2023
Maand

Datum

januari

Tijdstip

Inleider

Do 12-01 Film: Des Hommes et des Dieux

11.00-15.00 uur

Joke van Winden

Do 26-01 Dali-bijbel

11.00-14.30 uur

Peter Minnema

februari

Do 09-02 Dali-bijbel

11.00-14.30 uur

Peter Minnema

maart

Do 09-03 Film: The Way

11.00-15.00 uur

Joke van Winden

Do 30-03 Zeg het met bloemen

11.00-14.30 uur

Wilma Wouterse

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

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

juni

Onderwerp

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 14.30 uur in ons
parochiecentrum aan het Sint Walburgkerkpad. We ontmoeten elkaar in de ‘grote
vergaderzaal. De ‘ontmoetingen’ zijn kleinschalige bijeenkomsten waarbij we, naast het
genieten van interessante thema's, elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige setting.
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
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Actie Kerkbalans 2023
Door meerdere kerkgenootschappen in het land wordt jaarlijks
actiegevoerd om financiële ondersteuning te verkrijgen voor
alle activiteiten welke binnen de geloofsgemeenschap georganiseerd en uitgevoerd worden. De Actie Kerkbalans.
Ook bij de Dominicus parochie vinden er veel initiatieven plaats die uw jaarlijkse eenmalige donatie of
maandelijkse bijdrage dringend nodig hebben. Denk hierbij onder anderen aan het inloophuis, de voedselbank Rivierenland, ouderen zorg, individuele pastorale zorg enz.
Ook willen we dit jaar aandacht vragen voor de huidige energiecrisis waardoor het moeilijk wordt de
temperatuur in de kerk op een behaaglijk peil te houden. De kosten voor verwarming dreigen het budget
ver te overschrijden. Een extra bijdrage zou dan ook zeer welkom zijn.
Begin januari gaat de Actie Kerkbalans 2023 weer van start. Vrijwilligers gaan de bekende Kerkbalansenveloppe in de brievenbus stoppen en komen deze twee weken later weer ophalen. De enveloppe bevat
een informatiefolder over de activiteiten van onze Dominicus gemeenschap en ook een reactieformulier
waarin u kunt aangeven op welke wijze u uw financiële ondersteuning wilt afhandelen.
Uiteraard kan er ook een bijdrage rechtstreeks gedaan worden zonder tussenkomst van de Kerkbalansenveloppe. Deze bijdrage kan gestort worden op bankrekening:
NL15INGB0002510401 t.n.v. H. Suitbertus kerkbijdrage H. Dominicus
Vertrouwend op uw gulle gaven, danken wij u bij voorbaat heel hartelijk.
Werkgroep Actie Kerkbalans

IN MEMORIAM		

†

Op dinsdag 3 januari a.s. is het weer
schoonmaken van onze kerk!

Endang Schilder

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

Schoonmaak kerk

Op 7 oktober 2022 overleed Endang Rahaju Schilder.
Hij werd 65 jaar. Op 13 oktober hebben wij in de
Dominicuskerk te Tiel afscheid van hem genomen in
een viering waarin we luisterden naar gedichten en
muziek van o.a. Wieteke van Dort. Na de viering
hebben wij Endang begeleid naar zijn laatste rustplaats
op de J.D. van Leeuwenstraat.

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.

Kijk eens op onze website

www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

Yvonne Schneider

Beste mensen,
De redactie is altijd blij met het aanleveren van
kopij, maar verzoekt u vriendelijk deze in Word
aan te leveren en eventuele foto's apart in .jpg
format, zodat ze het beste in het DN afgedrukt
kunnen worden.
Dus liever geen documenten met de foto's er
al in geplaatst en ook geen .pdf documenten.
Bij voorbaat onze welgemeende dank.
De redactie

www.steenhouwerijrijksen.nl
12
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IN MEMORIAM		

†

Henk Oostendorp

IN MEMORIAM		

†

Anthonia Maria (Cor)
Koopmans-Kandelaar

Geboren in een gezin met twee
zussen en vijf broers, de laatste uit
dit geslacht.
Henk overleed 4 september op
94-jarige leeftijd. Een ‘oorlogskind.’
Hij overleefde ternauwernood
kamp Amersfoort. In de jaren 50,
na zijn HTS-opleiding installatietechniek, werd hij deel van het
familiebedrijf en bouwde, samen met zijn broers, het
bedrijf uit tot een ‘merknaam’ in Tiel. Trots op zijn
medewerkers.
Naast zijn werk was Henk ook maatschappelijk actief. Lid
van het schoolbestuur, de brandweer, het waterschap, de
kamer van koophandel, en nog veel meer. Sportief ook,
vanaf zijn 50e tot zijn 91e sportvliegen, iedere dag
zwemmen om zijn conditie op peil te houden. En ook nog
veel aandacht voor zijn gezin, mede dankzij de onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote Emmy. De laatste
tijd ging zijn gezondheid achteruit. Dankzij de hulp van
Emmy, zijn kinderen en lieve buren, kon hij thuis ‘zijn
ogen sluiten.’ Een voltooid leven. Bij zijn afscheid stond
psalm 1 centraal: ‘Gelukkig de man die zich niet bemoeit
met praters over niets dan eigenbelang, maar die uitgaat
om goed te doen.’ Een bijdrage leveren om een hemel op
aarde te realiseren: woorden, tekenend voor zijn leven.

Geboren op 6 november 1922 te
Jutphaas, overleed ze op
2 november in Tiel, vier dagen
voor haar 100e verjaardag. Alles
was al georganiseerd om er een
geweldige dag van te maken.
Weer een keer een intiem feestje.
De burgemeester en de fotograaf stonden in de
startblokken. Feest! En dan sterft ze nog tamelijk
onverwachts. Geen aards feestje dus, maar hopelijk
voor haar nu ‘een hemels feestje’. Dankbaarheid
overheerst. Cornelia kwam als gezinsverzorgster in
1958 in het leven van de familie. De plotselinge dood
van Gijs’ vrouw Truus was de aanleiding. Hij bleef op
jonge leeftijd achter met 8 kinderen. Cornelia nam de
zorg op zich. In 1959 trouwden ze, en dat huwelijk
werd bekroond met nog 5 kinderen. Haar hele leven
stond in het teken van zorg. Kleine dingen delen in
moeilijke tijden, Zorg!
En met liefde en toewijding haar man verzorgd toen hij
ziek werd. Een leven vol eenvoud en toewijding. Op
háár manier heeft ze haar talenten gebuikt. ‘Panis
Angelicus’, zij was voor óns een engel, het brood uit
de hemel zeiden haar kinderen, mede door haar zijn
we geworden wie we nu zijn.’
‘Voortreffelijk, goede en betrouwbare dienaar, wees
welkom bij het feestmaal van de Heer.’

Klaas Faber
Klaas Faber

Schola zingt in Tiel en Beneden-Leeuwen
Op de derde zondag van de Advent, 11 december,
is het halverwege de tijd richting Kerstfeest. De kleur
in de kerk is dan niet paars maar rose, als een
vooruitblik naar dit Hoogfeest.
De viering begint met de Introitus Gaudete, dat
Verheugt U betekent.

Schola zingt hier zowel Gregoriaans als meerstemmig. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Frits
Hendrich enkele bekende kerkliederen driestemmig
getoonzet, en we zingen deze in het Latijn en een in
het Duits. Een bijzondere belevenis voor de kerkganger maar ook voor de zangers van de Schola,
want dit is de eerste keer dat een Nachtmis wordt
gezongen.

In deze viering zal kardinaal W. Eijk voorgaan en
verzorgt de Schola de liturgische gezangen. Natuurlijk ontbreekt het Ave Maria niet in deze viering en
aan het eind zal het deels meerstemmige Magnificat
klinken.

Namens de Schola Cantorum Tiel
Gerrit Overdijk

De vaste en wisselende gezangen
worden Gregoriaans gezongen,
mooie, eeuwenoude eenstemmige
muziek.
De mis begint zoals gebruikelijk om
11.00 uur.
Op kerstavond mag de Schola de
Nachtmis in de Alphonsus de Liguorikerk in Beneden-Leeuwen verzorgen.
Die viering begint om 23.00 uur. De

14
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Carols-kerstconcert Tiels Madrigaal Koor en Chantiel
Op 11 december vindt een bijzonder kerstconcert
plaats in de St. Maartenskerk, waarbij het Tiels
Madrigaal Koor o.l.v. Gonny van der Maten en
Chantiel o.l.v. Stijn Bruning beide te horen zijn.
Tijdens het concert voor Oekraïne traden beide
koren op en ontstond het idee om een keer samen
iets te doen. De keuze viel op een kerstconcert.
We hebben een prachtig kerstprogramma voor u
uitgekozen, zeer gevarieerd, met muziek uit
verschillende landen en in verschillende talen, maar
eerlijk is eerlijk, de Engelse muziek overheerst.
Want Engeland is toch wel hèt land als het gaat om
koormuziek, en speciaal dan ook nog wat betreft
de Christmas Carols.
Drie van deze Carols zingen we met beide koren.
Een feest om te doen, en hopelijk voor u ook een
feest om te beluisteren.
Naast uitbundige muziek zijn er ook ingetogen
stukken te horen, zoals het verstilde A boy was
born van Britten en Reger’s Unser lieben FrauenT
raum. Beide componisten verrassen door de
eenvoud en de bijzondere samenklanken. In
Reger’s compositie wordt een droom van Maria
beschreven, maar in het Magnificat van Andriessen
is ze zelf aan het woord. Deze Lofzang van Maria in
het Latijn is letterlijk overgenomen uit de Bijbel. Zij
zingt dit lied op het moment waarop ze verneemt
dat ze in verwachting is. En aangezien er geen
muziek overgeleverd is bij deze tekst, heeft het heel
veel componisten geïnspireerd tot het schrijven van
passende noten. Zo ook de Nederlandse
componist Hendrik Andriessen.
Rheinberger gebruikt de melodie waarop deze
Latijnse (en later Duitse tekst) eeuwenlang is
gereciteerd, in zijn Magnificat-Sonate voor orgel.
Hij omspeelt de melodie op velerlei manieren.
Jonathan Kooman zal dit stuk spelen.

Lekker bezig
Het doet me goed als ik terugkijkend op de afgelopen tijd: verder bouwen aan dat (inloop)huis waar
velen zich thuis voelen. Er was de hele maand een
stagiaire van de kader opleiding Zorg en Welzijn van
het Lingecollege in huis. Caithlyn had het duidelijk
naar haar zin en deed prima en heel gezellig mee. Ze
kreeg dan ook veel complimenten van zowel gasten
als vrijwilligers. Het kwam mooi uit dat ze ook kon
helpen bij de bingo middag: de kers op de taart!

tegen een kleine vergoeding van appels of geld, u
een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
De toegang is gratis; er is een tekstboekje
verkrijgbaar voor 2 euro. Aan de uitgang is er een
collecte om de onkosten te bestrijden.

Chantiel laat u van drie prachtige melodieuze
nummers genieten, waarbij John Rutter als geen
ander laat horen hoe de Engelse carol-traditie tot de
dag van vandaag springlevend wordt gehouden.
En uiteraard is er in dit concert sprake van engelen
en herders. Die horen bij het kerstverhaal. We zingen
er van in de carol “Angels, from the realms of glory”:
aan het begin van het concert op muziek van John
Gardner, en later in het programma zingen we erover
op muziek van Nicholas Scott-Burt.
Leuk om te vergelijken hoe verschillend beide
componisten te werk gingen met dezelfde tekst.
In de Pastorale van Reger horen we de herders (=
pastors) voorbij komen.
En het slotstuk van vanmiddag zouden we eigenlijk
buiten moeten zingen, aanbellend aan iedere
voordeur. De kinderen die dat doen zijn bereid,
16
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Gonny van der Maten

Caithlyn en Lies bingo

We hopen dat er dit seizoen – na de Corona stilte –
ook weer 3e en 4e klas leerlingen van de VMBO en
de MAVO afdeling van het Lingecollege komen voor
hun Maatschappelijke Stage. Sinds 2016 is deze
stage niet meer verplicht maar gelukkig is de school
er toch mee doorgegaan. Het is voor leerlingen zo
goed dat ze kennis kunnen maken met wat er
allemaal in het maatschappelijke veld gedaan wordt
door vrijwilligers. In oktober mocht ik, samen met
iemand van Vrijthof, Sportfriends Tiel en met wethouder Verbeek zo’n 200 leerlingen vertellen over de
stage. Een hele belevenis om weer eens een school
binnen te lopen. Voor mij extra leuk omdat zowel
mijn vrouw als mijn dochter voor de klas staan en ik
zo een beetje de sfeer kon meekrijgen waarin zij op
hun scholen in werken. Eerlijk gezegd, geef mij het
Inloophuis maar…

Gezelligheid

We hebben met een klein groepje ‘gebrainstormd’
over nieuwe activiteiten die we zouden kunnen
opzetten. Niet dat we een ‘activiteitencentrum’ willen
worden, maar we willen wel een aanbod hebben
waarmee we onze gasten een plezier kunnen doen.
Er kwamen veel muziek ideeën opborrelen, zowel
luisteren als zelf spelen of zingen. Maar ook dansen,
spelletjes, een schaakclub, ontspanning, een ‘tutclub’ (manicuren, maskers, massage etc.) en een
uitje voor gasten kwamen voorbij. We gaan kijken
wat mogelijk is en een keuze maken waar we onze
bezoekers (en onszelf) blij mee kunnen maken.
In ieder geval blijven de bingo middagen waar nu
steeds zo rond de 15 mensen aan meedoen. Ook
gaan we de W.K.-voetbalwedstrijden van het Nederlands Elftal weer volgen. En deze keer zal er, dankzij
de speeltijden en een welbereide kok, na afloop de
gelegenheid zijn om samen nog een hapje eten.
Onze vrijwilligers kwamen er dit jaar met het jaarlijkse
uitje een beetje bekaaid vanaf omdat een programma-onderdeel niet door kon gaan. We wilden dat
graag nog goedmaken. Op 26 november heeft Jan
Detrie een schilder-workshop gegeven. Jan is
kunstschilder en coach en ook verbonden aan het
Creatief Platform Tiel. We hebben een schilderij
gemaakt waarin we onze ideeën over het Inloophuis
hebben verbeeld en de verschillende panelen
samengevoegd tot één groot palet. De achtergrond
ligt inmiddels klaar en die is al geweldig mooi en
spreekt tot de verbeelding. Ik hoop u in mijn volgende artikel het resultaat voor te kunnen schotelen.
Na deze creatieve activiteit was het op 7 december
‘Nationale Vrijwilligers Dag’ en ook die wilden we niet
voorbij laten gaan. Samen met de vrijwilligers van de
Tielse Maatjes zorgden we voor een gezellig middagje met een hapje en een drankje om elkaar te
ontmoeten en weer eens bij te praten. En natuurlijk
om iedereen die zich inzet voor ons mooie werk een
pluim te geven en heel hartelijk te bedanken.
Een heel grote ‘dank je wel’ komt de LionsClub Tiel
toe. We krijgen weer kerstpakketten van ze om uit te
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Een bijzondere groep vraagt aandacht
Stel……..

Tineke Linschoten- Janssen

Lions cheque kerstpakketten 2022

delen aan onze vaste bezoekers. De cheque daarvoor mocht ik - samen met een flinke groep andere
gelukkigen - in ontvangst nemen na afloop van de
jaarlijkse de bridgedrive van de Lions. Het is alweer
de 29e keer dat we deze prachtige gift van hen
krijgen! Geweldig bedankt daarvoor. Wij zorgen
ervoor dat elk pakket goed terecht komt.

De optimist

Tineke overleed na een lang
ziekteproces op 66-jarige leeftijd
op 3 november jl. 11 november
hebben we haar uitgeleide gedaan
in een viering van Woord- en
Gebed. Tineke, geboren in
Amsterdam, geen gemakkelijke
jeugd, ontmoette haar grote
liefde Co op een camping in Zennewijnen. Het was
liefde op het eerste gezicht. Samen waren ze jarenlang
zielsgelukkig. Co werd vijf jaar geleden ziek, Tineke
was zijn steun en toeverlaat.
Hij herstelt wonderwel. Maar dan, wat kan een mens
overkomen, wordt vervolgensTineke zelf ernstig ziek.
Genezing niet meer mogelijk! Veel verdriet. Maar
tegelijkertijd, een aanvaarding met een groot Godsvertrouwen. Samen hebben ze zich voorbereid op het
definitieve afscheid hier, en met vol vertrouwen op het
leven hierna.
Tineke was jarenlang een enthousiast lid van ons Soli
Deo Gloria koor, meer nog, zij vond haar geluk in
orgelspelen. Kreeg les van Wim Wijnen en Frits
Hendrich, en begeleidde lange tijd het koor, met voor
haar als hoogtepunt, de koorreis naar Rome. Haar
grote wens, dat er tijdens haar uitvaart gespeeld zou
worden op het grote orgel, en niet zo zachtjes. Díe
wens is in ieder geval in vervulling gegaan. Dát moet
aangekomen zijn in de hemel. Dat ook onze gebeden
haar mogen vergezellen naar het hemels paradijs.
Tineke, dankjewel, rust in vrede!

En u, beste lezer, ook weer bedankt voor het lezen
van dit stukje en uw belangstelling voor ons Inloophuis! Graag wens ik u goede kerstdagen en een
mooi en vooral – ondanks alles –optimistisch begin
van het nieuwe jaar toe. In de Trouw las ik een citaat
van filosoof René Gude. Hij ziet optimisme als een
levenshouding, dat de wereld niet door en door
slecht is, en dat je als je je best doet haar nog beter
kunt maken ook. Een optimist krijgt voor elkaar waar
een pessimist nooit aan zou beginnen.
Met een hartelijke groet,
Han van Peer

Klaas Faber

we roepen zondag i.p.v. de kinderen de volwassenen naar voren. Wat dan in de kerk blijft zitten is de
toekomst van onze kerk. En dat is mager!
Vind jij dit ook, dan heb je een mogelijkheid om hier
iets aan te doen.
Kom ons versterken om de kinderwoorddiensten in
Tiel op de zondag te behouden.
Ben je nieuwsgierig naar wat er van je verwacht wordt:
dat je het leuk vindt om met kinderen om te gaan en
ongeveer 30 tot 60 minuten voorbereidingstijd.
Wil je een keer meelopen om te weten wat het inhoud,
bel me dan even (liefst op de woensdag of vrijdag).
Hopelijk tot gauw,
Marie-José van Loon 06-30906465
Namens de werkgroep Jeugd en liturgie
Dominicusgeloofsgemeenschap Tiel

Op weg naar Kerst
Het jaar 2022 nadert het einde en bracht ons
zowel blije als soms droeve momenten door
allerlei zaken die zich rondom ons afspeelden!
Maar we staan gelukkig in deze wat donkere
tijd weer voor het licht dat KERST ons zal
brengen, met de geboorte van Jezus die
vanuit een kribbe in een eenvoudige stal ons
laat weten dat zijn komst op aarde het
mooiste is wat ons als mensheid is overkomen!
Laat ons daarom volharden, ook in deze rare
tijden, om in het genoemd licht te leven!
Daarom wens ik U allen die meewerken aan dit
blad, een ieder die zich inzet voor de Parochie
en al mijn mede parochianen een ZALIG Kerstfeest
en ZALIG en een mooi 2023 toe met veel warmte
in Uw huizen maar zeker ook in Uw harten!!!
Tot slot nog dit:
Laat ons blijven geloven
in steun en kracht van boven
De Heer laat ons niet dolen in de donkere nacht
maar zend ons Zijn licht in heldere pracht!

Van delen wordt niemand arm!
In de locatieraad hebben we besloten per
1 januari 2023 geen plaatsengeld meer te
vragen. We vinden het niet meer van deze
tijd en ook niet zo gastvrij.
Daarnaast willen we u als parochianen meer
betrekken bij de wekelijkse collecte. Door
een specifieker doel te verbinden aan deze
collecte en de opbrengsten met u te delen
willen we u laten weten waar u voor geeft en
u meer inzicht geven in de kosten die we
maken en uitgaven die we hebben. Voor de
bijzondere collecten zoals de MOV, de
Missiezondag, Adventsactie enz. blijven we
een deurcollecte houden zoals u dat gewend
bent.
Namens de locatieraad,
Sylvia van IJzendoorn

Willem Vizee
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Kleurplaat

De straat op, de wijk in!

EnergieVitaal helpt met het verlagen van de energierekening
Steeds meer inwoners hebben moeite met het betalen van hun energierekening. EnergieVitaal
helpt deze mensen met het verlagen van hun energierekening. Dat doen ze met bijvoorbeeld
met energiecoaches en klussers. De energiecoach geeft tips over wat je kunt doen om je energieverbruik te verlagen. De klussers helpen met het aanbrengen van kleine maatregelen.
Loes van Genderen werkt bij EnergieVitaal en is erg blij met dit initiatief: “We zien het steeds vaker:
mensen die hun energierekening niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Kijk, dat de energieprijzen
stijgen, kunnen we niets aan doen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat je met kleine maatregelen je
energierekening echt naar beneden kunt krijgen!”
EnergieVitaal gaat letterlijk de straat op. In Tiel gaan ze bijvoorbeeld langs verschillende straten in de
buurten de Lok en 't Ooij. Loes: ”We willen bereikbaar zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Dat kan
natuurlijk via de media, maar soms gaan we met onze coaches de straat op. We helpen niet alleen
met het aanbrengen van maatregelen, maar we bespreken ook handige tips. Vaak kun je door de dingen
net even anders te doen, ook al veel energie besparen.”
Vraag gratis een bezoek van een energiecoach aan
Het is belangrijk om tijdig in te grijpen: heb je moeite om je energierekening te betalen? Vraag dan gratis
een energiecoach aan bij EnergieVitaal.
Aanmelden kan via www.energieloketrivierenland.nl/energievitaal of bel met 0345 202 707.
EnergieVitaal is een project van Energieloket Rivierenland en werkt samen de gemeente, de woningcorporaties en verschillende sociale -en welzijnsorganisaties in Tiel.
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IN MEMORIAM		

✟

St. Dominicuskerk
Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de
Poolse taal om 16.00 uur.

Hans van Doesburg
Geboren in Tiel 28 oktober 1940,
overleden in Tiel 25 september
2022. Hans heeft zijn hele werkzame leven in allerlei functies in
de bouw gewerkt. Het was hem
van huis uit met de paplepel
ingegeven. Een tevreden man,
die samen met zijn grote liefde
Henny, kon genieten van hun kinderen en kleinkinderen
en van de kleine dingen in het leven. Betrouwbaar,
zorgzaam, een groot hart. Zeker een mening, maar
voorzichtig met het oordeel. Een buitenmens, vissen,
in het weekend naar de camping en met kinderen en
kleinkinderen vakantie vieren op de boot. Twee jaar
geleden werd Hans ziek. Een heftige tijd brak aan voor
hem en Henny, maar hij bedacht telkens wel weer iets
dat het leven de moeite waard maakte, tot het moment
dat hij geen grip meer had op zijn leven. 30 september
hebben we hem uitgeleide gedaan vanuit zijn vertrouwde St. Dominicuskerk. We lazen Johannes 14:
‘Wees niet ongerust, vertrouw op God en op mij. In het
huis van mijn vader zijn vele woningen.’
Hans vertrouwde erop dat ook zijn naam geschreven
staat in de palm van Gods hand.
‘Dat de engelen hem mogen begeleiden naar het
hemels paradijs’.

Klaas Faber

Na de zondagsviering is er
koffiedrinken achter in de kerk.
Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.
Zondag 11 december 11.00 uur: 3e zondag
van de advent
Jes. 35,1-6a.10, Jak. 5,7-10, Mt. 11,2-11
Eucharistieviering
Voorganger: Kardinaal W. Eijk
Koor: Schola Cantorum
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Diny Hooft-van Koeverden en
Gerard Hooft, Charles Lancée
Zondag 18 december 11.00 uur: 4e zondag
van de advent
Jes. 7,10-14, Rom. 1,1-7,Mt. 1,18-24
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Walburgkoor
Lector: Klaas Faber
Intenties: Gerard Telkamp
Zaterdag 24 dec. 18.30 uur: Kerstmis
Herdertjesmis
Gebedsviering
Voorganger: E. van der Moosdijk
Koor: Doreminicus
Intenties: Dora Broers-Paulus, Alie GeltonDuyts, Charles Lancée, Roef de Wit,
Gijsbertus van Zwam, Maria van ZwamKruisbergen
Zaterdag 24 dec. 21.00 uur: Kerstmis
Nachtmis
Jes. 9, 1-3.5-6, Tit 2, 11-14,Lc 2, 1-14
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Helna Coenen
Intenties: Roland van Meurs, Otto in den
Bosch, Diny Hooft-van Koeverden en Gerard
Hooft, Dora Broers-Paulus, Alie GeltonDuyts, Ria van Leur, Charles Lancée, Jan
Liefkens, Overleden ouders Liefkens-van
Kerkhof, Roef de Wit
Vrijdag 24 dec. 23.00 uur: Kerstmis
Nachtmis
Jes. 9, 1-3.5-6, Tit 2, 11-14,Lc 2, 1-14
Woord- en Communieviering
Voorganger: E. van de Moosdijk
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Willy Koemans, Dora BroersPaulus, Alie Gelton-Duyts, Charles Lancée
Cees Tros, Josephine Tros, Roef de Wit
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Zondag 25 dec. 11.00 uur: Kerstmis Dagmis
Jesaja 52,7-10, Heb 1,1-6, Joh. 1,1-18.
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Mescalanza
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Pater Bert Robben, Willy Koemans,
Jan Zuurhout, Dick Voorendt, Alie Gelton-Duyts,
Dora Broers-Paulus, Ov. Ouders Heslenfeld-Verhaaf,
Corrie van Groenestijn, Charles Lancée, Roef de Wit,
Wil de Rond-van Gerven, Ton Rutten
Maandag 26 december 11.00 uur: H. Stefanus
Hand. 6,8-10; 7,54-60, Ps. 3,1 Mt. 10,17-22
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Cantors
Lector: Cis de Bell
Zondag 1 januari 11.00 uur: H. Maria, Moeder van God
Num. 6,22-27, Gal. 4,4-7, Lc. 2,16-21
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Wil de Rond-van Gerven, Bert Robben,
Dick Voorendt, Gerard Telkamp, Lies van Baal,
Extra collecte: Vrienden van de Dominicus, Roef de Wit
Zondag 8 januari 11.00 uur: Openbaring des Heren
Jes. 60,1-6, Ef. 3,2-3a.5-6, Mt. 2,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Mescalanza
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Jaargetijde: Tonny Swinkels-Netten
Pater Bert Robben, Tonny van der Nat-Ruygt,
Extra collecte: Pastorale werk
Zondag 15 januari 11.00 uur: 2e zondag door het jaar
Jes. 49,3.5-6, 1 Kor. 1,1-3, Joh. 1,29-34
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Cantors
Lector: Cis de Bell
Intenties: Diny Hooft-van Koeverden en Gerard Hooft
Extra collecte: Energiekosten
Zondag 22 Januari 11.00 uur: 3e zondag door het jaar
Jes. 8,23b - 9,3, 1 Kor. 1,10-13.17, Mt. 4,12-23
Eucharistieviering
Voorgangers: P. van der Ven
Koor: Chantiel
Lector: Jan van Loon
Intenties: Corrie en Leida van Groenestijn
Extra collecte: Kinderwoorddienst
Zondag 29 januari 11.00 uur: 4e zondag door het jaar
Sef. 2,3; 3,12-13, 1 Kor. 1,26-31, Mt. 5,1-12a
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Jos van Berkel
Intenties: Jaargetijde: Sien Swinkels-Vrieselaar,
Tonny van der Nat-Ruygt, Charles Lancée,
Gerard Telkamp
Extra collecte: pastorale werk

Zondag 5 februari 11.00 uur: 5e zondag door het jaar
Jes. 58,7-10, 1 Kor. 2,1-5, Mt. 5,13-16
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Mescalanza
Lector: Klaas Faber
Intenties: Endang Schilder
Extra collecte: koffiegroep
Zondag 12 februari 11.00 uur: 6e zondag door het jaar
Sir. 15,15-20, 1 Kor. 2,6-10, Mt. 5,17-37
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Corrie en Leida van Groenestijn, Ria van Leur,
Diny Hooft-van Koeverden en Gerard Hooft,
Anja van Leur en overleden ouders van Leur-van Schaik
Extra collecte: bezoekgroep
Lingewaarde
Vrijdag 6 januari 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: M.-J. van Loon
Vrijdag 3 februari 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Vrijthof
Woensdag 4 januari 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: E. Van de Moosdijk
Koor: Walburgkoor
Woensdag 1 februari 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor
Zondag 12 februari 10.15 uur
Gebedsviering
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor:
Walstede
Woensdag 4 januari 15.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: M.-J. van Loon
Woensdag 1 februari 15.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda
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