Dominicus
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Herdenken om de overleden dierbare
levend te houden
‘De naam mag niet vergeten worden’
November en december. Aan het einde van het jaar kijken we vaak terug op wat het
afgelopen jaar ons heeft gebracht, maken we de balans op en denken vaak terug aan
degenen die ons zijn ontvallen. We staan stil bij hun overlijden, het gemis en we willen ze
herdenken in deze donkere dagen met lichtjes.
Mijn ouders zijn allebei, op
een gezegende leeftijd,
rond deze tijd overleden.
Ik zelf heb altijd rond de
verjaardag of sterfdag van
mijn overleden ouders en
vervelend knagend gevoel.
Niet bewust, maar een
gevoel wat zegt dat er iets
in je onderbewustzijn niet
fijn is. Het doet je denken
aan de jaren ervoor
rondom deze datum. Ik zelf denk terug aan deze mensen en sta even stil bij hun overlijden en
gemis. De mensen om mij heen hebben geen idee waaraan ik denk. Zij hebben hun eigen
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sterfdag is van een ouder… "Goh, is dat alweer zolang geleden?" is dan vaak de reactie en er
wordt verder niet over gesproken, misschien dat jezelf nog wel graag zou willen vertellen wie
ze voor je zijn geweest. Je laat het hierbij.
2 november, Allerzielen de dag van elkaars verdriet. In onze parochiegemeenschap is het de
dag dat we nog even samen stil staan bij de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen. De naam van de overleden dierbare wordt dan nog genoemd, want ‘je bent pas
echt dood als je naam niet meer wordt genoemd’.
In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag, ook dan wordt er stilgestaan bij de mensen die afgelopen tijd zijn overleden, ook
daar is dan ruimte voor tranen en verdriet voor wie er wordt gemist.
Nabestaanden plaatsen vaak bloemen en kaarsen op het graf, begraafplaatsen worden
zwak verlicht, zachte muziek en zang maakt het dat jij je dierbare dichtbij voelt. Door het
lees verder op pagina 3 >

Kerkbalans 2022

Betalingen

De stand van de actie kerkbalans t/m
30 september 2022 is: € 51.387,73
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.
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dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.
Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v.
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
51.387
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

40.000
35.000

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.

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

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, Jan Bouwhuis, Aad van Dijk,
Piet van den Ende, Nico Enthoven,
Peter Gruijthuijsen, Bert Leenders,
Locatieraad, Anky Morshuis, Sjef
Mulders, Han van Peer, Ingrid
Stavenuiter, Jan Verkley, werkgroep
Dominicus Ontmoetingen, 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
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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
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Kopij

INHOUD

DN 1170 verschijnt op 8 december 2022.
Kopij voor de periode 10 december tot
en met 17 februari 2023 dient uiterlijk
woensdag 16 november 2022 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.

Terugblik monumentendag

5

Schola zingt
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Herinneringen van broer Henk
aan Bert Robben
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Lourdesreis met de parochie
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Slotverklaring Raad van Kerken

16

Inloophuis
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Missio Wereldmissiemaand 2022

19

Vieringen Dominicusparochie
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Parochiecentrum
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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hele land wordt ook dit steeds meer een evenement, gelovig
of niet. Denk ook maar eens aan de stille tochten die georganiseerd worden, de Passion, en moderne vertelling van de
laatste uren van het leven van Jezus, zijn lijden en
opstanding. Mensen hebben diep van binnen de behoefte om
dingen samen met elkaar te delen en te beleven. Ook al
hebben we daarin voor elkaar niet altijd de juiste woorden.
Op wereldlichtjesdag, de tweede zondag van december,
wordt om 19.00 uur een kaarsje aangestoken voor de
overleden kinderen. Door de verschillende tijdszones ontstaat
hierdoor een symbolisch lint van licht. ‘Je kind blijft je kind’, op deze manier laten mensen op de hele
wereld elkaar weten dat je niet alleen bent met je verdriet.
Het jaar 2022 is bijna weer ten einde en de ‘feestmaand’ december is voor velen een moeilijke tijd.
Juist in deze dagen kan het fijn zijn elkaar te laten weten dat je aan iemand denkt.
(Deze tekst is een bewerking uit een bericht van Gerry Leferink uit 2018)

De dag toont zich met zonnestralen.
De warmte overwon de kou.
Zo is ook de kracht van liefde
sterker dan de pijn van rouw.
Ik hoop dat de leegte zich weer mag vullen.
Het gapende gat zich ooit weer dicht.
Ik wens dat de kilte van duisternis
verdwijnt door liefdevol en helder licht.
Regenbogen tonen teder.
Gehuilde tranen en een lach.
De verbinding tussen herinneringen
van pijn en liefde stil herdacht.
Hopelijk komt er een moment
voorbij de tijd en voorbij het dal,
met een vorm van overgave
die berusting brengen zal.
Karin Anbergen

Save the date:
zaterdag 17 december 2022
Kerstconcert in de
Dominicuskerk in Tiel
Na 2 jaar zonder Kerstconcert, organiseren
Mescalanza en Chantiel toch weer het
welbekende Kerstconcert in de Dominicuskerk in Tiel. En wel op zaterdagavond
17 december 2022 om 19.30 uur.
Dit jaar zullen in ieder geval Doreminicus,
Soli Deo Gloria, Chantiel en Mescalanza
zingen. Tevens zal de PGT muziekgroep haar
medewerking verlenen.
Dat wilt u vast niet missen. Zet de datum
daarom alvast in uw agenda.
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Ingrid Stavenuiter

Schoonmaak kerk
Op dinsdag 29 november a.s. is het

Nog een concert

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur;
ingang via de Ondertoon.

Het Tiels Madrigaal Koor en Chantiel geven
een gratis concert op zondag 11 december
om 16.00 uur in de St.Maartenskerk. Meer
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weer schoonmaken van onze kerk!

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

3

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

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

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

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

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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Terugblik monumentendag 2022
Ook onze kerk deed dit jaar weer mee aan monumentendag. De kerkdeuren stonden een groot deel van de dag
open en vrijwilligers begroetten de bezoekers en gaven
antwoord op hun vragen.
Reinier de Wit speelde geruime tijd op het orgel en in de
namiddag gaf het Tiels Madrigaal Koor een miniconcert
met liederen van diverse componisten uit vijf eeuwen.
Zo’n 100 personen bezochten de kerk en dat is gelet op
het grote aanbod deze dag een mooi resultaat.
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Al met al een geslaagde dag.

Schola zingt
De Schola Cantorum zingt voor het einde van dit kalenderjaar maar liefst vier keer; een mis in onze eigen kerk op
23 oktober, tijdens Allerzielen op het kerkhof, op
derde Advent in onze kerk en de Nachtmis in de kerk van
Beneden-Leeuwen.
Momenteel bestaat de Schola uit zeven zangers, tijdens
optredens meestal met zes. We kunnen dus uitbreiding
gebruiken. We zoeken heren die ervaring hebben met
zingen in een koor, liefst met wat kennis van het Gregorié
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moeten ook bij elkaar passen. Meestal zingen we tijdens
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Zin om kennis te maken? We repeteren op woensdagavonden in de dagkapel van de kerk. Ingang bij de
Ondertoon (via het plein naast de kerk) tussen 20.00 uur
en 21.00 uur.
Bel gerust voor een afspraak, 06-33435133 Gerrit Overdijk,
of stuur een mail goverdijk@gmail.com
Wat zingen we op 23 oktober?
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Allerzielen
Op 2 november zingen we traditiegetrouw op het kerkhof en in de kapel. Tijdens de rondgang over het
kerkhof worden de graven gezegend en zingen we de Litanie van Allerheiligen. In de kapel is daaraan
voorafgaand een korte viering, waarin de overledenen van dit jaar worden genoemd.
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Schola Cantorum Tiel
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WIE BEN IK (7)
NIKODEMUS, joodse leider. Hij was een Farizeeër die door
de wonderen die hij zag ging geloven dat Jezus door God
was gezonden. Toen hij Jezus op een nacht bezocht, bracht
deze hem in vervoering door te zeggen dat de mens opnieuw
geboren moest worden uit de GEEST. Hij zou Jezus later ten
overstaan van de Farizeeën verdedigen en was een van de
mensen die Jezus’ lichaam na diens dood balsemden. Jezus
werd ook bijgezet in het nieuwe graf van Nikodemus.
PONTIUS PILATUS, Romeinse gouverneur aan wie Jezus na
zijn arrestatie werd overgedragen. Hij bemoeide zich liever niet
met joodse religieuze kwesties en kon ook geen bewijs vinden
Maria Magdalena, Jan van Scorel
(Rijksmuseum Amsterdam)
voor Jezus’ schuld. Nadat een poging om de aanklagers op
andere gedachten te brengen was mislukt, demonstreerde
Pilatus ten overstaan van de menigte zijn onschuld door zijn handen te wassen en leverde Jezus vervolgens
uit om gekruisigd te worden.
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demonen. Ze was een van de vrouwen die aan de voet van het kruis stonden op Goede Vrijdag en volgens
Johannes de Evangelist was ze de EERSTE die Jezus zag na zijn opstanding uit de doden (een belangrijk
gegeven!). Ze zat op dat moment te huilen bij het graf en zag Jezus aanvankelijk aan voor een tuinman,
maar toen Hij haar naam zei herkende ze Hem. Jezus vroeg haar om hem niet aan te raken, omdat Hij nog
niet was opgestegen naar zijn Vader en ze zijn andere volgelingen daarvan op de hoogte moest stellen.
Maria Magdalena zag de verrezen Heer dus eerder dan Petrus en de andere apostelen. Dat bekent nogal
wat! Historische bronnen vermelden dat Maria meer was dan alleen een volgeling van Jezus. (omwille van
de zuiverheid van dit geschrift ga ik hier niet verder op in).
JAKOBUS, broer van Jezus. Er zijn geen aanwijzingen dat Jakobus tijdens het leven van zijn broer een
gelovig man was, maar toen Jezus na zijn opstanding aan hem was verschenen werd Jakobus een
vooraanstaand figuur binnen de christengemeente.
STEFANUS, diaken en eerste christelijke martelaar. Hij wordt in de Bijbel omschreven als een diep gelovig
man, die vervuld was van de heilige Geest. Zijn prediking bracht hem onder de aandacht van streng
gelovige joden die hem beschuldigden van godslastering. Tot grote woede van het Sanhedrin voerde
Stefanus ter verdediging aan dat het volk van Israël ook alle eerdere profeten had vervolgd. Toen hij
vervolgens naar de hemel keek en zei dat hij Jezus zag staan aan de rechterhand van GOD, werd hij de
stad uitgedreven en gestenigd. Zijn laatste woorden waren een gebed om vergeving voor zijn moordenaars.
De feestdag van de heilige Stefanus is op 26 december. Zijn naam betekent kroon. In Wenen staat de
majestueuze Sankt Stephans Dom. (Ik heb persoonlijk grote verering voor deze heilige omdat mijn
doopnaam Stefanus is.)
PAULUS, apostel en zendeling. Hij heette oorspronkelijk Saulus en was een gedreven Farizeeër en vervolger
der eerste christenen. Hij bekeerde zich echter tot het christendom nadat hij tijdens een reis naar Damascus in
een visioen door Jezus was toegesproken en werd vervolgens een van de leiders van de jonge kerk samen
met Petrus (die twee waren overigens geen ‘boezemvrienden’). Paulus bekleedde zijn leven grotendeels aan
de verspreiding van het evangelie en stichtte overal waar hij kwam nieuwe
gemeenten. Daarbij werd hij vaak gearresteerd en met de dood bedreigd. Paulus’
beroep was eigenlijk tentenmaker, maar hij was goed opgeleid (toegerust) en
welbespraakt. Zijn naam betekent klein. Samen met de H.Petrus wordt zijn feestdag
gevierd op 29 juni.
DORKAS, een discipel uit Joppe was een vrouw die veel aalmoezen gaf. Toen ze
stierf lieten haar vrienden Petrus halen, deze knielde bij haar neer om te bidden,
waarna hij haar uit de dood liet opstaan. Dorkas betekent gazelle.
Sjef Mulders
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Beste mede-parochianen.
Ongetwijfeld heeft u wel eens gehoord van schuldhulpverlening.
Juist in deze tijd, waarin steeds meer mensen financiële problemen hebben of krijgen, is het van groot belang om snel hulp te
bieden.
De Stichting SchuldHulpMaatje Tiel is in 2020 gestart op initiatief
van R.-K-kerk (Dominicus), de PKN en de Magnificatkerk.
We werken met “maatjes”: vrijwilligers die na een opleiding in
staat zijn om gedurende een bepaalde tijd een hulpvrager te helpen om alles financieel weer op de rit te
krijgen. Het is heel mooi en dankbaar werk, juist ook vanuit onze christelijke traditie.
Het bestuur zoekt naarstig naar nieuwe maatjes en bestuursleden.
Mocht u meer informatie willen, of u direct als maatje of bestuurslid willen aanmelden, bezoek dan de
website: www.schuldhulpmaatje.nl of neem contact op met Jan Verkleij, email: jm.verkley@planet.nl.

Is dit misschien iets voor u?
In Walstede wordt elke woensdagmiddag om 15.00 uur een kerkdienst gehouden met aansluitend tijd
voor ontmoeting met koffie en thee. Er is inmiddels na de eerste coronatijd weer een vaste groep deelnemers ontstaan van ongeveer 25 deelnemers. De sfeer is positief en gemoedelijk.
De kerkdiensten worden ‘gedragen’ door een enthousiaste groep van tien vrijwilligers, die dit mooie
stukje werk volgens rooster doen. Misschien denkt u dat tien personen veel is, maar we komen nog twee
of drie personen te kort. Nu zijn de vrijwilligers relatief vaak aan de beurt. Hier geldt ook dat vele handen
het werk lichter maken.
Hebt u in uw hart nog wat ruimte voor anderen en hebt u ook enkele uren ruimte in uw agenda, bijvoorbeeld eens per drie weken, overweeg dan of u onze groep vrijwilligers komt versterken. Wij zien naar u
uit! U kunt gerust een keer komen kijken om te ervaren of dit vrijwilligerswerk iets voor u is. Doet u het?
Informatie bij Pietie Kuper, geestelijk verzorger Walstede
Telefoon 06 15669571 of pkuper@szr.nl

Een bijzonder moment – alvast een vooruitblik
Op zondag 11 december zal Kardinaal Eijk voorgaan in de viering in onze Dominicuskerk, de Schola
Cantorum zal de misgezangen verzorgen. Het gebeurt niet vaak dat de kardinaal onze kerk bezoekt.
We nodigen u daarom allen graag uit voor deze viering. Het is dan de derde Advent, zondag Gaudete.
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Suitbertusparochie
Nu Anke van den Braak met pensioen is gegaan, is er een nieuwe secretariële medewerker aangesteld bij
de Suitbertusparochie, mevrouw Yvonne Schneider.
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parochie gewijzigd in: 06 206 25 909.
(de oude tel.nrs. 06-23621219 en 0345-512660 zijn hiermee komen te vervallen)
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Franciscushof, de tuin waar mensen
aarden
Franciscusdag
Zie hoe goed en aangenaam het is, zegt de psalmist
(psalm133) als broeders samen wonen. En op de
Franciscushof maken we daar dan van: Zie hoe
goed en aangenaam het is als broeders en zusters
samen werken.
We hebben het feest van Franciscus gevierd, 4
oktober, wereld-dieren-dag, maar voor ons is het
dan wereld-aarde-dag. Franciscus heeft zijn naam
gegeven aan onze stadsmoestuin en die dag laten
we normaal gesproken niet zomaar voorbijgaan. Dit
jaar hebben we de mensen van de kookgroep van
het inloophuis uitgenodigd om met ons Franciscus
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tuin, anderen kennen de tuin alleen van wat we hen
aanbieden en brengen. Daarom nodigden we hen
uit: kom eens kijken hoe het er bij staat. Ze hebben
rond gelopen en uitleg gekregen. Uiteraard was er
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hebben laten zien dat ze ook bakken kunnen: er was
taart in overvloed. We hebben uitgewisseld dat we
met elkaar het beste jaarhebben als het gaat over de
levering van groenten, aardappelen en fruit, en zelfs
soms bakken saus en potten gelei. Het is goed om
onszelf complimentjes te geven, want daar groeien
we van.
Druiven
Bijna ongemerkt
zijn we al door de
druiven heen. Dat
is dit jaar erg
vroeg, maar dat is
niet verwonderlijk,
want veel zon en
hoge temperaturen,
De trots van een tuinder die in de
dat is waar de
Westlandse druivenkassen zijn
druiven van houden. vroege voetstappen heeft gezet
We hebben ervan
gegeten, uitgedeeld, verkocht en tot jam en gelei
gemaakt. Een prachtige oogst waar we terecht
voldoening van mogen hebben. En dat na de
teleurstelling van vorig jaar toen de hele oogst mislukte en we zelfs bang waren dat de valse meeldauw
misschien wel in de planten zelf zou kunnen zitten.
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Zeg nou zelf: dat is toch een plaatje! Zo maar een stukje
tuin, met nog herfst- en winterwortelen, bieten, prei en
vooral opvallend de bodemverrijkers met hun gele
mosterdbloemen. Die blijven de winter door staan tot ze
vanzelf afsterven en de bodem verrijken.

Maar een droge zomer is voor de druiven ideaal.
Een hele geruststelling.

Zo maar op een ochtend in
september, aardappelen, rode
biet, koolrabi en flespompoen:
daar doen we het voor;
oogsten is prettiger dan
onkruid wieden

Pompoenen
Daar hebben we nog
veel van. Flespompoenen en ook grote
pompoenen. Ze
groeien kennelijk heel
goed op onze rijke
grond. Heerlijk voor
soep en ook uitgehold en met een
heerlijke vulling
gevuld. Op internet
zijn allerlei recepten
te vinden en met een
beetje fantasie maak
je er de smakelijkste
gerechten van.

Kom en zie
Al is het niet de tijd
waarop het meest
geoogst wordt, het
blijft altijd interessant om op de hof rond te lopen.
Bijna elk ochtend van half tien tot twaalf treft u er
mensen aan. Kom en zie.
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Opnieuw - Muziek!

Drie verrassende bijeenkomsten
waarin steeds een ander aspect
van muziek aan de orde komt.

Reinier de Wit neemt ons op zaterdag 29 oktober mee in de
wereld van het AVE MARIA. Door de eeuwen heen heeft dit lied
een hele ontwikkeling meegemaakt. Samen luisteren en
ervaren we deze prachtige muziek. En natuurlijk zingt en speelt
Reinier ook zelf.
Op donderdag 17 november duikt Ben Middeldorp met ons de
muziekgeschiedenis in om via componisten met een
hoofdletter én een kleine letter om uit te komen bij
cabareteske liederen uit de tweede helft van de vorige eeuw.
Uiteraard speelt en zingt Ben ook!

Zeg het met bloemen!

Voor feestelijke momenten van het jaar is het leuk om met
bloemen een bijzondere versiering te maken.
Op donderdag 24 november komen we al in de sfeer van de
Advent. Saskia Lichtenbeld gaat met ons een mooie kerstkrans
maken.
Op donderdag 30 maart gaan we met begeleiding van Wilma
Wouterse aan de slag met het maken van een paas-voorjaarsstuk.

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.

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
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In het vervolg op de serie ‘Spiritualiteit en ouder worden’ ligt
dit jaar de focus bij ‘Barmhartigheid en spiritualiteit’.

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

Beelden raken het hart en zeggen soms meer dan duizend
woorden. Ook dit seizoen gaan we naar 3 bijzondere films kijken.
In deze serie komt de hoofdpersoon voor een persoonlijke keuze
te staan. Een keuze waar de hoofdpersoon niet naar op zoek was,
maar die ongevraagd op zijn levenspad komt. We volgen de
hoofdpersonen bij dit (herkenbare) keuzeproces.

Nieuwe serie – Films!

donderdag 12 januari: Des Hommes et des Dieux
donderdag 9 maart: The Way
donderdag 11 mei: Habemus Papam
Tijdstip: van 11.00 uur tot 15.00 uur (!)
Voor de lunch is er eerst een korte inleiding op de film.
Na de film begeleidt Joke van Winden ons bij het gesprek over
de betekenis van wat we gezien hebben.
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?

Duurzaamheid

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

De ontmoetingen vinden plaats op een donderdag van 11.00 tot 14.30 uur.
(Alleen wanneer een inleider niet op donderdag beschikbaar is, wordt de bijeenkomst op
zaterdag gehouden.)

10
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De data nog even op een rijtje:
Jaarkalender Dominicus ontmoetingen - seizoen 2022-2023
Maand

Datum

Onderwerp

Tijdstip

Inleider

oktober

Za 29-10

Muziek

11.00-14.30 uur

Reinier de Wit

november

Do 17-11 Muziek

11.00-14.30 uur

Ben Middeldorp

Do 24-11 Zeg het met bloemen

11.00-14.30 uur

Saskia Lichtenbeld

december

Do 08-12 Dali-bijbel

11.00-14.30 uur

Peter Minnema

januari

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

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.
Alle ontmoetingen vinden plaats 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, 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!
Werkgroep Dominicus Ontmoetingen:
Thea Merks, José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek en Mieke van den Besselaar

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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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
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

www.steenhouwerijrijksen.nl
12
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Herinneringen van broer Henk aan Bert Robben
In de vorige editie van Dominicus Nieuws stonden we uitgebreid
stil bij het overlijden van onze Oud-pastoor en laatste dominicaan
in Tiel, Bert Robben. Tijdens de plechtige uitvaartmis herdachten
Aad van Dijk en oud-provinciaal van de dominicanen, Ben Vocking,
Bert vooral als dominicaan en zijn loopbaan als priester en
pastoor. Een zus en broer haalden toen herinneringen op aan
Bert zijn jeugd en zijn leven gezien vanuit de familie. In deze
bijdrage delen wij een beetje ingekort en bewerkt de herinnerings- en afscheidswoorden van Henk, een jongere broer van
Bert.
Dag lieve mensen. Ik ben blij dat jullie massaal naar hier bent gekomen om mijn oudste broer Bert de
laatste eer te bewijzen. Zijn verdiensten voor de orde zijn al uitgebreid door anderen besproken. Ik wil met
u terug gaan naar Schiedam waar Bert opgroeide.
We schrijven eind jaren 30, begin jaren 40. Bert is dan 10/11 jaar oud. Wanneer je toen aan jongens van
die leeftijd vroeg wat zij willen worden hoor je onder andere brandweerman, treinbestuurder, op piloot.
Maardat was niets voor Bert. Hij wilde dolgraag pater worden, sterker nog pater Dominicaan!
Hoe komt een jongen van die leeftijd aan zo’n verlangen? Kijk, wij woonden in het centrum van Schiedam.
Links van ons huis op enige afstand stond de Havenkerk en ongeveer even ver naar rechts ook op enige
afstand de Singelkerk van de Rozenkransparochie, beide kerken stonden onder de hoede van de dominicanen. Bert kreeg daardoor, ook omdat hij misdienaar was, veel mee van de dominicanen. Daar komt nog
bij dat er vlak bij de havenkerk een kleine winkel was waar ze religieuze voorwerpen zoals heiligenbeelden,
kerkboeken, rozenkransen en kruisbeelden, kelken en cibories verkochten. Iedere keer als hij er langs
kwam keek hij er geboeid naar. In die tijd kreeg hij met zijn verjaardag een kelk, monstrans en ciborie,
weliswaar uitgevoerd in miniatuur maar toch. Bert was er heel blij mee en zei direct: “Hiermee ga ik mijn
eerste mis opdragen”. Hij vroeg zijn beide broers om misdienaar te zijn. Daar stemden we mee in en op
de slaapkamer van onze ouders droeg Bert zijn eerste mis op. Stelt u zich eens voor: een eenvoudige
slaapkamer met tweepersoons bed met daar overheen een wit gehaakte sprei tegenover een linnenkast
met spiegel. Al snel had Bert de sprei van het bed gehaald, bond hem vast rond zijn nek, keek in de
spiegel en keurde het kazuifel goed. Uit een kleine witte schoenendoos moesten we kleine rondjes knippen.
Dat waren onze hosties, die keurig een voor een in de kelk gedeponeerd werden. Een groter exemplaar
werd heel voorzichtig in de monstrans geklemd. Zo, ons heer stond nu ook te pronken. Ten slotte werd
een vierkant stuk karton uit de doos geknipt, het karton werd op de kelk gelegd en met een witte zakdoek
afgedekt. Zo kwam Bert de kamer binnen. Ziet u het voor U? Ja vroeger hadden de priesters hun gereedschap tenminste bij zich als ze het altaar opkwamen. Hij buigen, wij buigen. Bert had gezegd als ik me
omdraai zeg ik Dominus Vobiscum en dan moeten jullie antwoorden et cum …… . Had Bert nou maar
gezegd “De heer zij met u, dan hadden wij spontaan kunnen antwoorden “en met uw geest”, want latijn
kenden we niet..
Lieve mensen het wordt tijd om de slaapkamer te verlaten. Ik ga verder met behulp van enkele belangrijke
jaartallen. Bert wordt 12 jaar en hij gaat naar de middelbare school. Hij gaat studeren aan het Sint Dominicuscollege in Nijmegen. Maar twee jaar later, in 1944, als gevolg van het hevige bombardement op Nijmegen,
moet de opleiding verhuizen naar Drunen. Maar ook daar moet de opleiding als gevolg van de oorlog
worden opgeheven. Bert brengt de rest van de oorlog thuis bij zijn ouders door.
In 1950 zit de studie op het kleinseminarie er op en Bert gaat naar het klooster in Huissen. Daar krijgen we
weinig van mee en dus stap ik over naar 1957. Bert wordt in Nijmegen tot priester gewijd. De zondag
daarop draagt hij in de Singelkerk in Schiedam, te midden van familie, vrienden en kennissen zijn eerste
plechtige heilige mis op. De familie, die nogal verspreid woont, heeft zelfs een bus gehuurd om maar niets
van de plechtigheid te hoeven missen.
Ja en dan vertrekt Bert op zijn religieuze missie door het land. Hij heeft verschillende standplaatsen
gehad, heeft leiding gegeven aan verschillende parochies om ten slotte aan te komen in Tiel. Daar heeft

lees verder op pagina 15>
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hij na een arbeidzaam leven een rustige oudedag gehad en genoten van zijn nieuwe appartement. En zo is
hij afgelopen zaterdag (17 juli 2022) rustig en vredig ingeslapen. Zo nemen we afscheid van hem, de cirkel
is rond.
Vervolgens bedankt broer Henk de paters dominicanen namens de familie van Bert en zijn overleden
ouders hartelijk voor de spontane en hartelijke wijze
waarop bij diverse gelegenheden en jubilea de
familie betrokken werd en begeleid. Ook spreekt hij
woorden van dank uit aan de mantelzorgers Coby
en Margreth van Bert in Tiel. Jullie hebben Bert de
laatste jaren gesteund en meegedacht bij het
oplossen van problemen. Geen moeite was jullie te
veel. Hartelijk dank voor deze goede zorgen, die je
aan onze broer Bert hebt besteed.
Tot slot zeg ik tegen Bert: Adieu!

Lourdesreis met de parochie
“Ga jij naar Lourdes?”zei een medeparochiaan
tegen me. Hij was zeer verbaasd, want hij wist dat
ik met Maria niet zoveel had. Een ander zei: “Je
gaat zeker voor een wonder?”. “Nee, antwoordde
ik, want dat wonder heb ik al gehad: het is een
wonder dat ik nog leef zeven jaar na de diagnose
longkanker met uitzaaiing.” Toch wilde ik naar
Lourdes. Mijn vrouw Adri was er al zeven keer
geweest als hulpverlener voor we elkaar leerden
kennen. Mijn ouders en mijn grootouders zijn er
geweest. En nu wilde ik zelf ervaren wat daar
gebeurt en wat Lourdes met mensen vandaag doet.
De parochie bood een bedevaart groepsreis aan en
dat was natuurlijk een mooie gelegenheid. We
leerden de groep al een beetje kennen op een avond
voor de reis. Verder was alles verzorgd en hulpmiddelen als een rollator en rolstoel waren makkelijk te
regelen.
Twaalf september was het dan zover, na een gezellige lunch in Odijk en een busreis naar Eindhoven
met het vliegtuig naar Lourdes, gecharterd voor drie
groepen bedevaartgangers. Met wat vertraging
kwamen we ‘s avonds laat aan in het hotel.
De volgende dag al vroeg een openingsviering met
de drie groepen in een van de kapellen op het terrein
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“de vreugde voert ons naar dit huis” en dat raakte
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in verschillende talen de rozenkrans gebeden en zo
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voel je je onderdeel van een grote internationale
gemeenschap. Dat gevoel van “samen” deed me
ook veel.
Woensdag hebben we de Eucharistie gevierd bij de
grot van de verschijningen, bij het beroemde Mariabeeld en de waterbron, waarna we in oud-Lourdes
naar verschillende plekken zijn geweest waar Bernadette als kind heeft geleefd in vaak heel moeilijke
omstandigheden. Tenslotte de sacramentsprocessie. Daar voelde ik wat minder herkenning, de
liederen waren me meest onbekend, behalve het
Tantum Ergo wat ik me nog goed herinner van het
Lof van vroeger.
Donderdag een prachtige excursie naar Pont
d’Espagne (prachtige watervallen) en Gavernie, de
laatste halte voor de oversteek van de Pyreneeën op
een van de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostella. Bij het kerkje was ook een kerkhof waarop
ook pelgrims begraven zijn die het niet gehaald
hebben. Onvoorstelbaar: mensen hebben dan al
duizenden kilometers gelopen en moeten over de
gevaarlijke bergen en dan nog 900km na deze stop.
En weer terug! Maandenlang onderweg, wat hebben
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we tegenwoordig toch een luxe!
Lourdes. We hebben die avond ook de reis geëvalue
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Vrijdag hebben we de kruisweg gelopen. Bij elke
statie stilstaan bij het lijden van Jezus toen én bij het noemen: “het was bijzonder en gezellig” en van een
wat minder spraakzame medereiziger: “ik kan het
lijden in de wereld en in ons eigen leven. In Lourdes
niet vertellen, maar ga er gewoon zelf naar toe, dan
kan men aan de traditionele veertien staties (de
laatste is de graflegging van Jezus) ook meer staties kun je het ervaren”. En bij die uitspraken kan ik me
overwegen, die van de Verrijzenis. In de middag een helemaal aansluiten.
viering met de drie groepen rond het ritueel van de
Nico Enthoven
handoplegging. Ik voelde me letterlijk en figuurlijk
geraakt. Mooi ook dat de pastoraal werkster in deze
viering een gelijkwaardige rol had naast de gewijde
pastores.
Zaterdag zijn Adri en ik met het bergtreintje naar de
Pic du Jer gegaan. Vandaar een wandeling gemaakt
en tot onze verbazing konden we bij het kruis aan de
echte top komen dankzij de vele gelegenheden om
onderweg even te zitten. In de middag met de groep
naar Cité Saint Pierre, de opvang in Lourdes voor
hen die een gewone reis niet (helemaal) kunnen
betalen. We hebben een interessante rondleiding
door een zeer gemotiveerde vrijwilligster gekregen.
En de rolstoelduwers hadden het hier extra zwaar
door het zeer bergachtige terrein. Ik ben hen zeer
dankbaar.
Zondag was de internationale Hoogmis in de Pius X
kerk, en in de middag hadden we een excursie naar
de mooie Oekraïense kerk en een vesper in een
nonnenklooster. Plaatsen van rust en bezinning,
zeker in vergelijking met veel andere plekken in
DN 1169 - oktober/december 2022
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Slotverklaring Raad van Kerken
Van 30 augustus tot en met 8 september vond in
het Duitse Karlsruhe de 11e assemblee van de
Wereldraad van Kerken plaats. Een zeer diverse
groep van 4000 mensen uit 120 landen kwam
samen om te vieren, te vergaderen en geloof,
hoop en liefde te delen.
Als Raad van Kerken in Nederland bieden we
hieronder een samenvatting aan.
‘De liefde van Christus spoort ons aan –
Een oproep om samen te handelen’
‘Kom, volg mij’
Vanaf het moment dat Hij op aarde rondreisde, en
ook nu nog, richt Jezus deze woorden – ‘Kom, volg
mij’ – onophoudelijk tot ieder mens. Zijn leven,
woorden en daden zijn een voortdurende uitnodiging
tot beweging – van de ene plaats naar de andere, van
de ene groep mensen naar de andere, van de ene
denkwijze naar de andere. Bovenal roept Jezus ons
op om, te midden van de problemen van de wereld,
tot Hem te komen en in zijn liefde te blijven (vgl.
Mattheus 11:28).
De Wereldraad van Kerken is zich sterk bewust van
alle manifestaties van kwaad en lijden in onze wereld,
zoals oorlog, ziekte, hongersnood. Daarnaast worden
we geconfronteerd met rampen die rechtstreeks
voortvloeien uit een onverantwoorde en verbroken
relatie met de schepping, wat heeft geleid tot
ecologisch onrecht en de klimaatcrisis. Naarmate de
klimaatcrisis verergert, neemt ook het lijden van arme
en gemarginaliseerde mensen toe.
Toch kunnen we als kerken van de Wereldraad niet
anders dan hoopvol verdergaan op onze pelgrimage.
Want de uitnodiging van Christus Hem te volgen blijft
van kracht. Zijn liefde beweegt de wereld tot
verzoening en eenheid. Verzoening is een beweging
naar God en naar elkaar toe. Dat veronderstelt een
bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren.
Het is een bekering van het hart waarbij we erkennen
dat de schepping en wij van elkaar afhankelijk zijn.

Onze gezamenlijke reis
Te midden van al onze verscheidenheid hebben we
tijdens onze assemblee opnieuw geleerd dat we onze
pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en
eenheid gezamenlijk moeten ondernemen.
Want:
Door samen het woord van God te horen, herkennen
wij onze gemeenschappelijke roeping;
Door samen te luisteren en te praten worden we
hechtere buren;
Door samen te klagen, stellen wij ons open voor
elkaars pijn en lijden;
Door samen te werken, komen we tot gezamenlijke
actie;
Door samen te vieren, genieten wij van elkaars
vreugde en hoop;
Door samen te bidden, ontdekken wij de rijkdom van
onze tradities en de pijn van onze verdeeldheid.
‘Ga de hele wereld in’
Verzoening brengt ons dichter bij God en bij elkaar en
opent daarmee de weg naar eenheid die gegrondvest
is op Gods liefde. Door deze liefde zullen we kracht
vinden om vanuit deze eenheid te handelen en om te
werken aan het herstel van onze levende planeet. De
liefde van Christus zal ons allen ondersteunen in de
opdracht om iedereen te omarmen en alle vormen
van uitsluiting te overwinnen.

We hebben van deze liefde geproefd toen we met
352 kerken en vele oecumenische partners
samenkwamen uit alle regio’s in de wereld om
eenheid te zoeken te midden van onze
We belijden dat wij vaak tekort zijn geschoten en ons
verscheidenheid. Samen hebben we geluisterd naar
soms in tegengestelde richting bewegen. We belijden n
e
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ook dat we de transformerende kracht van Christus’
gemarginaliseerd: die van vrouwen, jongeren, mensen
liefde nodig hebben om te komen tot een wereld die
met een handicap, inheemse volkeren.
waarlijk verzoend en verenigd is. Christenen, en de
We verlangen naar een nog bredere beweging, naar
structuren die we hebben opgebouwd, zijn
de verzoening en eenheid van de hele mensheid en
medeplichtig geweest aan het misbruik van anderen.
zelfs van de gehele kosmos.
In het licht van oorlog, ongelijkheid en zonden tegen
de schepping van vandaag roept de liefde van
In onze assemblee hebben we veel woorden gebruikt,
Christus ons allen op tot berouw, verzoening en
maar daaruit hebben we een nieuw voornemen
gerechtigheid.
gevormd. Nu vragen we Gods hulp om onze beloften
16
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in daden om te zetten. We verplichten onszelf om
samen te werken met alle mensen van goede wil.
Terwijl we nadenken over de vruchten van ons werk
in Karlsruhe, nodigen we iedereen uit om samen
pelgrims te worden.
Want in Christus worden alle dingen nieuw. Zijn liefde
die allen wordt aangeboden, ook de laatsten, de
minsten en de verlorenen, kan ons bewegen en
bemoedigen tot een pelgrimage van gerechtigheid,
verzoening en eenheid.

Beste lezer,
Helaas lukte het me niet om voor de afgelopen
Dominicus Nieuws een stukje te schrijven. Maar nu
ben ik er weer. (Hopelijk heeft u me gemist...)
De afgelopen maanden is er natuurlijk veel gebeurd.
De bestuurstermijn van onze bijzonder gewaardeerde
penningmeester Jur van den Akker liep af. Hij was er
al voordat ik kwam, zeer betrokken en hulpvaardig bij
alles wat er speelde en altijd bereid om ook aan te
pakken bij een verhuizing of een verbouwing. Als
penningmeester zeer consciëntieus: gewetensvol en
nauwkeurig. Als er iemand in financiële nood het
Inloophuis binnenkwam belde ik Jur en kwam hij
diezelfde of uiterlijk de
volgende dag om te kijken
wat hij voor die persoon kan
doen. Voor het Inloophuis
heeft Jur heel erg veel betekend en we bedanken hem
dan ook heel hartelijk voor
alles wat hij heeft gedaan!
Gelukkig loopt hij niet meteen weg - dat zou ook niets
voor hem zijn - en blijft hij nog

‘ad interim’ totdat er een
opvolger is gevonden. Daar
wordt naarstig naar gezocht!
Met onze vrijwilligers bezochten we deze zomer
vlindertuin de ‘Zindering’ en
de ‘Zadenbibliotheek’ in het
centrum. Jeanette leidde ons
rond over de tuin. Ongelooflijk wat een werk daar verzet
is en hoe prachtig het resultaat. Daarna vertelde
Renate van de bibliotheek ons over de zadenbibliotheek. Mensen kunnen zakjes met plantenzaden
‘lenen’ en de bedoeling is dat je ook weer zelf
zaden afgeeft die anderen dan weer kunnen gebruiken. Na het bezoek hebben we nog een afzakkertje
genomen bij Bellevue op de dijk. Dat Tiel een ‘stad
aan de rivier’ is, is toch wel een heel groot pluspunt… Het was een erg gezellige middag, heel fijn
dat het weer kon.
De BBQ van het Inloophuis organiseerden we aan
het begin van het nieuwe seizoen. Op 27 augustus
toverden we de parkeerplaatsen aan de Schaepmanstraat om in een gezellig terras waar een kleine 50
mensen aanschoven. Gasten, vrijwilligers, en enkele
oud-vrijwilligers, bestuursleden en mensen van de
tuin. De barbecues geleend, een hele mooie particuliere donatie voor de inkoop, waar de AH nog eens
extra korting op gaf, stoelen en tafels geleend van
onze buren van het RIBW en 6 prachtige salades en
3 rondes vleesjes klaar om van te genieten. En als
klap op de vuurpijl trakteerde het duo “Tonny & Jack”
ons op heerlijke live muziek. Aan de voorbereidingen
en de uitvoering hadden in totaal zo’n 14 mensen
bijgedragen en dat is bijna driekwart van ons vrijwilligersaantal. Het is zo fijn dat we ook voor dit soort
grotere activiteiten op ze kunnen rekenen!
Op 4 oktober bezochten onze kokers op uitnodiging
van de Franciscushof ter gelegenheid van Franciscusdag de tuin voor een rondleiding en een ‘aangeklede’
koffie. De samenwerking loopt bijzonder goed
doordat vraag en aanbod via een WhatsApp groep
intensief worden gedeeld. En afgezien van de heerlijke verse groenten scheelt het ons in deze dure tijd
ook flink in de inkoopkosten voor de maaltijden.
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IN MEMORIAM		

✟

Maria Josephina Gerarda
van Haaren – Ramaekers (Mia)
Mia werd geboren in het bronslmm-g
t,K
u
o
h
ik
n
e
r
Ransdaal op 28 februari 1936 en
ze overleed op 86-jarige leeftijd in
Elst(U) op 26 september 2022.
Ze was de weduwe van Jan van
Haaren die in 2002 overleed. Ze
hadden 5 kinderen en de rijkdom van klein- en achterkleinkinderen.

Hoewel de meeste van onze kokers natuurlijk wel
bekend zijn met de tuin was het toch erg leuk om
rond geleid te worden en bij allerlei groenten verschillende wijzen van gebruik en bereiding uit te wisselen.
In de stralende zon – Franciscus had ons niet in de
steek gelaten… – een heerlijk en gezellig ochtendje
buiten.
In het Inloophuis is het behoorlijk druk met bezoekers.
Voor de maaltijden hebben we een maximum van 20
gasten vanwege de ruimte en de capaciteit. Daar
zitten we regelmatig aan. Enerzijds is dat natuurlijk
prachtig, fijn dat zoveel mensen het werk wat we
doen zo waarderen. Aan de andere kant komen de
vragen weer op die we ook tijdens de beperkte
openstellingen in de Corona tijd hadden: hoe kies je
tussen wie er wel en wie er niet mee kunnen eten?
Het gaat nu nog soepel: “Snij mijn vlees maar doormidden, dan hebben we alle twee”, of “Ik sla wel een
keertje over, is niet erg”. Hopelijk blijft het zo gaan.
We komen zo nu en dan aan de 30 gasten per dag
en dan te bedenken dat we élke dag open zijn!
De drukte geeft natuurlijk ook veel werk voor onze
vrijwilligers. We hebben nu een team van 22 mensen
waarvan er 9 koken en 13 gastvrouw of -heer zijn.
Op dit moment zijn er twee zieken en dan merk je
dat het echt te weinig is. We zijn dan ook hard op
zoek naar nieuwe mensen. Dus als u een middagje in
de week wilt komen helpen om onze gasten te
ontvangen of om misschien één keer in de 14 dagen
wilt komen koken dan heel graag! Uiteraard na een
kennismakingesprek. Voor informatie kunt u bellen
met het Inloophuis (622733) of mobiel naar
0616060164.
Maar u blijft natuurlijk ook
van harte welkom als gast!

In de uitvaartdienst waarbij de Schola Cantorum Tiel
zong was de lezing de tekst van het Oosterhuislied: de
steppe zal bloeien, een visioen naar Jesaja 35. Haar
dochter die de tekst voorlas vertelde dat moeder tot
tranen geroerd was toen ze zei: die tekst wil ik bij mijn
uitvaart. Ik heb het verbonden met de tekst van de
zaligsprekingen uit Matteüs 5, het begin van de
Bergrede. We lazen het in de bekende bewerking van
Pius Drijvers, die steeds begint met: ‘wat een geluk’.
De zoon die in de dienst een in memoriam uitsprak
haalde het woord van zijn moeder aan: als jullie maar
gelukkig zijn. Dat paste dus precies. Ik heb het geloof
van Mia benadrukt en dat ze de tekst van de steppe
vooral wilde voorhouden aan haar kinderen en kleinkinderen als een getuigenis van haar geloof: ook wat je
misschien niet bewijzen kunt, dat kan toch deel
uitmaken van wat je gelooft. Dus niet: ‘dood is dood’,
maar dode sta op. Er is meer te geloven dan wat er te
zien is. Hoewel Mia in het gezin thuis geen gelegenheid kreeg om verdere scholing te volgen, was ze heel
bewust bezig en volgde alles. Zo groeide ze ook in
geloof dat ze heel persoonlijk beleefde.
Een uitvaart met de Schola en dus met de gregoriaanse gezangen van de uitvaart spreekt bijna automatisch
van het mysterie van het leven dat over de grens van
de dood heen toch leven blijft bij God. Dat geloofde ze
en daarvan wilde ze getuigen.
We hebben Mia op het kerkhof van de J.D. van
Leeuwenstraat in het graf van haar man te ruste
gelegd. Dat zij mag horen: nu leven.

Met een hartelijke groet uit
het Inloophuis,
Han van Peer
18
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Aad van Dijk

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

Missio Wereldmissiemaand 2022
Missio Wereldmissiemaand 2022
Kibera, Nairobi ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’
(Handelingen 1,8)
Op 23 oktober is het Missiezondag. Met dit citaat uit
het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert
Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van
Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio
de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk
van Nairobi.
KIBERA
Op slechts zes procent van de oppervlakte van de
metropool Nairobi leeft zo’n 60 procent van de
stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het
omliggende gebied de stad binnen in de hoop op
werk en een betere toekomst. Naar schatting een
half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt.
Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom;
drinkwater moet bij waterstations gehaald worden.
Hygiëne is een groot probleem. De ellende en
uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een
kant van de medaille. Er is nog een andere kant:
saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.
ELKAAR HELPEN
Linet Mboya is een van de bewoners van de slum.
De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt
ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat
zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont
met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in
Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen
opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de
Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en
vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel
andere mensen is Kibera hun thuis.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera.
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken
in de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort
uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch.
Meer informatie:ln
.iosim
.w

Na de zondagsviering is er
koffiedrinken achter in de kerk
Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.
Zondag 23 oktober 11.00 uur: 30e zondag
door het jaar
Sir. 35,12-14,16-18, Tim. 4,6-8.16-18, Luc.
18,9-14
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Schola Cantorum
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Jan Zuurhout, Martin Visee, Ria
van Leur, Diny Hooft-van Koeverden en
Gerard Hooft
Aan het eind is er een deurcollectie t.g.v.
Wereldmissiedag
Dinsdag 25 oktober: 19.00 Marialof
Voorganger: K. Faber
Koor: Walburgkoor
Zondag 30 oktober 11.00 uur: 31e zondag
door het jaar
Wijsh.11,23-12,2, 2 Tess.1,11-2,2, Luc.
19,1-10
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Walburgkoor
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Tonny van der Nat-Ruijgt, Ria van
Leur, Dick Voorendt
Dinsdag 1 november 19.00 uur:
Allerheiligen
Openb. 7,2-4.9-14, 1 Joh. 3,1-3, Mat.
5,1-12a
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor:
Lector: Cis de Bell
Woensdag 2 November 10.30 uur:
Allerzielen
Begraafplaats J.D. van Leeuwenstraat
Jes. 25,6a.7-9, Openb. 21,1-5a.6b-7,
Lc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Gebedsdienst
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Schola Cantorum
Woensdag 2 November 10.30 uur:
Allerzielen
Begraafplaats Papesteeg
Jes. 25,6a.7-9, Openb. 21,1-5a.6b-7,
Lc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Gebedsdienst
Voorgangers: E. van de Moosdijk
Koor: Soli Deo Gloria

Woensdag 2 November 19.00 uur: Allerzielen
St. Dominicuskerk
Jes. 25,6a.7-9, Openb. 21,1-5a.6b-7,
Lc. 23,44-46.50.52-53;24,1-6a
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Walburgkoor
Lector: Helna Coenen
Intenties: Dick Voorendt, Pater Bert Robben, Cees Tros,
Josephine Tros, Diny Hooft-van Koeverden en Gerard
Hooft, Tonny van der Nat-Ruygt, Ov. Ouders Charles en
Henriëtte Lancee
Zondag 6 November 11.00 uur: 32e zondag door het
jaar
2 Makk. 7,1-2.9-14, 2 Tess. 2,16-3,5, Luc. 20,27-38
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Mescalanza
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Tonny van der Nat-Ruygt
Zondag 13 november 11.00 uur: 33e zondag door
het jaar
Mal. 3,19-20a, 2 Tess. 3,7-12, Luc. 21,5-19
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Cis de Bell
Intenties: Gerard Telkamp, Diny Hooft- van Koeverden
en Gerard Hooft, Charles Lancee
Zondag 20 november 11.00 uur: Christus Koning
2 Sam.5,1-3, Kol. 1,12-20, Luc. 23,35-43
Eucharistieviering
Voorganger: M. Los
Koor: Soli Dei Gloria
Lector: Jan van Loon
Intenties: Gerard Telkamp
Zondag 27 november 11.00 uur: 1e zondag van de
advent
Jes. 2,1-5, Rom. 13,11-14, Mt. 24,37-44
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Jos van Berkel
Intenties: Roland van Meurs, Nico Versteeg, Martin Visee,
Johan en Piet Schiltman
Zondag 4 december 11.00 uur: 2e zondag van de
advent
Jes. 11,1-10, Rom. 15,4-9, Mt. 3,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Mescalanza
Lector: Klaas Faber
Intenties: Pater Bert Robben
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 Eijk
Koor: Schola Cantorum
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Diny Hooft-van Koeverden en Gerard Hooft,
Charles Lancée

Lingewaarde
Vrijdag 4 november 15.30 uur
g
in
rd
v
e
mmu
o
C
-W
Voorganger: M.-J. van Loon
Vrijthof
Woensdag 2 november 10.15 uur
g
in
rd
v
e
mmu
o
C
-W
Voorganger: M.-J. van Loon
Koor: Walburgkoor
Woensdag 7 december 10.15 uur
g
in
rd
v
e
mmu
o
C
-W
Voorganger: E. van de Moosdijk
Koor: Walburgkoor
Zondag 11 december 10.15 uur
Gebedsviering
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Chantiel
Walstede
Woensdag 2 november 15.00 uur
g
in
rd
v
e
mmu
o
C
-W
Voorganger: M.-J. van Loon
Woensdag 7 december 15.00 uur
g
in
rd
v
e
mmu
o
C
-W
Voorganger: E. van de Moosdijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda

