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AanZet  

1

Redactioneel 

Wat fijn om weer met elkaar 

feest te kunnen vieren! We kij-
ken terug op een feestelijke 
Koningsdag. Na twee jaar weer 

volop kinderactiviteiten in de 
wijken. De drukte van de bin-

nenstad zoek ik niet (meer) op, 
maar van veel jongeren hoorde 

ik hoe gezellig het was, met al 
die podia met muziek. Ieder-
een genoot van het zonnige 

weer, maar vooral ook van de 
ontmoetingen met elkaar.  

 
Dit weekend vierde ik zelf ook 
feest, ik ben altijd 1 dag na 

onze koning jarig. Het was echt 
bijzonder om weer met de 

broers en zussen, neefjes en 
nichtjes samen te zijn. Je ge-
niet extra van wat altijd zo van-

zelfsprekend was: elkaar ont-
moeten, samen lachen en ge-

sprekken voeren.  
 
Tegelijkertijd zijn we geraakt 

door de oorlog in Oekraïne, het 
menselijk leed, huizen in puin, 

mensen op de vlucht. En wij 
vieren feest: hoe rijmt dat met 
elkaar? Daarom deed het mij 

goed om te zien, hoe gevluchte 
Oekraïners op Koningsdag niet 

werden vergeten, maar werden 
meegenomen naar de feeste-
lijkheden.  

Want ook, of misschien juist, 
als je in de misère zit, is het 

heerlijk om even alle ellende 
van je af te schudden en te ge-
nieten dat we leven mogen. 

Jeannette ’t Hoen 
 

 

Bruiloft Maria en Bert 

Dinsdag 19 april trouwden Ma-

ria Lis en Bert Dibbets in een 
mooie viering. Ze hadden sa-
men de Lucaskerk schitterend 

versierd met veel bloemen. 
Maria heeft al veel vrijwilligers-

werk verricht. Nu is ze coördi-
nator van de kosters. Ook Bert 

versterkt de groep kosters en 
daar zijn we erg blij mee. 
 

 
 

Wij wensen Maria en Bert nog 

heel veel mooie jaren samen. 
 

Onze vrijwilligers 

Riny en René Hammink kregen 
met Koningsdag een lintje voor 
al het vrijwilligerswerk dat ze in 

meer dan 50 jaar hebben ver-
richt. Ook binnen onze paro-

chie.  
 

 
 

Niet alleen zij kregen een lintje, 

maar ook Birgit Schiebergen, 
onze interviewster. Zij heeft 

zich jarenlang ingezet binnen 
het bestuur van onze parochie. 
  

 
 

En Harry Geurts, lid van het 
koor en vrijwilliger op vele 
fronten. 
 

 
 

Zij werden gehuldigd door bur-
gemeester Marcouch. Wij zijn 

trots op hen. 
 
Birgit, Harry, Riny en René van 

harte gefeliciteerd met jullie 
verdiende onderscheiding. 
 

Kinderwoorddiensten 

8 mei: 

Jezus wordt vaak vergeleken 
met een herder. Hij is ook als 
een herder voor ons. Maar wat 

doet een herder eigenlijk? Daar 
praten we met de kinderen 

over. En als het lukt gaan we 
een lied instuderen. 
 

Tijdens de Vasten hebben de 
kinderen elke zondag tijdens 

de collecte geld ingezameld 
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voor de mensen in Zuid-Ame-
rika die van hun land worden 

beroofd en zo hun bron van in-
komsten verliezen. Ze haalden 

maar liefst 120,55 euro op. 

 

Eerste Heilige Communie 

Zondag 15 mei nemen 21 kin-

deren voor het eerst deel aan 
het sacrament van de Eucha-
ristie. Dat is een feestelijke ge-

beurtenis. Er is dan geen Kin-
derWoordDienst.  
 

Bloemetje van  
verbondenheid 

Het bloemetje van verbonden-
heid gaat deze maand naar 

Mevr. Nogera-Koek.  
 

Cucaprogramma 

Insecten zoeken 

Zaterdag 7 mei gaan we met 
kinderen insecten zoeken. Hoe 
meer insecten, hoe beter het 

gesteld is met ons milieu. Het 
maakt niet uit welke insecten 

we ontdekken: torren, want-
sen, spinnen, bijen. We probe-
ren ze te determineren en te 

melden. 
 

 
 

Misschien zien we deze pen-

seelkever.  
 

Natuurlijk drinken we wat. Het 
wordt vast heel gezellig.  

Geef je op bij Maria Buijs, 
06-51902952. 

 
Schrijf alvast in je agenda:  

Donderdag 26 mei: 
Wandelen met Hemelvaart.  
We vertrekken vanaf de Lucas-

kerk om 11.00 uur. De wandel-
route zal ongeveer 8 km zijn en 

is ook voor rolstoelers toegan-
kelijk. Het is geen prestatie-
tocht, eerder een geniet- en 

meditatietocht.  
Info en opgave:  

Marja Hoogwegt 06-42278888 
 

Amnesty International 

 
 

De Russische Lilia Chanysheva 
kan 10 jaar cel krijgen omdat 
ze voor de gevangengezette 

oppositieleider Aleksei Navalny 
werkte. Ze werd op 9 novem-

ber 2021 gearresteerd en be-
schuldigd van ‘het oprichten of 

leiden van een extremistische 
vereniging’.  
 

 
 

Dit is een valse beschuldiging. 
Chanysheva heeft geen enkel 

misdrijf gepleegd. De Russi-
sche autoriteiten worden opge-
roepen om haar onmiddellijk 

vrij te laten en alle aanklachten 
tegen haar in te trekken.  

U kunt meedoen aan deze actie 
via: 

www.amnesty.nl/forms/pet-
rusland-chanysheva 
 

Goed nieuws:  
Bernardo Caal Xol uit Guate-

mala is vrij!  
 
 

 

Tijdens Write for Rights 2021 
schreven honderdduizenden 

mensen over de hele wereld 
voor zijn vrijlating.  
 

 
 

Bernardo zat sinds 2018 ge-

vangen op grond van valse 
aanklachten. In werkelijkheid 

had hij slechts geweldloos ge-
protesteerd tegen de aanleg 
van twee waterkrachtcentrales 

in de Cahabón rivier, een voor 
de Q’eqchi heilige en voor over-

leven noodzakelijke rivier. 
 
www.amnesty.nl/actueel/ber-

nardo-caal-xol-uit-guatemala-
is-vrij 

Uit de Wereld 

Op 7 oktober komt er in de Trouw weer 
een lijst van de Duurzame 100. U kunt 
tot 16 mei een organisatie of persoon 
nomineren.  
Mail naar: deduurzame100@trouw.nl 
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