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Vakantie zoals vorig jaar? 
 

Afgelopen weken heb ik mogen genieten van een paar weken vakantie.  
De coronamaatregelen waren net verruimd en om je heen zag je dat 

iedereen weer bijna als vanouds aan elkaar hing.  
Natuurlijk hebben wij als mens meer behoefte aan contact dan het 

afgelopen jaar ons heeft gegeven, maar zo snel als de maatregelen nu 
“vergeten” worden, dat lijkt mij niet goed. Huidhonger wordt die wens 

aan lichamelijk contact ook wel genoemd.  
Een mooie term!  
Ten tijde van dit schrijven zien wij de besmettingen snel en hoog oplopen.  

Ik hoop maar dat de mensen die al twee keer gevaccineerd zijn, ook beschermd zijn tegen 
de zogenaamde “Deltavariant”. 

  
Hoe gaan wij de komende vakantiemaanden nu invullen?  

Het leek zo mooi: vlak voor de zomer bijna alle maatregelen intrekken, dat was een belofte 
voor een fijne zomervakantie.  

Deze lijkt niet uit te komen.  
“Wat gaan wij nu doen?” hoor ik veel mensen zich al afvragen.  

Onze medewerkers hebben echt behoefte om even stoom af te blazen.  
Iets dat natuurlijk ook prima kan in Nederland.  

Veel mooie plekken zijn vaak onbekend in ons eigen land, maar bergen zien, dat zal lastig 
worden.  

Toch hoop ik dat iedereen een beetje uit kan blazen na een druk en bewogen jaar.  
Ook voor uw familie hoop ik dat er wat rust komt en dat iedereen de ruimte heeft om even 

niet aan het werk te denken. 
  

Het uitrusten en vakantie vieren, op welke manier dan ook, dat mag wel weer terug naar 
het “oude normaal”: onbezorgd genieten van je vrije tijd en even alles anders doen dan 
tijdens de rest van het jaar.  

Dat zorgt ervoor dat het hoofd weer leeg is en de batterij kan worden opgeladen. 
 

Fijne zomer!  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Michel Hodes 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Vrijwilliger in het zonnetje 
 

Gerda (76) is eind 1984 begonnen als 
vrijwilliger bij St. Jozef in Gendt.  

 
“Toen ik hier begon, hielp ik vooral bij de balie.  

Dat was heel gezellig.  
Later ben ik begonnen met het opzetten van de 

Bingo, dat doen we nu nog steeds.  
Ook kom ik regelmatig helpen met de koffie.  
Zolang ik het kan doen en ik het naar de zin 

heb, blijf ik.” 
 

Gerda werkte vroeger in de thuiszorg.  
“Dan was ik in de middag wel eens vrij en  

kwam ik hier helpen bij de dagverzorging.  
Ik heb de tijd, dus waarom niet?  

Ik kom hier zo graag, ik denk dat dit eigenlijk mijn hobby is!  
Ik zou me anders thuis ook vervelen, zeker nadat ik gestopt ben met werken.  

Ze weten hier ook dat ze altijd mogen vragen of ik kom helpen.  
Als ik kan, dan kom ik.  

Soms lukt het niet en zeg ik nee, daar doen ze dan ook niet moeilijk over.” 
 

“Mijn man en ik sporten veel, elke dag wandelen we een uur in de ochtend en vaak gaan 
we lekker een stuk fietsen.  

Zo blijven we fit en gezond.  
Ik hoop dat ik als vrijwilliger in ieder geval tot mijn tachtigste actief kan blijven.  

Zo lang als ik me goed voel, ga ik gewoon door.  
Elkaar helpen zit ook wel een beetje bij ons in de familie.  
Mijn drie zussen zijn ook allemaal actief als vrijwilliger.  

Dit hebben we van onze moeder meegekregen, zij was ook heel zorgzaam.  
Iedereen kwam altijd bij haar, de deur stond altijd open.” 

 
“Ik vind het leuk om samen met de bewoners herinneringen op te halen.  

Zo is een bewoner van St. Jozef vroeger mijn rijinstructeur geweest.  
Hij is altijd heel trots als we het daarover hebben.  

Ik vind het mooi om de mensen een luisterend oor te bieden, daar gaat het voor mij om: 
ècht naar iemand luisteren.  

Soms wordt er wel eens gemopperd, maar dan probeer ik er altijd een positieve draai aan 
te geven.  

Vaak ligt het ook aan hoe je het zegt, met een positieve toon kom je een heel eind.” 
 

“Ik vind dat we als vrijwilligers verwend worden bij RijnWaal. Koffie en thee is er altijd 
volop en met de kerst en in de zomer krijgen we leuke cadeautjes.  

Het is fijn om die waardering te krijgen en te worden bedankt voor onze inzet.  
Nee, vrijwilligers komen hier niks te kort!” 
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Seniorenpastoraat: 

Met aandacht kijken naar het Lam Gods 

 

In het voorjaar zie je op heel wat 
plaatsen lammetjes in een weiland of 

heideveld.  
Het heeft iets vertederends, kleine 

kinderen (en zij niet alleen) willen ze van 
dichtbij zien en aanraken.  

Het heeft iets puurs, zuiver 
ongeschonden, kortom   mooi om te 

zien.   
Mooi om te zien en te bewonderen is ook 
het Lam Gods in de Sint Baafs 

Kathedraal in het Belgische Gent. 
En sinds verleden jaar weer  te zien  

-binnen de beperkingen van de 
coronacrisis- na een jaren durende 

restauratie.  
 

In het centrale paneel met de aanbidding van het Lam Gods vallen de ogen van het lam 
heel bijzonder op.  

Door de restauratie komen de ogen zoals destijds door Jan van Eyck in 1432 geschilderd 
verrassend nieuw naar voren.  

Het is alsof het Lam je indringend aankijkt met bijna menselijke ogen. 
 

 
Ze kijken je vragend aan vragend: “waarom 

kijk je zo naar mij, weet je wel wie ik ben en 
word jij daardoor geraakt?”.  

Geen vreemde vraag als we ons realiseren dat 
dit “Lam Gods” het symbool is van Jezus 

Christus die zijn leven gegeven heeft.  
Zijn sterven is bevrijdend en verlossend voor 
heel de mensheid.  

Daardoor is het kwade, de zonde in zijn 
wortels aangetast en is leven sterker dan alle dood. 

In de afbeelding van het Lam Gods vinden we een symbolische verwijzing naar Jezus’ 
woorden bij het Avondmaal bij het overreiken van de beker “dit is mijn bloed dat vergoten 

wordt voor velen tot vergeving van zonden” (Mattheus 26,28).  
Met andere woorden: “Dat ben ik!“   

Zo ziet Jezus zijn levensopdracht: zichzelf geven in volstrekte dienstbaarheid aan zijn 
medemensen en daardoor aan God die Hij zijn en onze Vader noemt.  

De afbeelding van het Lam Gods werkt zo de woorden uit van Johannes de Doper: “Daar is 
het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt“ (Johannes 1,29).  

Tegelijkertijd is er de verwijzing naar het Lam in het boek Openbaring.  
Daar is het Lam symbool van Jezus Christus die ons mensen een blijvend toekomst-

perspectief geeft, een nieuwe aarde, Gods nieuwe wereld, waar ieder mens mag zijn zoals 
hij/zij is, geroepen om voor elkaar mens en medemens te zijn.  

Kijkend naar de afbeelding van de Aanbidding van het Lam Gods met zijn indringende ogen 
mogen we ons bewust worden wie we zijn.  

 
Mensen die uitzien naar bevrijding van alles wat ten kwade is.  
Het kwade dat we ook vandaag de dag op velerlei wijze ervaren, dichtbij en veraf, zoals we 

pijnlijk ervaren door de coronacrisis. 
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De ogen van het Lam kijken ons aan en vragen “waar sta jij en wat doe jij?”.  

De bede “Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons” laat 
aanvoelen dat we er nog niet zijn.  

We worden eraan herinnerd als we in de liturgie het Gloria bidden en zingen.  
En na de vredewens klinken de woorden opnieuw met dan als toevoeging: ”geef ons de 

vrede.”  
Heel bijzonder blijft het dat ook deze woorden klinken bij het ontvangen van de 

eucharistie.  
Dat wij dan ons daarvan bewust mogen zijn, is de blijvende uitnodiging van het prachtige 

schilderij van de Aanbidding van Het Lam Gods van Jan van Eyck!   
 

Seniorenpastor John Rademakers 

 

 
 
 

Kerkdiensten augustus  
 

St. Jozef, Gendt 
 

Datum Tijd Viering Voorganger 

7 augustus 16:00 uur 

 
Woord- en 

communieviering 
 

Corrie Driessen 

 

21 augustus  16:00 uur 

 

Eucharistieviering  
 

Pastor K. Donders  

 

 
 

 

Oplossing puzzel juli 2021 
 
De puzzel van juli 2021 is gewonnen door: 

 
in Sancta Maria, Huissen: 

de heer Polman 
 

in Liduina, Bemmel:  
mevrouw T. Peters  

appartement 215 
 

in St. Jozef, Lent:  
mevrouw Van de Elzen  

appartement 13  
 

in St. Jozef, Gendt:  
Geen goede oplossing ingestuurd. 

 
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs! 
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Gezondheidshoekje 

Suikermaxdag (14 augustus) 
 

De suikermaxdag is een dag die door voedselwaakhond Foodwatch in 
het leven is geroepen om inzichtelijk te maken hoeveel suiker we met 

z’n allen eten. 
 
Suiker wordt overal ingestopt. Vaak als goedkope zoetmaker.  

Als je maar weet waar het in zit, dan kun je voor jezelf beslissen om een product wel of 
niet te kopen. 

Ook kinderen krijgen dagelijks, veelal ongemerkt, heel veel suikers binnen. 
Kinderen zitten sneller aan de maximaal aanbevolen suikerbehoefte dan volwassenen, 

omdat ze kleiner zijn en minder wegen. 
 

Dat er vaak suiker wordt toegevoegd aan 
kant-en-klaar maaltijden, weet ieder 

inmiddels wel. 
Maar wist u dat in heel veel producten 

suiker zit, waarvan u het helemaal niet 
zou verwachten? 

De producenten voegen suiker toe aan de 
voedingsmiddelen om de smaak af te 

vlakken. 
Een schepje suiker zorgt er al snel voor dat bittere of zure producten beter smaken. 

De voorkeur voor een zoete smaak is bij de mens namelijk aangeboren. 
Waarschijnlijk vindt de meerderheid producten waar geen suiker aan is toegevoegd, niet 

eens lekker. 
Het gaat vaak om kleine hoeveelheden suiker, maar toch is het oppassen geblazen. 
Ongemerkt krijgt u toch veel van die suikers binnen. 

Een willekeurige greep uit voedingsmiddelen met veel verborgen suiker:  
Soep uit blik (maar ook soep uit pakjes en zakjes), ketchup, mayonaise, knakworstjes, 

vleeswaren, saté, cocktailsuas, pasta’s, crackers, toastjes, maar ook chips! 
 

Hoe houd ik mijn bloedsuikerspiegel op peil? 
Belangrijke vraag!  

Door je bloedsuikerspiegel constanter te houden, kun je namelijk diabetes voorkomen. 
We geven tips: 

Meer vezels en groenten. 
Vezels helpen je bloedsuikerspiegel constanter te houden. 

Vezels vind je in volkorenproducten, in bijna alle soorten groenten en in veel fruitsoorten. 
Eet fruit met mate vanwege de fruitsuikers. Groenten mag je zo veel eten als je wilt. 

Maak groenten eens anders klaar. Niet koken, maar roerbakken of stomen. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Geen verse groenten in huis? 
Diepvriesvarianten zijn ook prima.  

Leg een voorraadje aan, zodat je altijd groenten voor het grijpen hebt. 
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Wees blij  
 

Wees blij met de dag al valt er veel regen  

zie het gewoon maar als hemelse zegen.  

 

Wees blij met de dag hij gaat toch zo snel  

ook al zit je even niet goed in je vel.  

 

Wees blij met de dag neem hem voor lief  

soms ben je wat moe en dan weer actief.  

 

Wees blij met de dag in ieder seizoen  

waarbij je soms veel of weinig kunt doen.  

 

Wees blij met de dag kijk wat hij je geeft  

eens komt de laatste…..besef dat je leeft. 

 

Arda 

 

 

Humor in de Pastoraal 
 
Een oudere, ietwat dove organist zou de liederen begeleiden bij een 
mis voor de vrouwenbond. 

De leidster van de groep kondigde het volgende lied aan: 
 

We zingen “Ik wil U liefhebben, Heer” op blz. 49 van de bundel. 
 

Stilte vanaf het orgel.  
Ze sprak het nog iets duidelijker uit toen ze de man een gebaar zag 

maken van ‘ik hoor je niet’. 
 

Doch ook toen zonder resultaat.  
Daarna klonk het hard door de kerk, een beetje geïrriteerd:  

“Ik wil U liefhebben!”. 
Waarop een stem klonk vanachter de toetsen: “Nu meteen”? 

 
 

 
Drie vrienden -een chirurg, een architect en een politicus- discussiëren over de vraag wiens 

beroep het oudste is. 
 

God heeft een rib genomen uit Adams lichaam en daarmee Eva geschapen. 
Dat was de eerste operatie, zegt de chirurg. 

 
Dat klopt, zeg de tweede, maar daarvoor bracht hij een ordening 

aan tussen hemel en aarde, licht en duisternis en dat is 
architectonische arbeid. 

 
Jullie hebben allebei gelijk, zegt de derde, maar in den beginne 

schiep hij chaos en dat is het werk van een politicus. 
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Augustus! 
 

Augustus: oogstmaand, vakantiemaand en komkommertijd. 
Augustus is de 8ste maand in de Gregoriaanse Kalender, genoemd 

naar Julius Caesar (Augustus). 
 

Ook verschillende persoonsnamen zijn van Augustus 
afgeleid,zoals August, Gustaaf, Guus en Gust. 

 
 

 
Onderstaand vindt u diverse weerkundige waarnemingen 

van vroeger die op deze maand van toepassing zijn. 
 

Vliegen zwaluwen hoog, 
dan blijft het meestal droog. 

 
De kat op de stoel, 

dan wordt het een natte boel. 
 

Als augustus zonder regen heen zou gaan, 
dan zullen de koeien straks mager in de stallen staan. 

 
Is ’t warm en standvastig weer, 
dan brengt augustus de eerste peer. 

 
Een waterige zon en een bleke maan 

kondigen beide regen aan. 
 

 
 
Het weer in augustus? 

 
Traditiegetrouw komt de Enkhuizer Almanak met de 

voorspellingen: 
 

• Onze weersvoorspelling geeft u een uitstekend beeld 
van wat u in augustus van het weer in Nederland 
kunt verwachten. 

 
• Het weer in augustus in Nederland is minimaal 15°C 

graden en maximaal 21°C graden. 
 

• Er zijn veel dagen met regen in augustus, men 
verwacht in Nederland gemiddeld 15 tot 22 dagen 

regen en 10 droge dagen. 
 

• Dus neem zeker een waterdicht jack mee om deze 
maand droog te blijven! 

 
 

 
Voor diegenen onder u voor wie dit nog van toepassing is:  

 

Fijne vakantie!!! 
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Het is fijn om….. 
 

   
....Iemand te hebben, die van je houdt 

            ook als hij je kent. 

 

....Iemand te hebben, die je niet alleen hoort  

        maar ook naar je luistert. 

 

              ....Iemand te hebben, die niet alleen naar je kijkt, 
                                  maar je ook ziet. 

 
....Iemand te hebben, die niet alleen tegen je spreekt,  

             maar ook met je praat. 

 

....Iemand te hebben, die je niet een hand reikt,  

             maar je een hand geeft. 

 

....Iemand te hebben, die je niet wil helpen,  

             maar je toch helpt. 

 

....Iemand te hebben, die niet bij je wil zijn,  

             maar toch bij je is. 

 

....Iemand te hebben, die niet bij de tijd is,  

            maar de tijd heeft. 

 

....Iemand te hebben, die niet het geluk nastreeft,  

            maar het gelukkig zijn. 

 

....Iemand te hebben, die geen medeleven toont,  

                    maar meeleeft. 

 

....Iemand te hebben, die niet alleen begrip heeft,  

                                  maar je onbegrip begrijpt. 

 

....Iemand te hebben, die veraf  

                                dicht bij je is. 

 

....Iemand te hebben, die niet het geweld veracht,  

                    maar de liefde koestert met alle kracht. 

 

....Iemand te hebben, bij wie je 

                    tijdloos en kosteloos kunt parkeren. 
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De verliefde asperge 
 

Ik lag met jou in hetzelfde bed, 
we sliepen wel rechtop. 

Jij stak er net wat bovenuit, 
vandaar jouw blauwe kop!  

 
Ik was stapel op jouw lange lijf, 

dat mag je nu best weten. 
Ik vond jou echt een wereldwijf, 
gewoon om op te vreten! 

 
Laatst droomde ik de hele nacht, 

aan een stuk door van jou. 
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit, 

omdat ik van “sleepasperges” hou! 
 

Plots werd mijn droom heel wreed verstoord, 
ik bloedde aan mijn kuiten. 

Wij werden allebei vermoord, 
door zo’n hovenier van buiten! 

 
Wij werden in een kist gelegd, 

spoedig daarna gewassen. 
Mijn rug was krom, de jouwe recht, 

jij was dus eerste klasse! 
 

Wat wreed toch van zo’n hovenier, 
ons zo uiteen te rukken. 
Ik heb jou helaas nooit meer gezien, 

want ik lag bij de stukken! 
 

Weet je wat ik het gekke vind, 
het is eigenlijk heel stom. 

Terwijl ons leven in de grond begint, 
is dat bij de mens net andersom! 

 
Piet Paaltjes (dichter-dominee 1835-1894) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  



 

 12 

Paardenevenementen Elst en Bemmel afgeblazen! 

‘Je doet geen handjeklap met je ellebogen’ 

Met pijn in het hart hebben de organisatoren van de Paardenmarkt Elst en De 

Bemmelse Paardendagen besloten hun evenement ook voor dit jaar af te blazen. 

De 1,5 meter regel maakt het volgens hen onmogelijk de paardenmarkt in Elst en 

de ponymarkt in Bemmel te organiseren. Op beide evenementen komen 

(tien)duizenden bezoekers af.  

 

“Ik zie het niet gebeuren dat handelaren met hun ellebogen 

handjeklap gaan doen. Dat is ondenkbaar. Dat doe je met je 

handen. Op die manier bepaal je de prijs voor een paard”.  

Fluisteren 

,,De handelaren kunnen geen 1,5 meter afstand houden. Ze 

handelen door middel van handjeklap, maar de prijzen die 

gevraagd en geboden worden, fluisteren ze elkaar toe. Die 

schreeuw je niet over straat. 1,5 meter valt gewoon niet te 

handhaven. Alleen al daarom kunnen wij niet anders dan het 

evenement opnieuw een jaar uitstellen”. 

 

De besturen van de twee paardenevenementen hebben 

kortgeleden de knoop doorgehakt. De Bemmelse 

Paardendagen zouden  9 en 10 augustus worden gehouden, 

de Paardenmarkt Elst op 6 september. Tegen die tijd staan tal van grote evenementen 

gepland. 

 

Vreselijk balen 

,Het voelt niet goed om het evenement af te gelasten. Dat wil je niet. Zeker niet voor de 

tweede keer. Het is vreselijk balen. Voor iedereen die hierbij betrokken is. Toch ben ik blij 

dat we het besluit hebben genomen. Er komen steeds meer versoepelingen, maar de 

onzekerheid blijft. De paardenmarkt en de warenmarkt trekken 40.000 mensen. Die kun je 

misschien los van elkaar organiseren, maar waar laat je de mensen als je 1,5 meter 

afstand moet houden? Dat is onmogelijk! 
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Nationale Zwaaidag (26 augustus) 
 

Op 26 augustus roepen we alle Nederlanders op om naar 
elkaar te zwaaien. 

Waarom? Omdat je door zwaaien laat zien dat je omziet 
naar elkaar. 

Mensen die veel thuis zitten ervaren gevoelens van 
gezelligheid wanneer er naar hen gezwaaid wordt. 

Bovendien levert zwaaien een glimlach op. Wat natuurlijk 
reuze gezond is! 
 

In 2019 is op 26 augustus de eerste Zwaaisteen van 
Nederland gelegd bij een 80-jarige vrouw uit Zwolle. 

 
Een ontwerp van Corinne Tijsseling, sociaal ondernemer & eigenaar Zwaaisteen. 

 
Ik sprak regelmatig mensen die aangaven te genieten van gezelligheid rondom huis, 

vertelde Corinne. 
Spelende kinderen, de postbode die even groet of het kletspraatje met de buren. 

Reuring en contact dat spontaan ontstaat, zonder verplichtingen. 
Het inspireerde mij en ik ging op zoek naar een manier waarop we dit spontane contact  

konden stimuleren.  
Gezelligheid, spontaan contact en een glimlach, daar draait het bij Zwaaisteen om. 

 
Een Zwaaisteen is een stoeptegel met vrolijke zwaaihand die mensen uitnodigtom naar 

elkaar te zwaaien en zo aandacht te hebben voor elkaar. 
 

Zwaaistenen vind je bij mensen voor het huis, op de stoep van een zorginstelling of op een 
centrale plek in de wijk. Zwaai je mee? 
 

 
 

Vlinders zwaaien met hun vleugels 

Honden zwaaien met hun staart 

Vissen zwaaien met hun vinnen 

Ridders zwaaien met hun zwaard. 

 

Bloemen zwaaien met hun blaadjes 

Opa’s zwaaien met hun hoed 

Bomen zwaaien met hun takken 

Clowntjes zwaaien met hun voet. 

 

En ik en jij? 

Hoe zwaaien wij? 

Wij zwaaien gewoon met onze handen. 

 

En ik en jij? 

Hoe zwaaien wij? 

Eerst met de ene hand en dan met allebei. 
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Glimlachen 
 

Van alle levende wezens  

kan alleen de mens glimlachen. 

 

Een glimlach kost niets  

en toch is hij waardevol.  

Hij is het beste en natuurlijkste tegengif  

tegen droefheid.  

 

Wie hem krijgt, wordt rijker,  

wie hem geeft, wordt niet armer.  

Niemand is rijk of machtig genoeg  

om het zonder te kunnen stellen.  

Niemand is zo arm, 

dat een glimlach hem niet kan verrijken. 

 

Een glimlach wekt spontaan sympathie op,  

ook in zaken. 

Hij versterkt de vriendschap  

en houdt vrede in de gezinnen.  

 

Daarbij komt dat hij niet kan worden gekocht, 

afgebedeld, ontleend of gestolen,  

want hij heeft geen waarde,  

zolang hij niet werd geschonken.  

 

Er zijn mensen, die te moe zijn  

om u een glimlach te schenken. 

Geef hen de uwe, want niemand  

heeft meer een glimlach nodig dan zij,  

die er geen meer kunnen geven. 
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Puzzel augustus 2021  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Naam:……………………………………………………………………………… 
  

Kamer/appartement:………………………………………………………… 
 

De oplossing kunt u t/m de 14de van deze maand inleveren bij: 
Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 

Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 
St. Jozef, Lent: afgeven bij de receptie 
St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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