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Vol verwachting!
Nu de dagen aan het korten zijn, komt het donker je weer tegemoet.
Voor mij persoonlijk wil dat zeggen, dat ik in het donker wegga en ook in het donker weer
thuiskom.
Zeker op de dagen dat ik niet thuiswerk.
Dat is een voordeel van thuiswerken: de reistijd is erg
beperkt en je kunt iets later kunt starten.
Ik neem regelmatig met u allen de maand door en de
jaargetijden.
Het blijft mij verrassen en inspireren dat wij op dit deel
van de aarde zoveel mooie momenten en seizoenen
hebben waar je echt naar uit kunt kijken.
Natuurlijk hebben wij allemaal onze voorkeuren: de een houdt van de zomer, de ander van
de winter, enzovoorts.
Voor de een betekent het dat je blij wordt op een moment waarop iemand anders
neerslachtig wordt.
Het zou toch mooi zijn, dat wij elkaar door deze momenten heen kunnen “sleuren”.
Wetende dat er iemand in je buurt is die je kan opvrolijken, omdat hij of zij op een andere
manier naar de realiteit kijkt.
Kunnen wìj dat organiseren of beter nog: kunt u dat zelf organiseren met uw buren,
tafelgenoten of anderen?
Misschien is dat een mooi gesprek voor aan tafel of met onze welzijnsmedewerkers, die u
dan wat handvatten kunnen geven voor zo’n gesprek.
Praten over wat u gelukkig maakt en wat u droevig maakt.
Dat kan een nieuwe start zijn voor de komende discussies aan tafel.
Het gaat dan ook ergens over, namelijk waar u allen geluk uit kunt halen.
Veel succes!
Met vriendelijke groet,
Michel Hodes
Voorzitter Raad van Bestuur
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Activiteiten november 2021
Datum

Tijd

Activiteit

Ruimte

Voor wie

Kosten

Maandag

01 november

Dinsdag

02 november

Woensdag

03 november

04 november

Vrijdag
Zondag
Maandag

05 november
07 november
08 november

Dinsdag
Woensdag

09 november
10 november

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11
12
13
14

Oefenzaal
Restaurant
Hal
Restaurant
Centrum
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
Centrum
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Hal
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Restaurant
Restaurant
Centrum
Restaurant
Restaurant

Somatiek
St. Jozef
Leden
Allen *
Aanmelden
Dagopvang leden
PG leden
Extra-muraal leden
Somatiek leden
Leden
Allen
Somatiek
Allen
Allen
Somatiek
St. Jozef
Leden
Dagopvang leden
PG leden
Extra-muraal leden
Somatiek leden
Allen
Allen
Hof v Breunissen
Allen
Bewoners St. Jozef

Maandag

15 november

Dinsdag
Woensdag

16 november
17 november

18 november

Vrijdag
Zondag
Maandag

19 november
21 november
22 november

Dinsdag
Woensdag

23 november
24 november

Oefenzaal
Restaurant
Hal
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Centrum/hal
Restaurant
PG
Restaurant
Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Hal
Centrum
Oefenzaal
Tuinkamer
Oefenzaal
Oefenzaal
Restaurant

Somatiek
St. Jozef
Leden
Dagopvang leden
PG leden
Extra-muraal leden
Somatiek leden
Leden
Allen
Bewoners Pg
Allen
Allen
Somatiek
St. Jozef
Leden
Allen
Dagopvang leden
PG leden
Extra-muraal leden
Somatiek leden
Bewoners st. Jozef

Gratis
Gratis
€ 1,- koffie
€ 11,-p. kwa
Idem
Idem

Donderdag

Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
55+ bingo
Creatief
Gym
Gym
Gym
Gym
Koersbal
Soos
Samenzang
Berichten
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Gym
Gym
Gym
Gym
Soos
Berichten
Kerkviering
Berichten
Sinterklaasbezoek
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Gym
Gym
Gym
Gym
Koersbal
Soos
Samenzang
Berichten
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub
Repaircafé
Gym
Gym
Gym
Gym
Bingo

Gratis
Gratis
€ 1,- koffie
€ 6,- p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 11,-p. kwa
Idem
Idem
Idem

Donderdag

10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
19.00 uur
09.30 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur
18.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
14.00 uur
16.15 uur

25 november
26 november

Zaterdag

27 november

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Centrum

Allen
Allen
Allen
St. Jozef
Hof v Breunissen

Zondag
Maandag

28 november
29 november

Dinsdag

30 november

Bingo
Soos
Berichten
Borrelmiddag
Eucharistieviering
Berichten
Mannenclub
Sjoelen
Wandelclub

€ 6,-

Donderdag
Vrijdag

Restaurant
Oefenzaal
Restaurant
Hal

Allen
Somatiek
St. Jozef
Leden

Gratis
Gratis
Gratis
€ 1,- koffie

november
november
november
november

10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur
18.45 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
13.15 uur
14.15 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
16.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 1,- koffie
€ 11,-p. kwa
Idem
Idem
Idem
Gratis
Gratis

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 1,- koffie
Vrije gift
€ 11,Idem
Idem
Idem
€ 3,-

Gratis
€ 3,- p.p.

*Deze bingo is alleen voor mensen die zelfstandig dit spel kunnen spelen.
Er is geen hulp van vrijwilligers.
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Kerkdiensten November
St. Jozef, Gendt

Datum

Tijd

Viering

Voorganger

13 november

16:00 uur

Woord- en
communieviering

Wilhelmien & Annie

27 november

16:00 uur

Eucharistieviering

Pastoor K. Donders

Activiteiten
We hopen dat het corona-virus minder ons leven gaat bepalen en dat we weer langzaam
op kunnen starten naar “het oude normaal”.
De activiteiten die in de activiteitenkalender en in “Op de Hoogte” genoemd worden zijn
alle onder voorbehoud. Mochten de maatregelen via de RIVM of vanuit de directie van
RijnWaal hier aanleiding toe geven, dan kan er afgeweken worden van deze planning.

Mannenclub

* Wekelijkse activiteiten *

Elke maandagochtend vanaf 10.30 uur is vrijwilliger Piet aanwezig om met de mannen van
de woningen Flieren en Hulhuizen een activiteit te doen.
In de oefenzaal wordt hard gewerkt op sportief gebied, maar ook de lachspieren worden
deze ochtend geactiveerd.
Koffie in de buurt
Elke week is er voor de bewoners van de zorgappartementen een buurtactiviteit met
een kopje koffie.
Op maandag in de buurt van appartement 117
Op woensdag in de buurt van appartement 132
Op donderdag in de buurt van appartement 111
Bent u in de buurt?
Kom gezellig een praatje maken en een bakkie doen.
Als er een grote activiteit in het restaurant of Centrum georganiseerd wordt, vervalt de
buurtkoffie -activiteit.
Sjoelen
Elke maandagmiddag is er voor de sportieve bewoner van St. Jozef
een sjoelcompetitie in ons restaurant.
Onder leiding van een vrijwilliger kunt u vanaf 14.00 uur aan de slag.
Omdat we speciale tafelsjoelbakken hebben, kunt u tijdens het spel
gewoon blijven zitten.
Voor informatie over deze activiteit kunt u terecht bij de activiteitenbegeleidsters.
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Wandelmiddag
Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u samen met vrijwilligers een korte wandeling door
het dorp maken. U kunt met uw rollator of rolstoel meedoen.
Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.
Wel is de koffie/thee in de pauze voor eigen rekening.
Wilt u meewandelen? Vraag naar de mogelijkheden via de activiteitenbegeleiding.
Op dit moment is er helaas een wachtlijst.

Gymnastiek
Vind u bewegen ook zo belangrijk en wilt u dit onder
deskundige leiding en met regelmaat doen:
meld u dan aan als lid van het SWOG.
Informatie en inschrijfformulieren zijn via de
activiteitenbegeleiding te verkrijgen.
De gymlessen zijn aangepast aan uw mogelijkheden en
worden zittend gegeven.
De leskosten bedragen € 11,00 per kwartaal.
Op dit moment gymmen we elke woensdag in vier groepen tussen 10.15 uur en 15.00 uur.
Koersbal
Wekelijks organiseert het SWOG (Stichting Welzijn Ouderen Gendt) op
woensdagmiddag een koersbalcompetitie in de hal/ Centrum van het Hof
van Breunissen.
Aanvangstijd 14.00 uur. U betaalt een contributie aan het SWOG.
Een kopje koffie of thee hoort er natuurlijk bij en is voor uw rekening.
De heer Verhoeven kan u meer vertellen over deze activiteit.
Kom eens kijken op woensdagmiddag.
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Welzijn
Op vrijdagmiddag zijn bewoners van St. Jozef welkom in ons restaurant voor een kopje
koffie of thee en een spelletje of een goed gesprek.
Deze middag wordt begeleid door vrijwilligers.
Elke ochtend bent u natuurlijk ook welkom in ons restaurant waar
vrijwilligers klaar staan om met u een spel te spelen.
Zou u graag naar het restaurant komen maar heeft u
vervoersproblemen?
Laat het de medewerkers van het restaurant weten,
de vrijwilligers komen u zo nodig op uw appartement ophalen.
Houdt u niet van spelletjes?
Ook voor een kopje koffie zien we u graag in het restaurant.

* Maandelijkse activiteiten *
Maandelijkse 55+ avondbingo
Elke eerste dinsdag van de maand is er een 55+ bingo in ons
restaurant om 19.00 uur.
Deze bingo is bedoeld voor iedereen die zelfstandig dit spel kan
spelen.
De kosten zijn € 6 per persoon.
Wilt u een tweede kaart, dan kost deze € 3.
Bingo
Naast de maandelijkse 55+ avondbingo en de wekelijkse soosmiddagbingo organiseren wij
elke maand een speciale bingo voor bewoners van St. Jozef.
Ook bewoners van Hof van Breunissen kunnen deelnemen.
De toegangsprijs voor bewoners van St. Jozef is € 3 p.p.
Bewoners van Hof van Breunissen betalen € 6 p.p.
Dit is inclusief koffie of thee en een consumptie.
Samenzangavond
In samenwerking met het Participatiepunt Gendt organiseren
we elke 1e donderdagavond van de maand een
samenzangavond.
Iedereen die houdt van zingen en gezelligheid is welkom in
het Centrum vanaf 18.45 uur.
De begeleiding is in handen van gitarist en zanger Theo.
Hij wordt bijgestaan door een aantal vrijwilligers.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden,
consumpties zijn voor eigen rekening.
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Crea-ochtend
Vanaf 6 oktober a.s. start ook de creatieve ochtend weer.
Elke eerste woensdag van de maand kunt u onder leiding van deskundige vrijwilligers uw
creativiteit kwijt.
Bent u jong of oud, heeft u een beperking of niet, bent u creatief of
heeft u twee linkerhanden?
Kom gezellig tussen 09.30 en 11.30 uur naar het Centrum en doe
mee.
U kunt lid worden van deze club na inschrijving.
Kosten € 2,50 per ochtend.
Weet u niet zeker of dit iets voor u is? Kom eens vrijblijvend kijken.
Opgeven kan bij de receptie van St. Jozef of per mail via Els Verhaak (everhaak@live.nl).
Repair Café
De repair-cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
Op de locatie waar het repair-café wordt gehouden zijn gereedschap en materialen
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op het gebied van kleding, meubels,
elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Ook reparatie-deskundigen zijn aanwezig zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en
fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het repair-café gaan ze samen met
deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.
Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee.
Iedere laatste woensdag van de maand is het Repair Café in het Hof van
Breunissen van 10.00 tot 12.30 uur.

Borrelmiddag
Op de laatste vrijdagmiddag van de maand nodigen wij u graag uit om samen in ons
restaurant een kopje koffie of thee en een borreltje te komen drinken.
Speciaal voor deze middag is er een “borrelarrangement”.
U bent welkom voor deze speciale middag vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur. Vrijwilligers zijn
aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen.
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Seniorenpastoraat: Werelddag van de Armen
“Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n ... vind”
was en is in katholieke kringen een bekende uitspraak om
zoekgeraakte zaken terug te vinden.
Hier en daar zie je nog een beeldje van de
H. Antonius in de huiskamer.
Maar veel mensen zegt de naam van deze Heilige Antonius zo
goed als niets.
Dat kun je niet zeggen van de problematiek waarmee de
persoon van Antonius ook is verbonden nl. de Werelddag van de
Armen,
dit jaar op 14 november, waarop aandacht wordt gevraagd voor
een problematiek die mensen wereldwijd raakt.
Antonius wordt de patroon van de armen genoemd, omdat hij
tijdens zijn leven (1195 - 1231) vanuit de Franciscaanse Traditie
opkwam voor de armen die slachtoffer waren van
geldwoekeraars of machtsmisbruik van de rijken.
In zijn tijd was armoede en honger een groot probleem.
De burgerij in de steden was rijk met tegelijkertijd grote aantallen bedelaars.
De vrijwillige armoede van Franciscus en zijn volgelingen was dan ook een duidelijk protest
tegen rijkdom van de toenmalige burgerij, maar ook van de kerk.
Vanuit deze traditie leefde en preekte Antonius.
Hij overleed op 13 juni 1231 in Padua.
Met de naam van deze stad wordt Antonius aangeduid om onderscheid te maken met de
heilige Antonius Abt, de Egyptische woestijnvader uit de 3e/4e eeuw.
Aandacht voor armoede is geen luxe
In de media, TV, radio en kranten krijgt armoede op gezette tijden extra aandacht,
wanneer gewezen wordt op de 750 miljoen armen wereldwijd.
Armoede in de zin van “niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften“.
In Nederland is er sprake van absolute armoede als mensen leven onder de lageinkomensgrens.
Bijvoorbeeld niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot
gezondheidszorg of geen mogelijkheid om verder te leren na de verplichte schooltijd.
Het is schokkend dat in het rijke Nederland 1 op de 9 kinderen in armoede leeft.
Er zijn natuurlijk de nodige organisaties die aandacht schenken aan deze problematiek,
zeker in de vorm van noodhulp.
Veel moeilijker is het de omstandigheden aan te pakken die aan de basis liggen van de
armoede, zoals onvoldoende werk, ziekte, schulden, alleenstaande moeders met
minderjarige kinderen.
Het raakt je wanneer je de verhalen hoort hoe mensen moeten leven en velen dragen dan
ook hun steentje bij om te helpen, hoe bescheiden ook.
Paus Franciscus
In dit verband is het niet verwonderlijk, dat Paus Franciscus in het voetspoor van de
H. Franciscus aandacht schenkt aan deze Werelddag van de Armen.
Dit jaar is het thema: “De armen hebt U altijd bij U”, verwijzend naar Jezus’ woorden in het
Marcus-evangelie 14,7.
Daar wijst Jezus de kritiek op de vrouw die Jezus voeten zalfde met kostbare olie af. Die
had beter verkocht kunnen worden en de opbrengst zou dan aan de armen gegeven
kunnen worden. Jezus maakt zijn tijdgenoten en ons bewust dat de aanwezigheid van
armen een blijvende realiteit is.
Telkens weer zal gezocht moeten worden naar daadwerkelijke hulp en het veranderen van
omstandigheden die er de oorzaak van zijn.
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Paus Franciscus zegt ons: “Mensen mogen nooit onverschillig worden, wetende dat er altijd
armoede zal zijn in de wereld en onder hun naasten. Jezus kiest altijd de kant van de
armen en Hij deelt hun lot”.
Paus Franciscus benadrukt het belang van concrete acties vanuit de geloofsgemeenschappen, maar ook van bezinning op het maatschappelijk systeem en onze vaak
egoïstische levensstijl.
“We kunnen niet wachten tot de armen op onze deur kloppen; we moeten ze dringend
bereiken in hun huizen, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, op straat en in de donkere
hoeken waar ze zich soms verstoppen, in opvanghuizen en ontvangstcentra”, zegt
Franciscus,
“Het is belangrijk om te begrijpen hoe zij zich voelen, wat zij ervaren en wat hun hart
begeert.”
Seniorenpastor John Rademakers

Kattig!
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar lampjes aan,
schakelen het antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten af en laten de kat in
de achtertuin. Vervolgens bellen ze een taxibedrijf. De taxi arriveert en
ze openen de voordeur. Op dat moment schiet de kat langs hen heen het
huis weer binnen.
Ze willen persé niet dat de kat binnen blijft, want dan lopen de vogels
gevaar.
‘Ik vang hem wel, stap jij maar vast in’ zegt de man. De kat glipt naar
boven en de man gaat er achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de taxichauffeur weet dat er de
hele avond niemand thuis is. Daarom zegt ze tegen de chauffeur dat haar man er aan
komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder gedag te zeggen.’
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: ‘Sorry dat het zo lang
duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest haar met een
klerenhanger dwingen om er onderuit te komen. Toen probeerde ze er weer vandoor te
gaan, maar ik greep haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken gewikkeld om te
voorkomen dat ze me zou krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de
trap af en gooide haar in de achtertuin.’ Op dat moment knalde de taxi tegen een
geparkeerde auto aan.
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Week van de Pleegzorg (3 –10 november)
Elk jaar organiseert Jeugdzorg Nederland de Week van de Pleegzorg.
Met deze actieweek wil Jeugdzorg Nederland aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort
aan pleegouders.
Tijdens de Week van de Pleegzorg staan er veel verschillende activiteiten op de agenda in
samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om
pleegouders in het zonnetje te zetten.
Op dinsdag 2 november om 20.00 uur geeft Pleegzorg Nederland groen licht voor de Week
van Pleegzorg 2021.
Vanaf het bordes van het stadhuis in Rotterdam deelt auteur, columnist voor de Volkskrant
en voormalig pleegkind Lily Monori van Dijken hoe pleegzorg haar leven heeft verrijkt.
Zij leest voor uit haar kersverse autobiografie “Het verborgen meisje”.
Theatermaker en acteur Jandino Asporaat heeft ervaren hoe het is wanneer je niet in een
pleeggezin terecht kunt. Hij zal haar woorden kracht bijzetten.
Want nog steeds wachten ruim 800 kinderen op een pleeggezin.
Zij wonen nu nog op een plek waar het voor hen niet stabiel genoeg
is.
Hun leven en hun vrije ontplooiing staan in de wacht.
Om voor hen het licht op groen te zetten zijn er meer pleegouders
nodig.
In deeltijd, kortdurend of voor langere tijd.
Tijdens de Week van Pleegzorg wil Pleegzorg Nederland met alle
lokale pleegzorgorganisaties meer mensen enthousiasmeren voor
het pleegouderschap.
Zodat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.
Hieronder een Ode aan alle pleegzorg-moeders!
“Ik heb je lief”
Wat er nodig is, herken jij
Ook al twijfel je soms best
Uiteindelijk wil ieder kind
Gewoon een veilig nest
Dus zoek je en verbind je
Niet omdat het hoort of moet
Maar omdat liefde blind is
Voor afkomst, kleur of bloed
Samen verder groeien
Niemand blijft alleen
Jij bewijst: een moeder
Kun je zijn voor iedereen
(Lentezoet)
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Gezondheidshoekje
Dag van de Therapietrouw (18 november)
Op 18 november staat de Dag van de Therapietrouw weer op de
agenda.
Deze jaarlijkse terugkerende nationale dag wordt sinds 2019
georganiseerd door het Noord-Nederlandse Therapietrouw Centrum
MAECON in Groningen.
Tijdens deze dag vragen de organisatoren aandacht voor het belang van goed
geneesmiddelgebruik en worden studies rondom therapietrouw-innovatie gepresenteerd.
Volgens het HARM-rapport belanden in Nederland jaarlijks zo’n 5.000 mensen in het
ziekenhuis door geen of verkeerd gebruik van hun geneesmiddelen.
In gesprek over medicijngebruik en therapietrouw
Een patiënt, een man van halverwege de 50, komt de spreekkamer binnen, onderwijl
uitroepend: Die pillen voor de hoge bloeddruk heb ik al twee weken niet genomen hoor!
Een andere patiënt, een vrouw van rond de 30 met fors overgewicht, hoge bloeddruk en
diabetes type 2, vertelt na enig doorvragen dat ze niet elke dag haar bloeddrukverlagende
medicijnen inneemt, want: ik drink liever peterselie met warm water, mijn oude oma zegt
dat dat beter is voor de nieren.
Hoe reageer je op dit soort uitspraken? Moet je erop doorvragen of ze laten voor wat ze
zijn?
In dit artikel gaan we in op het belang van communicatie over medicijngebruik en
therapietrouw en presenteren we enkele aandachtspunten die praktijkondersteuners en
huisartsen kunnen helpen de gesprekken met patiënten goed te laten verlopen.
Oplossing begint in de huisartsenpraktijk
De Nederlandse overheid erkent het omvangrijke therapietrouwprobleem en startte daarom
enkele jaren geleden de campagne “Medicijnen werken niet vanzelf. Neem ze wel goed in!”.
Daarbij luidde het advies: praat erover met uw arts of apotheker.
Waarom is dit advies belangrijk?
In de eerste plaats is het voor de voorschrijver en de apotheker van belang om te weten
hoe de patiënt de medicatie gebruikt om het effect van de therapie te kunnen beoordelen
en eventuele veranderingen in de medicatie te overwegen.
In de tweede plaats kun je door gerichte communicatie over medicijngebruik ontdekken
waarom het de patiënt niet altijd lukt om de medicatie te nemen.
• Zijn het de bijwerkingen?
• Denkt de patiënt dat hij/zij kan stoppen, omdat hij/zij zich een stuk beter voelt?
• Lukt het niet om het medicijngebruik in te bouwen in de dagelijkse routine?
In het gesprek tussen zorgverlener en patiënt kunnen deze
redenen boven tafel komen en kunnen hulpverleners zoeken naar
de meest effectieve interventie voor de betreffende patiënt.
Aangezien de huisarts 82,1% van de medicijnen voorschrijft,
zullen voornamelijk de huisarts, de praktijkondersteuner en de
apotheker dergelijk gesprekken voeren.
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November!
November mag dan nog wel in de herfstperiode vallen, maar in
deze maand voelt het vaak aan alsof het al winter is.
De bomen worden kaal, het is donker buiten, het weer wordt koud
en guur.
Sommige mensen krijgen last van een winterdepressie.
Ook de feestdagen in november zijn somber.
Allerheiligen, Allerzielen, 11 november Herdenking van doden en
van oorlog.
Ondanks het grauwe weer kan november ook gezellig zijn.
Lekker warm bij het haardvuur met een goed boek òf een leuke film, een mooie wandeling
in de natuur, een kopje warme chocomelk of lekkere soep.
Het is niet allemaal kommer en kwel!
Andere benamingen voor de maand november zijn de slachtmaand, de jachtmaand, de
bloedmaand en de nevelmaand.
In de maand november werden de dieren geslacht om eten te hebben in de winter,
vandaar slachtmaand en bloedmaand. Meestal ging het om een varken.
November was ook een maand waarin geregeld gejaagd werd op wild (herten en zwijnen)
en op gevogelte (patrijzen en fazanten), vandaar de naam jachtmaand.
In november is er ook vaak ochtendnevel aanwezig, wat de naam nevelmaand verklaart.
Op 11 november is het “Sint Maarten”.
Maarten van Tours was de naam van Sint Maarten toen hij nog
geen ‘Sint’ was.
Dit veranderde toen hij op een avond een bedelaar in de kou
zag liggen.
Omdat Maarten geen geld had, besloot hij de helft van zijn
mantel te schenken.
Toen hij die avond ging slapen, verscheen Jezus Christus in zijn
droom om hem te bedanken.
Hierna liet Maarten zich dopen, werd monnik en later zelfs
bisschop.
Op 11 november stierf hij.
In ieder geval herdenken we Sint Maarten en zijn goede daden.
De elfde van de elfde, het is een fenomeen in de gebieden waar carnaval wordt gevierd.
Hoewel de 11e van de 11e niet zo bekend is als het daadwerkelijke carnaval vormt deze
dag wel de opmaat van het carnavalsseizoen. Den elfde van den elfde duidt namelijk op
de elfde dag van de elfde maand, oftewel 11 november.
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Zo was het toen!!!
Vijf geboden van de kerk
Zilverpapier voor het missiewerk
Af en toe op bedevaart
St. Jozef werd gevierd in maart
Er kwam meestal maar één schaal
Met een cent begon het kapitaal
Missionarissen die zwartjes bekeren
Driemaal daags de Engel des Heren
Openen en sluiten met de christelijke groet
Een moeder die een kerkgang doet.
Antonius als er iets verloren is
In de vastentijd één keer vlees op de dis
Iedere maand werd uw biecht aangehoord
Een jongen tot priesterroeping aangespoord
Bij een sterfgeval de vensters dicht
En in de kerk een ernstig gezicht
De kinderen heel vroeg uit de veren
De Catechismus nog even leren
Kloosterzusters met kappen en blote voeten
Achter de tralies kon je ze begroeten

Er waren 10 soms 15 kinderen
Een mondje meer kon toen niet hinderen
’n Kindje amper geboren
Of de doopjurk kwam al naar voren
Een scapulier om, ja dat moet
Geen vrouw in de kerk zonder hoed
De zegen met de wijwaterkwast
Een drietal heiligen op de kast
Aflaten op Allerzielen
Voor de communie op twee knieën knielen
Engel van God die mij bewaart
De duivel die zorgen baart
Een retraite voor het volle leven
Een missiepreek om van te beven
Van zusters een heel mooi prentje
Een engel knikt al voor een centje
Sint Cecilia op het koor, ga door…
Per omnia saecula…saeculorum

Oplossing puzzel oktober 2021
De puzzel van oktober 2021 is gewonnen door:
in Sancta Maria, Huissen:
de heer Polman
in Liduina, Bemmel:
mevrouw C. Kok
appartement 12
in St. Jozef, Lent:
de heer G.W. Lamers
appartement 23
in St. Jozef, Gendt:
mevrouw Scholten-Teunissen
Flieren 3
Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!
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Puzzel november 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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