
 

   
In het Open Venster worden de In Memoria en het 
korenrooster en rijrooster niet meer opgenomen. 
Vandaar deze aanvulling voor alleen de 
Geloofsgemeenschap H.Johannes de Doper in Wijk 
bij Duurstede. 

U kunt zich ook abonneren op de digitale 
nieuwsbrief, daarmee bent u elke week op de hoogte 
van het nieuws in uw parochie. 

Kijk op de website: johannesdedoper.net 

 

In Memoriam Jopie Pouw-Roest 

*15-08-1924  Johanna Catharina Petronella Maria 
Pouw  †03-02-2018 

NA EEN ZORGZAAM LEVEN VOOR ALLEN DIE 
HAAR DIERBAAR WAREN, IS RUSTIG 
INGESLAPEN OMRINGD DOOR HAAR 

DIERBAREN, OP 93 JARIGE JOPIE POUW – 
ROEST.  

Jopie stond altijd klaar voor haar gezin, ze was er 
altijd, zoals haar kinderen vertelden: we riepen altijd 
als we thuis kwamen: “mam…”   en ze was er. 
Jopie was dankbaar en tevreden met haar leven. Ze 
geloofde heel oprecht in haar God, die God die alles 
gemaakt had en die haar raad gaf, steunde en haar 
gebed had verhoord toen ze o.a. 7-8 jaar geleden zo 
ziek was. 
Jopie voelde zich gesterkt in haar geloof, ze geloofde 
in die nieuwe wereld, uit de lezing van Johannes, ze 
verlangde ze er naar, het was goed zo. 
Haar kinderen en kleinkinderen, hebben haar uit 
handen gegeven aan haar Schepper, in alle rust en 
met alle liefde; Jopie geloofde dat Hij haar daar zal 
ontvangen met open armen in het Eeuwige Licht, en 
dat Hij haar zal geven de Eeuwige rust, die ze nu 
verdient. 

Moge haar geloof in haar Schepper haar 

kinderen en kleinkinderen tot troost zijn en hen de 
kracht en steun geven om in haar gedachtenis er 
voor elkaar te zijn en moed en hoop geven om de 
komende tijd verder te gaan.  

  Een moeder sterft altijd te vroeg, 
al wordt zij nog zo oud. 

Je hoopt dat God haar sparen zal, 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de jaren tellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud 

vind je dat God haar halen mag, 
Omdat je van haar houdt. 

 

In Memoriam Frans Blom 

* 11-01-1929 Franciscus Hendrikus Blom
 † 09-02-2018; 

In de leeftijd van 88 jaar na een leven van eenvoud, 
goedheid, bezorgdheid, eerlijkheid en liefde is Frans 
Blom rustig overleden. Frans was een gelovig mens. 

Frans werkte hard als timmerman, hij zorgde goed 
voor zijn vrouw Ria en hun gezin. Hij was een 
natuurmens, hij genoot van zijn moestuin en hij 
wandelde graag rondom Wijk maar vooral in de 
bergen in Oostenrijk.   

Een jaar geleden overleed zijn vrouw Ria, een groot 
gemis voor hem; het maakte hem afhankelijk van 
zorg maar het stemde hem ook mild en 
aanhankelijk. Hij was blij met zijn klein- en 
achterkleinkinderen. 

Frans was geen man van veel woorden. Hij liet zijn 
kinderen de ruimte om hun eigen levens te vormen. 
Hij heeft z’n waarden en normen voorgeleefd, erop 
vertrouwend dat het goed was zo. 

Dat zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
kracht en troost bij elkaar mogen vinden nu zo snel 
na elkaar hun beide ouders bij Onze lieve Heer zijn. 

RK Geloofsgemeenschap              
Johannes de Doper 

      Aanvulling op Open Venster 2018-02 

 

NIEUWSBRIEF 



 

KOMENDE VIERINGEN 
  

• zo,	18	mrt	2018	09:30:	Woord-	en	
Communieviering	
Woord-	en	Communieviering,	Samen-Kerk-
zijnviering	met	alle	koren	en	alle	
voorgangers.	

• zo,	25	mrt	2018	09:30:	Palmzondag	-	
Gezinsviering	
Voorgangers:	Annemieke	Bosman	en	Wil	
Schramowski.	
Zang	van	het	Kinder-	en	Tienerkoor.	

• di,	27	mrt	2018	10:30:	Paasviering	E&E	
• di,	27	mrt	2018	19:30:	The	Passion	of	

Christ	
• wo,	28	mrt	2018	10:00:	Kindereditie	The	

Passion	of	Christ	
• do,	29	mrt	2018	19:00:	Witte	

Donderdagviering:	Instelling	van	de	
H.Eucharistie	
Voorganger:	pastor	Hans	Eppink	
Koor:	Face	to	Face	

• vr,	30	mrt	2018	14:45:	Goede	Vrijdag;	
Kruiswegviering	
Voorganger:	Wim	v.d.	Kant	met	Kinder-	en	
Tienerkoor	

• za,	31	mrt	2018	19:00:	Gezinsviering:	"Het	
Licht	van	Pasen"	
Voorgangers:	Annemieke	Bosman	en	Wil	
Schramowski	met	Kinder-	en	Tienerkoor.	

• za,	31	mrt	2018	21:00:	Paaswake	
Voorganger:	pastor	Adri	Verweij	
Koor	Face	to	Face	

• zo,	1	apr	2018	09:30:	Woord-	en	
Communieviering	
Voorganger:	Wim	vd	Kant	
Zang	van	Dameskoor,	Between	en	Cantores	

• za,	7	apr	2018	19:00:	Woord-	en	
Communieviering	
Voorganger:	werkgroep	
Koor:	Dameskoor	

• zo,	8	apr	2018	09:30:	Kinderkerk	
o.l.v.	Carole	van	Ginkel	

• zo,	15	apr	2018	09:30:	Woord-	en	
Communieviering	
Voorganger:	pastor	Ed	vd	Moosdijk.	Het	
Dameskoor	zingt

 

RIJROOSTER 
  

• zo,	18	mrt	2018	09:30:	 	Mw.	Stokman		 57	13	01	
• zo,	25	mrt	2018	09:30:		 Mw.	van	Rooijen	 56	34	56	
• zo,	1	apr	2018	09:30:						 Mw.	Hoogstraten		 06	–	52	21	25	77	
• za,	7	apr	2018	19:00:		 Mw	van	Raaij	 	 57	44	21	
• zo,	15	apr	2018	09:30:		 Mw.	Stokman	 	 57	13	01 


