RK Geloofsgemeenschap
Johannes de Doper

Aanvulling op Open Venster 2018-03

OPEN VENSTER

In het Open Venster worden de In Memoria en het rijrooster niet meer opgenomen. Vandaar deze aanvulling voor
alleen de Geloofsgemeenschap H.Johannes de Doper in Wijk bij Duurstede. Het korenrooster is inmiddels opgenomen
in de vieringenkalender in het Open Venster
U kunt zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief, daarmee bent u elke week op de hoogte van het nieuws in uw
parochie en de actuele vieringenkalender. Kijk op de website: johannesdedoper.net
In Memoriam Jan de Vries

In Memoriam Tonnie de Kruif

*07-03-1936 Jan Hendrikus de Vries †12-03-2018
Jan de Vries is in de leeftijd van 82 jaar overleden, toch
nog onverwachts;
Jan was een man om van te houden, zorgzaam en
behulpzaam en vriendelijk voor ieder die hem nodig had.
Hij kon alles, was creatief, zelfs met bloemen.
Jan werkte hard, hij was vrachtwagen chauffeur.
In zijn vrije tijd hield hij van vissen, van carnaval en zijn
grote liefde was zijn prachtige boot.
In Psalm 15 spreekt Jezus tot zijn vrienden dat je elkaar

*02-12-1931 Anthonia Petronella de Kruif †03-04-2018

Mooi was die tijd
Maar dat geluk, die mooie uren
Konden niet eeuwig duren
Toch blijf jij altijd in onze gedachten
Tonnie was een groot fan van het Nederlandse lied en
met name van Corrie Konings. Ze zong de hele dag en
dat zorgde ervoor dat vele mensen van haar hielden en
graag voor haar zorgden. Haar achternicht herinnerde

moet liefhebben zoals Hij dat doet. Zo deed Jan ook met

hoe Tonnie graag meeging met haar naar de markt en

jullie; zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen had hij lief,

naar de Wijkse kermis.

hij zou ook zijn a.s. achterkleinkind liefhebben… daar
leefde hij voor, daar genoot hij van, je kon op hem
bouwen

in

goede

en

slechte

tijden;

hij stuurde jullie het leven in om uit te groeien tot mensen

Tonnie heeft lange tijd in Etten Leur gewoond, maar de
laatste 6 jaar was ze weer dichtbij haar familie in Wijk,
daar bloeide ze weer helemaal op.

die de moeite waard zijn, die met liefde in hun hart de

Tonnie is 86 jaar geworden, haar overlijden kwam toch

wereld

gaan.

nog onverwachts snel. Haar familie is heel dankbaar

Zijn vrouw Corrie en zijn kinderen en kleinkinderen zullen

voor de liefdevolle aandacht en verzorging van de

Jan vreselijk missen, maar zijn liefde voor jullie zal jullie

verzorgers in het E&E.

tegemoet

behoeden en sterken ..met Gods hulp zal dat zeker
lukken.

Na een kort afscheid met mooie liederen en gebeden bij
Tonnie op haar kamer hebben we haar begraven

Waar je ook bent,
ik zal het niet weten,
niet in tijd en afstand te meten.
Ik heb je bij me, diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij

.

tegenover haar zus op de begraafplaats aan de
Steenstraat.Haar

familie

zal

Tonnie

missen

maar

vertrouwen erop dat Tonnie nu haar vrolijke humeur zal
tonen bij de Heer van alle leven waar haar een warm
“thuiskomen” wacht en waar zij gekoesterd zal worden
in de liefde van God, de Vader.
Moge Tonnie rusten in vrede.

In Memoriam Lyda Callaars- van Kats
*05-04-1953 Alida Elisabeth Maria Callaars †16-03-2018

Na

een

aantal

jaren

te

hebben

gewerkt

als

metaalbewerker, o.a. bij Gispen, werd hij conciërge bij
het Niels Stensen College in Utrecht waar zij een

Een half jaar is Lyda ziek geweest, ze heeft hard

dienstwoning betrokken. Toen hij stopte met werken

gevochten tegen haar ziekte; op het laatst werd het echt

zijn ze naar Wijk bij Duurstede verhuisd.

te zwaar en toch nog sneller dan verwacht is ze overleden
op 16 maart, net geen 65 jaar geworden. Haar man Ton
en haar kinderen hebben haar verzorgd en daardoor werd
de sterke band die er al was, nog sterker. Daarvoor zijn
zij heel dankbaar, daarover vertelden ze bij het afscheid
in mooie warme woorden.
medemens, haar liefde voor haar man, haar zorg en
betrokkenheid bij haar kinderen en een lieve trotse oma
voor haar kleinkinderen. Lyda stond voor iedereen klaar
die hulp nodig had. Zo was ze o.a. jarenlang mantelzorger
van pastor Cor van Raaij.

maar hij deed ook hele verbouwingen in huis. Hij
draaide zijn hand er niet voor om. Voor zijn kinderen
was zijn technisch kunnen een uitkomst. Zijn zoon was
De

liefde

voor

zijn

vrouw,

kinderen,

klein-

en

achterkleinkinderen stond centraal in zijn leven. De
kleinkinderen vonden het altijd een feest om bij opa en
oma te logeren. Om samen met opa leuke dingen te
doen, zoals achterop de fiets naar het ‘land’ gaan om
samen zijn moestuin te bewerken, aardappels te rooien

Lyda was een gelovige vrouw, ze geloofde in de liefde
voor de medemens, ze is lange tijd actief geweest in de
kerk o.a. bij de kinderwoorddienst, de gezinsvieringen, de
kerst-kinder-crèche; ook op andere gebieden was Lyda
actief.
Lyda mag nu verder leven in de harten en gedachten van
haar geliefde man Ton, haar kinderen en kleinkinderen;
maar ook in de harten en gedachten van de vele mensen
zij

handen. Niet alleen speelgoed voor de (klein)kinderen,

daarbij vaak zijn klusmaatje.

Lyda’s leven was gevuld met zorg en liefde voor de

waar

Henk was heel handig, wat zijn ogen zagen maakten zijn

zich

voor

inzette.

Lyda was een mens zoals God ons bedoeld heeft, geen
grote woorden maar gewoon eenvoudig doen wat er
gedaan moet worden.

en de heerlijke vruchten te plukken.
Hij

genoot

van

zijn

13

kleinkinderen

en

4

achterkleinkinderen. Zij moesten ook vaak lachen om
zijn humor.
Het maken van foto’s en het bewerken daarvan was een
andere grote hobby van hem. Vroeger ontwikkelde hij
die in zijn eigen donkere kamer, later bewerkte en
drukte hij foto’s af via de computer. Hij maakte veel
natuurfoto’s tijdens de vele wandelingen en fietstochten
die ze samen maakten. Toen zijn vrouw minder mobiel
werd, verzorgde hij haar met veel liefde en aandacht,
en nam in huis taken van haar over. Na haar overlijden

Wij leggen haar lieve leven nu in handen van de Levende

in juni 2017 miste hij haar enorm, maar probeerde toch

God, bij Wie alle leven thuis mag zijn, waar Lyda nu van

de draad weer op te pakken.

Zijn Eeuwige rust mag genieten.

Sterk zijn betekent soms
dat je op moet geven.
Het betekent soms een traan.
Sterk zijn betekent soms dat je
niet naar meer moet streven.
Het betekent soms dat je
het moet laten gaan

In oktober 2017 werd hij onverwacht ziek; nadat er
eerst goede hoop was op herstel, bleek het toch
ernstiger te zijn dan gedacht en zagen wij hem
langzaam zwakker worden. 5 februari 2018 in de vroege
ochtend is hij in het Antonius Ziekenhuis te Utrecht
overleden.
Wij hebben Henk herdacht in onderstaand gedicht
waarin onze dankbaarheid naar hem en de helpende
hand die hij ons altijd gaf, tot uitdrukking wordt
gebracht:

In Memoriam Henk vd Warenburg
* 31-3-1930 Henk van de Warenburg †5-2-2018

Henk is geboren in Deurne op 31 maart 1930 als vierde
in een gezin met zeven kinderen. Kort daarna verhuisde
het gezin naar Culemborg waar hij opgroeide. In 1956
trouwde hij met Ria van Dijk en gingen zij samen in
Culemborg wonen. Ze kregen vier dochters en een zoon.

Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op. Zo is het goed

KOMENDE VIERINGEN 19-5 T/M 30-6
•

zo, 20 mei 2018 14:00: Oecumenische viering Openlucht Pinksterviering
Oecumenische viering Openlucht Pinksterviering met oec.werkgroep, pw. L. de Vries m.m.v. Koor
Face to Face

•

zo, 27 mei 2018 09:30: Woord- en communieviering
Woord- en communieviering met pw. L. Weijman m.m.v. Dameskoor

•

zo, 3 jun 2018 10:00: 1e H. Communie
Eucharistieviering, 1e H. Communie met pastor A. ten Klooster, pw M. Hettinga m.m.v.
Kinder/Tienerkoor Face to Face

•

vr, 8 jun 2018 18:30: Woord- en communieviering
Woord- en communieviering met Diaken A. Dols

•

zo, 10 jun 2018 09:30: Woord- en communieviering
Woord- en communieviering met pw. E. van de Moosdijk m.m.v. Koor Face to Face

•

za, 16 jun 2018 19:00: Woord- en communieviering
Woord- en communieviering met pw. L. de Vries m.m.v. Dameskoor

•

za, 23 jun 2018 19:00: Vrijwilligersdag
Woord- en communieviering met pw. L. Weijman m.m.v. Koor Face to Face

•

za, 30 jun 2018 19:00: Eucharistieviering
Eucharistieviering met pastor A. ten Klooster m.m.v. Betweem

RIJROOSTER
•
•
•
•
•
•

zo, 20 mei 2018 14:00:
zo, 27 mei 2018 09:30:
zo, 3 juni 2018 09:30:
zo, 10 juni 2018 09:30:
za, 16 juni 2018 19:00:
za, 23 juni 2018 19:00:

Pinksteren, géén kerkauto
Mw. Stokman
57 13 01
Mw. van Rooijen
57 34 56
Mw. Hoogstraten
06 – 52 21 25 77
Mw van Raaij
57 44 21
Mw. Stokman
57 13 01

