
MIJN LAATSTE BIJDRAGE ANDREASBLAD 

 

Dit is mijn laatste bijdrage aan het Andreasblad. Op 30 april 2020 verschijnt het voor het laatst. 

Daarmee komt een einde aan een verschijnen van 57 jaar. In 1963 kwam het parochieblad voor de H. 

Andreasparochie voor het eerst uit. Het initiatief hiertoe werd genomen voor pastoor Verschuren. 

Het blad verscheen elke week, behalve tijdens de schoolvakanties. In het beging bevatte het 

voornamelijk mededelingen over de tijden van de vieringen, de misdienaarsbeurten, de opbrengst 

van de collectes, het jaarlijkse overzicht, het aantal kerkgangers en het nieuws over de plaatselijke 

verenigingen.  

Met de komst van pastoor Van Midden in 1983 veranderde het blad van karakter. Als inleiding op het 

blad ('de voorkant') schreef hij een overweging waarin hij getuigde van zijn geloof en dat van zijn 

parochianen en waarin hij toelichtingen gaf op de kerkelijke vieringen en liturgie (zie de website 

www.andreaskerkweurt.nl). Dit deed hij eerst elke week, later beurtelings: de ene week de pastoor, 

de andere week een werkgroep of zangkoor. Deze werkwijze werd door pastoor Reurs voortgezet.  

Na het vertrek van pastoor Reurs in 2003 heb ik deze traditie voortgezet door om de week een tekst 

te schrijven voor de 'voorkant'. Eerst voor het Parochieblad van de H. Andreasparochie tot 2015 en 

na de fusie met de parochie Johannes XXIII in het Andreasblad met zijn onregelmatige 

verschijningsvorm. In totaal heb ik ongeveer 214 teksten geschreven voor de voorkant. Teksten die 

altijd gingen over religieuze of kerkelijke onderwerpen. Zoals: toelichtingen op de schilderingen in de 

Andreaskerk, uitleg over de evangelieën, kerkelijke feesten en gezongen liederen, de Bijbel, de 

moeilijkheid om het woord van Jezus te verstaan als Hij spreekt als het Woord van God en aandacht 

voor het Oude Testament. 

Nadat het Andreasblad niet meer op de website mocht worden geplaatst, heb ik al deze teksten op 

de website gezet: www.andreaskerkweurt.nl. 

Degene die altijd met belangstelling mijn teksten las en met mij zaterdagmorgen bij de bakker 

hierover in discussie ging was (toen zijn gezondheid het nog toeliet) Jan Lemmen. Ik heb hier veel aan 

gehad. 

Met de opheffing van het Andreasblad is ook een einde gekomen aan de overzichten van de lezingen 

in het weekeinde die ik schreef. Deze stonden eerst op de website www.andreasparochie.nl en nu op 

de website www.andreaskerkweurt.nl.  

Adieu Parochieblad H. Andreasparochie! Adieu Andreasblad! 

SV 
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