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In de laatste maand van het jaar, de maand 
december, worden de dagen merkbaar 
korter. De zon komt steeds later op en gaat 
steeds vroeger onder. Veel mensen gaan ’s 
morgens in het donker van huis en komen 
’s avonds ook weer in het donker terug. 
Heel veel kinderen hebben deze periode 
kriebels in hun buik. “zal de Sint wel ko-
men, mag ik mijn schoen wel zetten”. Nou 
lieve kinderen in de Ewaldenkerk in Druten 
kunnen jullie zeker nu al je schoen zetten 
en vol verwachting wachten op wat erin 
komen gaat. Op 5 december is het ook de 
Tweede Zondag van de Advent: de tijd van 
wachten en verwachten…. Na afl oop van 
de Eucharistieviering kunnen jullie zien of 
de Sint wat voor jullie heeft achtergelaten.

Voor de papa’s en de mama’s, 
opa’s en oma’s 
Als het buiten kil en 
donker is, dan maken 
we het binnen warm 
en licht. De donkere 
decembermaand is in 
onze westerse cultuur 
vooral een feestmaand 
geworden. Zodra het 
Sinterklaasfeest voorbij 
is, wordt de kerstboom 
in huis gehaald. In 
de winkels hoor je al 
heel vroeg kerstmu-
ziek. Het feest lijkt al 
begonnen! Ook in de 
parochie worden velen 
al helemaal door het 
komende kerstfeest in 
beslag genomen: koren 
repeteren, werkgroe-
pen zijn druk bezig met 
de voorbereiding van 
kerstvieringen.

We kunnen natuurlijk 
ook vragen stellen bij 
deze gang van zaken. 
Zou een feest ook te 
vroeg gevierd kunnen 
worden, zodat het bij 
wijze van spreken al 
voorbij is als het nog 
moet beginnen? Vraagt een feest als Kerst-
mis, in de voorbereiding daarnaar toe, niet 
om soberheid? Juist dan kan het, als het 
feest eenmaal aanbreekt, ook in alle uit-
bundigheid gevierd worden. Advent is nu 
precies bedoeld als een tijd van voorberei-
ding: een periode van inkeer en bezinning, 
van rust en ingetogenheid om ons innerlijk 
en uiterlijk af te stemmen op het komende 

kerstfeest. Advent is een periode die ons 
letterlijk gelegenheid biedt om te verlan-
gen, om te wachten en te verwachten, om 
uit te zien naar het komende licht dat in 
deze donkere dagen de duisternis verdrijft. 
In de drukte van de decembermaand moe-

ten we deze gelegenheid dan ook némen. 
We mogen onszelf die tijd gunnen en er 
ons aan overgeven.

Alle parochianen die de tweede zondag 
van de Advent en het Sint Nicolaasfeest 
willen vieren zijn van harte uit genodigd. U 
kunt ook de dienst volgen via de live-uit-
zending op Youtube.

Lieve kinderen, beste ouders,

Sint zijn zonneboot ligt in het zacht kabbe-
lende water van de Waal.
De rivier is rustig totdat een duwbak voorbij 
vaart. Onder de knechten ontstaat een 
angstig gevoel en men roept gps Piet ter 
verantwoording. Wanneer komt men aan 
in de veilige haven aan de Veerdam in  
Druten?

Sint is er zeker van dat het goed komt; Sint 
ziet al de fi ere toren van de Ewaldenkerk. 
De torenspits is een baken in het donker. 
De kerktoren ziet er aan de buitenkant heel 
stevig uit, maar bouw Piet
heeft Sint nog niks verteld. Men wil geen 
onrust aan boord temeer daar iedereen 
heel moe is na de lange reis aan boord van 
de zonneboot.

De knechten hadden het nog zo gezegd, 
ondoenlijk om de stoomboot in Spanje te 
laten en met een zonneboot naar Neder-
land te komen. Maar Sint hield vol dat wij 
de aarde groen moeten doorgeven aan de 
kinderen. Dat is het mooiste geschenk.

Bovendien heeft Sint een groot vertrou-
wen in de scheepsbouwers waar hij ook 
voorman van is net zoals van de schippers. 
En Sint heeft gelijk! Het was een lange reis, 
men is op 15 maart vertrokken. Dat is de 
dag dat Sint is geboren, vlak voordat de 
lente begint en er volop zon is om energie 
op te wekken voor de zonneboot. En het is 
gelukt! Stikstof Piet heeft gemeten en er is 
geen uitstoot.

Nu nog naar de overkant, naar de andere 
oever. Maar het is al te donker om over te 
steken en de aardige veerman is er niet 
meer. Regel Piet weet niet dat de veer-
man er alleen in de zomer is. Sint heeft 
heimwee naar deze aardige man met de 
glimlach in zijn ogen.

Al vroeg in de ochtend maakt gps Piet de 
zonneboot vertrek klaar voor de oversteek. 
Men heeft het plan opgevat om als eerste 

de Ewaldenkerk te bezoeken en op de pas-
torie een kopje ko�  e te drinken. Bouw Piet 
schrikt van het plan want hij heeft nog niet 
verteld over wat er met de toren aan de 
hand is. Er is namelijk een zwam gevonden 
en die aantasting moet worden opgelost.

Centen Piet berekent heel snel dat dat veel 
geld kost en alle knechten en Sint beden-
ken een plan om te helpen. Ze weten nog 
dat de gebroeders Ewalden geweldige 
wijnmakers zijn. Wanneer ze weer naar 
Spanje terugkeren, nemen de knechten 
altijd een paar dozen wijn mee.
Een speciale wijn met de beeltenis van de 
Ewaldenkerk

Wijn Piet heeft die wijn geproefd, een 
eerlijke, volle Merlot uit de tuinen van 
de heerlijkheid. De Ewalden weten heel 
goed welke druiven ze moeten gebruiken 
om deze met passie bereide wijn met de 
volle, sappige smaak te produceren. Sint 
raadt u van harte deze wijn aan. Koop 
lokaal! Zonder stikstofuitstoot! Prijs €10,00 
verkrijgbaar op het parochiecentrum en bij 
de Mitra in het centrum van Druten. En u 
steunt de restauratie van de toren.

Voordat Sint en de knechten weer ver-
trekken. Licht informatie Piet nog zijn 
geschenkenplan toe. Ook een prachtig 
cadeau waar geen vervoer met enorme 
stoomboten voor nodig is. Maak de ont-
vanger van het cadeau lid van de Vrienden 
van de Ewalden Deze groep vrijwilligers 
dragen de Ewaldenkerk een warm hart toe 
om het monument voor het nageslacht te 
Bewaren. U steunt daarmee restauratie en 
onderhoud. Onkosten €22,68 per jaar. Cal-
culatie Piet weet dat dat eerst 50 gulden 
was voor de invoering van de euro. Opgave 
bij bestuur@parochiefranciscusenclara.nl

Daarmee kwam er een einde aan dit sym-
pathieke bezoek van Sint en zijn knechten 
aan de parochie H. Franciscus en H. Clara 
die u allen een mooi Sinterklaasfeest 
toewenst.

Sinterklaas: “Koop een doosje Ewaldenwijn 
of wordt Vriend van de Ewaldenkerk”

Lied van het licht

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je van het Licht dat je straks ziet.

Het wordt anders. Het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij

en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Mensen kijken naar de sterren.
Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je van het Licht dat van ons 
houdt.

Mensen hebben mooie plannen.
Maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je dat Gods toekomst stralend is.

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld, licht en fi jn.
Steek een kaars aan.
Die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.

Adventsgedachte

foto Michelle Zappa Wikimedia)
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Wellicht is het u opgevallen dat er mensen 
tijdens de viering aan de collecte geven 
met hun smartphone. Deze nieuwe manier 
van geven werkt gewoon naast contant 
geld en heeft veel voordelen.

Zo bent u niet beperkt door wat u aan 
contant geld bij u heeft én krijgt u aan 
het einde van het jaar een overzicht van 
uw giften (wat aantrekkelijk is voor de 
belasting). Maar bovenal hoeft u voor de 
viering niet meer na te denken of u genoeg 
contant geld bij u hebt.

Voor de parochie zou uw digitale gift 
schelen in de stortkosten. Sinds de komst 
van Geldmaat zijn de kosten namelijk 
verdubbeld.

Het gebruik van de Givt-app is makkelijk 
en eenvoudig. U opent de app, selecteert 

het bedrag en haalt uw telefoon langs de 
collectezak of -mand.

Wilt u ook met deze slimme manier ge-
ven? Download dan de Givt-app op
www.givtapp.net/download. U kunt na 
het downloaden direct uw e-mailadres 
invoeren en beginnen met geven. U kunt 
op een later moment uw verdere registratie 
afronden.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Ton Lansdaal onze penning-
meester.

Tijdens de collecte geven met GIVT
met uw smartphone

Op vrijdag 26 november, net voor het 
begin van de Advent, gaat de website 
VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de 
Nederlandse bisschoppen roept iedereen 
op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren 
in de eigen plaatselijke 
Kerk. In onze parochie H. 
Franciscus en H. Clara 
staat vanaf 26 november 
het vieringenrooster voor 
december online. Daar 
kunt u ook zien welke 
kerstvieringen wij orga-
niseren onder het motto 
‘Vier Kerstmis!’.

Genieten van prachtige 
kerstmuziek met het kerkkoor, samen de 
klassieke kerstliederen zingen, luisteren 
naar de boodschap van het kindje dat 
geboren werd in een stal om de wereld 
verlossing te brengen. Samen tijdens deze 
feestelijke dagen het sacrament van de 
eucharistie vieren. Dat is Kerstmis en nog 
veel meer.

Uiteraard hopen wij dat de op dit moment 
stijgende besmettingen een halt wordt toe-
geroepen. Dan is de kans groot op minder 

maatregelen voor het vieren van Kerstmis. 
Maar indien nodig zullen de Nederland-
se bisschoppen scherpere maatregelen 
tre� en. Misschien moeten wij dan ook 
rekening houden met een kerst zoals vorig 

jaar. 
Maar laten wij hopen en 
bidden dat Kerst 2021 
toch een prachtig feest 
mag worden !

Graag wijzen wij u ook 
op de landelijke website 
VierKerstmis.nl. Deze 
biedt een aantal handige 
links en downloads die 
allemaal inspirerend en 

informatief zijn voor en over het vieren van 
Kerstmis. Zo is er voor kinderen een mooi 
Kerst-doeboekje om te downloaden, is er 
een link naar het kerstevangelie, een brief, 
maar ook een fi lmpje namens en met de 
Nederlandse bisschoppen en nog veel 
meer.
Kijk voor meer informatie vanaf 26 novem-
ber op de parochiesite www.parochiefran-
ciscusenclara.nl  maar ook op Vierkerstmis.
nl en doe mee: Vier Kerstmis, niet alleen 
thuis, maar ook samen in de kerk!
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(Actie Kerkbalans 2022 komt eraan: van 
zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 
2022.)

Het kerkelijk jaar loopt ten einde. De 
maand november begint met het feest 
van Allerheiligen en Allerzielen. De grote 
deelname aan Allerzielen laat zien dat het 
draagvlak onder een spiritueel leven in 
Nederland groter is dan we misschien wel 
willen of durven toegeven. Ook in onze 
parochie was er een grote aanwezigheid 
bij de diverse vieringen, of in de kerken of 
op de begraafplaatsen. We denken met 
respect terug aan onze geliefde overlede-
nen, we noemen hun namen en maken 
licht als symbool van verbondenheid.

Veel vrijwilligers zijn in touw om deze 
vieringen mogelijk te maken. Dus dan kost 
dat toch niks? Maar denkt u eens aan de 
verwarming in de kerken, het onderhoud 
van de begraafplaatsen waarvoor materia-
len worden gebruikt voor bijvoorbeeld het 
opruimen van de gevallen bladeren. En ook 
vrijwilligers vinden het lekker om samen 
een kopje ko�  e te drinken. En dat kost 
geld, om nog maar niet te spreken over 
het grote onderhoud van het kerkgebouw. 
Dan is er onderhoud nodig aan het dak, 
dan aan het parochiecentrum en nu weer 
de toren die onder handen moet worden 
genomen vanwege de aanwezigheid van 
houtrot.

Daarom doet onze Parochie H. Franciscus 
en H. Clara mee aan de Aktie Kerkbalans 
2022. Tijdens deze actieperiode zullen we 

u om een fi nanciële bijdrage vragen, zodat 
we ook in 2022 kunnen doen waar we als 
kerk voor staan. Het thema van de actie is 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Want ook in de toekomst willen we als kerk 
van betekenis zijn voor u die verdieping en 
ontmoeting zoekt. U die ons gebed vraagt 
voor uw dierbaren en ons gebed vraagt ter 
verlichting van uw zorgen. Laten we vooral 
niet vergeten er te zijn voor jonge gezin-
nen die hun kinderen willen laten dopen 
en jonge mensen die hun leven nog voor 
zich hebben.
Daar hebben we uw steun bij nodig. Als 
vrijwilliger. Vele handen maken het werk 
lichter en uw hulp wordt zeer op prijs 
gesteld. U kunt contact opnemen met het 
parochiecentrum. Maar zeker ook hebben 
we uw fi nanciële steun nodig. Als kerk 
krijgen we geen subsidie. Tijdens de open-
stelling van de Ewaldenkerk op dinsdag en 
vrijdag van 11.00 uur tot 15.30 uur heb ik 
de opmerking gehoord dat men in Rome 
veel geld heeft! Maar Rome is heel ver weg 
en er komt geen geld over de brug vanuit 
het Vaticaan. Wat ik daarvan vind? Ik kan 
er kort over zijn: wij zijn HIER samen kerk 
en ik kan er trots op zijn dat wij SAMEN 
zorgen voor onze kerk.
Uw fi nanciële bijdrage is noodzakelijk 
om te kunnen (voort)bestaan. Noteert u 
alvast in uw agenda de data van de Actie 
Kerkbalans. Vrijwilligers zullen u in die 
week nogmaals oproepen uw bijdrage niet 
te vergeten te storten. Zij brengen u de 
enveloppe met daarin de nodige info.
De vrijwilligers van de Parochie H. Francis-
cus en H. Clara wensen u in de tussentijd 
een mooie Advent toe. Zo beginnen we 
aan een nieuw kerkelijk jaar en in januari 
aan een nieuw kalenderjaar met hopelijk 
veel mooie samenwerking.

Namens het parochiebestuur en alle 
vrijwilligers,

Gradie Martini, kerkwacht op dinsdag en 
vrijdag

Geef vandaag voor de kerk van morgen!VierKerstmis.nl ook dit jaar online:
kijk waar en wanneer u in onze parochie 
Kerstmis kunt vieren


