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Ars kroniek 

Op 23 mei overleed op 97-jarige leeftijd onverwacht en rustig Jan Andriessen, weduwnaar van Carola 
Andriessen-Jungschläger. De Ars gemeenschap zal hem missen vooraan op de 1e rij. Vanwege zijn 
gehoorbeperking kon hij soms ‘luidruchtig’ zijn gevoel kenbaar maken als iets (vooral de 
geluidskwaliteit) hem niet zinde. Hij was immers degene die decennia geleden zorgde voor de 
ringleiding in de Ars. Wij zullen zijn mails, vaak op rijm, missen. En zijn betrokkenheid en alertheid tot 
het laatst. Hij en Carola hadden een lange historie in onze parochie: De H. Familie kerk, de Paulus kerk 
en tot slot de Ars. Tevens was Carola langdurig lid van het Phoenix koor. De familie heeft gevraagd om 
op vrijdag 29 mei om 14.30 uur, het tijdstip van het afscheid, thuis een bloem neer te zetten en een 
kaarsje te branden om Jan te gedenken. Diaken van Adrichem gaat voor in de besloten viering in de 
Ars voorafgaand aan het afscheid. 
 
De crematieplechtigheid om 14.30 uur is te volgen via een livestream op internet. U kunt dan op uw 
computer of laptop onderstaande link intikken in de URL-balk en vervolgens contact maken met de 
site van het crematorium.  Het benodigde wachtwoord is 123456. 
Deze link is vanaf 14.25 uur actief. Als u te vroeg inlogt, komt u wel op de site, maar krijgt u een 
melding dat de site nog niet actief is. U kunt dus al vooraf controleren of u de site kunt bereiken.  
 
Als u dit lastig vindt kunt u ook vooraf een linkje toegestuurd krijgen. Dan hoeft u in de mail die u 
ontvangt alleen de ctrl-toets in te drukken en de link aan te klikken en vervolgens het wachtwoord 
123456.  Mocht u dit linkje willen ontvangen, stuur dan uiterlijk donderdag 28 mei een mailtje aan 
mjlm.andriessen@pzh.nl.  
De link:                          https://secure.quickchannel.com/qc/?id=dcu813 
Het wachtwoord is:         123456 
 
 
Op 25 mei overleed mw Sankatsing. Pater Hayon begeleidde op 28 mei het afscheid in kleine kring op 
Ockenburg. 
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Hieronder een bijdrage mét tekening van Sjef, dirigent van het parochiekoor 
 

SCHUITJE 

Zat op een bankje zomaar wat te zitten. 

Zag, 3 hoog, een dame het gordijn open doen. 

Dacht: ach laat ik eens zwaaien , 

misschien is ze eenzaam. 

Ze zwaaide vriendelijk terug! 

Ach ja, peinsde ik, we zitten in het zelfde schuitje. 

Zag verbaasd  dat er boven haar raam een reddingsbootje hing... 

Er stond ook een naam op 

helaas, onleesbaar. 

Hoe zou mijn schuitje heten….. 

De Hoop? 

Sjef  

 

 

 

 
 

 
 

Secretariaat geloofsgemeenschap Pastoor van Ars: 
 070 - 325 72 69 / pastoorvanars@rkparochiedevierevangelisten.nl / www.rkparochiedevierevangelisten.nl 

- Pastoraatsgroep: Robert in den Bosch, Marga van Leest, Ineke Giezeman, Marianne de Jong.  
- Kerkbijdragen, giften en missiewerk:  

Rek. nr  NL58 INGB 0002395749 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten bijdrage Pastoor van Ars 
- Misintenties Pastoor van Ars ad € 12,00 per intentie:  

NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. de Vier Evangelisten o.v.v. naam én Pastoor van Ars 
Contactadressen: 

- Pastoraal Team: Pater Klemens Hayon E-mail: pater.klemenshayon@rkparochiedevierevangelisten.nl 
- Centraal Parochie Secretariaat de Vier Evangelisten:  maandag - vrijdag 09.00 - 12.30 uur,  

Tel. 070 - 308 0414 E-mail: cps@rkparochiedevierevangelisten.nl.  
- Kerkleden- en adressenadministratie: Marcus Switzar Tel. 06 1428 2055 E-mail: marcusswitzar@yahoo.com 
- (Digitale) verspreiding nieuwsbrief: Niels Vrolijk E-mail: niels@nielsvrolijk.nl 
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