Nieuwsbrief (2019 - 11) voor de
Geloofsgemeenschap

H. Willibrord - Swifterbant

Aanvullingen op het rooster van 20 oktober t/m 30 november 2019.
Zondag 20 okt.
9.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Lector: Marian de Munnik
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance
Extra coll.: Missiozondag

Zondag 10 nov. Eucharistieviering
9.00 uur
Voorg.: Theo van der Sman
Lector: Mirjam Kemps
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance
Coll.: Zondag v.d. Oecumene

Vrijdag 25 okt.
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Dook Musters

Zondag 17 nov. Woord Communieviering
9.00 uur
Voorg.: André van Boven
Lector: Greet van ’t Hul
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij
Nat. Jongeren Collecte

GEEN VIERING *

Zondag 27 okt.
Vrijdag 1 nov.

Allerheiligen

GEEN VIERING

Zaterdag 2 nov. Allerzielen
19.00 uur
Woord Communieviering
Voorg.: Adri van ’t Wetseinde en
Hennie van der Schans
Koster: David v.d. Schans
Koor: Cantorij
Zondag 3 nov.
10.00 uur

Oecumenische viering
Voorg.: Harm Feijen
Organist: Jan Venema
Koster: Riet van Dam / David van
Der Schans
Kindernevendienst
Coll.: R.v.K.

Zondag 24 nov. Christus Koning
10.00 uur
VEP, Lekenvoorganger, BO
Voorg.: Paul Crijns en José Jacob
Koster: Tinus Jacob
Koor: Cantorij
Vrijdag 29 nov.
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Riet van Dam/Vincent
Hindle

Zat.dag 30 nov. Bijzondere Ontmoeting
19.00 uur
Film
Org./koster: David v.d. Schans
* Geen viering in onze kerk, maar U wordt
van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS
buren. (pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten)

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.
BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK
- 20 en 25 okt.: Ria van der Wiel.
- 2 t/m 10 nov.: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.
- 17 t/m 29 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.

Familieberichten.
Overleden:
21 september: Dhr. Th. J. (Theo) van Dam, Toermalijn 13, Swifterbant. Hij is 77 jaar geworden.
13 oktober: Mevr. G . M. ( Truus ) Zonneveld – Stadegaard, Swifterbant. Zij is 94 jaar geworden.
Op vrijdag 18 oktober is om 11.00 uur in De Hoeksteen te Swifterbant de uitvaartdienst.
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IN MEMORIAM
Theo van Dam
De medische wetenschap heeft in onze tijd een hoge vlucht genomen. Maar
de essentie ervan is nog steeds dezelfde: mensen bijstaan als zij getroffen
worden door ziekte. Soms om te genezen, soms om te verzachten, maar altijd
om mensen te helpen op hun levensweg.
En het begint met ontmoeten en met goed luisteren. En dan heb je de twee
elementen genoemd die ook het werk van Theo van Dam typeren. Een derde
element is er het gevolg van: hij was altijd onderweg. Theo wilde iets
betekenen voor anderen. Niet alleen voor de samenleving als geheel, maar
vooral voor de individuele mens die op welke manier dan ook in de problemen
komt. Niet alleen voor de zieke mens in zijn praktijk maar ook voor de
eenzame, de stervende, de zoekende medemens die hij om zich heen
tegenkwam.
Hij zocht het niet in structuren of organisatie: hij vertrok altijd bij de individuele
mens in zijn unieke omstandigheden.
Theo is geboren in de Wieringermeerpolder op 7 februari 1942. Zoon van een boer in Wieringerwerf met
twee broers en twee zussen.
Op advies van de pastoor ging Theo naar het gymnasium om daarna in Nijmegen zijn medicijnenstudie te
doen. Vanaf het begin had hij maar één doel: huisarts worden.
Op z’n achttiende ontmoette hij Riet bij sportwedstrijden. Zij zijn in 1967 getrouwd.
Na een begin in een Zwolse praktijk werd Theo huisarts in de polder vanaf 1970. Hij zou het blijven tot
2004, toen de organisatie van de gezondheidszorg veranderde en hij zich daarin niet langer thuis voelde.
Theo zal herinnerd worden als een bevlogen mens, zorgzaam, een tikkeltje eigenwijs met een knipoog,
maar ook als een vechter die kon doorzetten en die stampij maakte als het nodig was. Luisteren is
belangrijker dan behandelen, was zijn motto, want uit wat je hoort, kun je veel opmaken over wat nodig en
wenselijk is. Een recept voor ouderen die vereenzamen: neem een hond!
Riet en de kinderen zijn verdrietig om de onverwachte dood van Theo. Maar onder hen leeft vooral veel
dankbaarheid om wie Theo voor hen en voor vele anderen is geweest.
Diaken André van Boven

OECUMENISCHE VREDESDIENST
De Raad van Kerken Swifterbant nodigt U allen uit voor de Oecumenische Vredesdienst
op zondag 3 november 2019.
Het Thema van de viering is: ‘Uit liefde voor God’
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: Katholieke Kerkzaal
Voorganger: Harm Feijen
Organist: Jan Venema.
Voor de kinderen is er kindernevendienst!
Namens de Raad van Kerken Swifterbant,
Max Smeenk

VOLWASSENENCATECHESE
Nieuwe herbronningsactiviteiten in de komende weken.
Er starten weer verschillende nieuwe Herbronningsactiviteiten. Uitvoerige informatie hierover vindt u in
het gele boekje Herbronning, op de website.
Ga u nu vast opgeven anders vergeet u het misschien.
Een korte samenvatting:

Za 2/11 Een muzikale theatervoorstelling over mantelzorgen in Swifterbant.
Deze inspirerende voorstelling van theater Bint maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee
te maken krijgen voelbaar. De Hoeksteen Swifterbant 15.00 uur.
2

Zo 3/11 Lezing hedendaagse iconen
Anne-Marie van der Wilt maakt prachtige hedendaagse iconen van glasmozaïek. Via deze beeldtaal wil
zij een brug slaan tussen de verhalen van geloof en Bijbel naar het leven van alledag. De huidige tijd
heeft meer dan ooit behoefte aan verbeelding als aspect van zingeving. Zij gaf hier in 2017 ook een
boeiende lezing over haar vroegere werk. Petruskerk
Lelystad 14.00 uur

Do 7/11 Bibliodrama
Dat moet je meemaken, je inleven in de personen uit de Bijbelverhalen en de beleving hoe die oude
verhalen opeens wonderlijk goed bij jou en jouw situatie blijken te passen. Ludgeruskerk Dronten 9.30 uur

Ma 18/11Torenkamergesprekken over zingeving.
Aan de hand van een inleiding van een bekende spreker over zijn/haar zingeving praten we over de
zingeving van ons leven en wat ons geloof en God daar mee te maken heeft. Torenkamer Petruskerk
20.00 uur

Di 26/11 Jozefgenootschap; Jezus van Nazareth.
Aan de hand van zijn vierdelige serie volgen we documentairemaker Kefah Allush in zijn zoektocht naar
Jezus. In hoeverre klopt het westerse beeld van Jezus? Hoe zag hij er uit, waar leefde hij, etc.? Kefah
moest zijn beeld van Jezus bijstellen. Hoe zal dat ons vergaan? Wat betekent dat voor ons beeld van
Hem en voor ons geloven? Petruskerk 20.00 uur

27/11 Impulsavond ‘Niets op deze wereld laat ons onverschillig’
Er is een groeiende bezorgdheid om de natuur en de schepping vanwege de gevaren
die hen bedreigen. In 2015 heeft paus Franciscus vanuit het katholieke sociale denken
een vurig pleidooi gehouden voor bewustwording van de bedreigingen van onze
planeet en voor gezamenlijke actie om er iets aan te doen. Zijn rondzendbrief Laudato
Si is een oproep tot ‘ecologische bekering’ om de aarde (ons gemeenschappelijke huis)
en onszelf een toekomst te geven. Diaken André van Boven zal ons laten kennismaken
met de belangrijkste inzichten die de paus hierin aanreikt. Hij hield dit verhaal in mei
voor de werkgroep volwassenencatechese. Een uitermate heldere en boeiende lezing
die u beslist niet mag missen. Zet alvast in uw agenda:
Petruskerk 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)

Ben ten Hag, werkgroep volwassenencatechese

UITNODIGING AAN DE JONGEREN VAN DE NORBERTUSPAROCHIE,
GEBOREN TUSSEN 1 SEPTEMBER 2006 EN 1 SEPTEMBER 2008
In de katholieke kerk is het een goed gebruik dat de kinderen die het basisonderwijs gaan verlaten en de
kinderen die in de 1e klas van het middelbaar onderwijs zitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan
de viering van het heilig Vormsel. De viering zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. De plaats is nog
niet bekend, maar is zeker in een van de kerken van de Norbertusparochie.
We nodigen alle kinderen die hieraan willen deelnemen uit om dit te laten weten via ons
parochiesecretariaat in Dronten. Dat kan (bij voorkeur) via een e-mail, maar mag ook telefonisch. (Zie
hieronder)
We hebben op dit moment nog geen zicht op het aantal kinderen dat mee gaat doen, vandaar deze
oproep om je op te geven.
De voorbereiding op het heilig Vormsel zal gebeuren door een 6-tal voorbereidingsmomenten op de
zaterdagmorgen van 10u tot 12u. Hierin zullen we samen luisteren en praten over het geloof, de
katholieke kerk en jullie eigen leven. Deze bijeenkomsten zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat deel
gaat nemen. We denken aan een minimum aantal van 10 kinderen uit alle vijf geloofsgemeenschappen
van de Norbertusparochie. De bijeenkomsten vinden plaats in de Ludgeruskerk in Dronten.
Wil je meedoen, geef je dan snel op via:
E-mail: secretariaat@parochienorbertus.nl
Of
Telefoonnummer: 0321 – 339537 (secretariaat Norbertusparochie, dinsdag-, woensdag- en
vrijdagochtend)
Telefoonnummer 0321 – 312456 (secretariaat Ludgerusgeloofsgemeenschap, iedere ochtend)
Tot gauw,
Pastoor Ton Huitink
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OVEREIND

Een muzikale theatervoorstelling over mantelzorgen: ‘Gewoon’ doorgaan en niet klagen’
Op zaterdag 2 november speelt Theatergroep Bint de muzikale voorstelling ‘Overeind’ in De Hoeksteen in
Swifterbant, aanvang 15.00 uur.
‘Overeind’ laat zien hoe het kan zijn als je langdurig en intensief voor iemand zorgt. Hoe zou het zijn als je
ineens voor je partner moet zorgen? Zou jij je moeder in huis nemen als ze niet meer zelfstandig kan
wonen? Hoe blijf je zelf overeind als je intensief zorgt voor een ander?
‘Overeind’ maakt de dilemma’s en zorgen waar mantelzorgers mee te maken krijgen voelbaar.
De voorstelling is gemaakt op basis van
ervaringsverhalen van mantelzorgers.
‘Overeind’ is speciaal gemaakt voor
mantelzorgers en hun omgeving en voor
professionals op gebied van beleid en zorg. Het
is een inspirerende voorstelling.
Na de voorstelling is er gelegenheid om met
elkaar in gesprek te gaan en ervaringen met
elkaar te delen.
Mocht u vervoer nodig hebben, geef dit dan even
door via onderstaand telefoonnummer of emailadressen.
Begeleiding: Theatergroep Bint
Datum: zaterdag 2 november
Plaats/tijd: De Hoeksteen Swifterbant, 15.00-17.00 uur
Kosten: de entree is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening
Opgave: secretariaat 0320-250010 of mail: s.pattiasina@outlook.com of
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
Meer over theatergroep Bint vindt u op: https://theatergroepbint.nl/overeind

START VAN HET JAAR VAN DE EUCHARISTIE OP DE 1E ZONDAG V.D. ADVENT
OP 1 DECEMBER 2019
Beste parochianen,
Met ingang van 1 december 2019, de 1e zondag van de Advent, begint het door Paus Franciscus
uitgeroepen jaar van de Eucharistie.
We willen daaraan in ónze parochies ook de nodige aandacht geven.
Dit gaan we doen door een gezamenlijke start van dit bijzondere jaar op 1 december (1 e zondag van de
Advent) en door een gezamenlijke afsluiting op 25 november 2020 (Christus Koning).
Hierna vindt u een wijziging op de voorgangersroosters voor 1 december.
Ook zullen er catechetische bijeenkomsten over dit onderwerp worden georganiseerd, waarover u in een
later stadium wordt geïnformeerd en waartoe u van harte wordt uitgenodigd.
Natuurlijk zal ook in onze parochiebladen én in de verkondiging tijdens vieringen extra aandacht worden
geschonken aan het jaar van de eucharistie.
De pastorale brief over dit onderwerp, geschreven door Kardinaal Eijk, is beschikbaar voor
belangstellenden via het parochiesecretariaat en zal achterin de kerken liggen om mee te nemen.
We hopen op deze wijze onze parochianen (opnieuw) de vreugde van de eucharistieviering te laten
ervaren!
Met vriendelijke groet,
pastoraal team parochies Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel.
Roosterwijziging voor zondag 1 december:

Thomas a Kempisparochie:

Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 11.00 uur in de Basiliek O.L.V.
Tenhemelopneming te Zwolle bij te wonen. De overige vieringen vervallen op deze zondag.
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H. Norbertusparochie:

Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 11.00 uur in de
Ludgeruskerk in Dronten. De overige vieringen vervallen op deze zondag.

H. Christoffelparochie:
Alle parochianen worden uitgenodigd om de eucharistieviering om 10.30 uur in de
H. Andreaskerk in Steenwijkerwold. De overige vieringen vervallen op deze zondag.
Binnenkort volgen gecorrigeerde roosters.

Dit jaar kerst-hobbymarkt in Swifterbant.
Op 14 december van 10.00 tot 15.00 uur.
In de Hoeksteen
In de Hoeksteen willen we alle creatievelingen uit Swifterbant de gelegenheid geven
hun creaties te tonen en evt. te verkopen. (alleen hobbymatige verkoop).
Ook goede doelen zijn van harte welkom.
Wij zijn enthousiast maar we hebben jullie nodig!
Het inschrijfgeld is € 5,-.
Hiervoor krijgt u een tafel om uw artikelen te presenteren en twee drankjes.
Opgeven graag vóór 20 oktober op onderstaand e-mail adres
kersthobbymarkt@gmail.com of telefonisch: 321792 of 321302.
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BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN
Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.
Dit nummer is: 06-550 512 78.
Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.
Het mailadres blijft: kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl
De Hoeksteencommissie.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij overlijden:
neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail w.vette@kpnplanet.nl
b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.
Voor huisbezoek of communie aan huis:
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12
Locatieraad:
Naam
Mirjam Kemps
Max Smeenk
Jack Musters

Functie
Woonadres
voorzitter
De Banier 23
secretaris
budgethouder Kampweg 10

Tel.nr.
Mailadres
(0321) 32 29 15
mimkemps@solcon.nl
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
(0321) 32 32 07
jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl

INLEVERTERMIJN
Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de
geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via
e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.
De volgende Nieuwsbrief (Advent, Kerst en Oud en Nieuw) komt eind november uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk 16 november binnen zijn.
De kopij kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan
de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl
Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang
van de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

DE OVERSTEEK
De volgende Oversteek (nr. 12-3) komt 27 november uit en is voor 8 weken.
Thema: Advent, Kerst, Oud en Nieuw en Driekoningen.
Hiervoor kunt u tot 10 november kopij aanleveren.
Kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,
e-mail: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl of jaapbottenberg@ziggo.nl
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