Nieuwsbrief (2020 - 3) voor de
Geloofsgemeenschap

H. Willibrord - Swifterbant

BERICHT VAN HET PASTORAAL TEAM EN HET PAROCHIEBESTUUR (13 maart)
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19) scherpen
de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.
Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de
volgende maatregelen:
- Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31
maart afgelast.
- Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
- Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier
met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
- De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na
vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.
Het team en het parochiebestuur melden tevens dat met in achtneming van de al eerder
afgekondigde voorzorgsmaatregelen de doordeweekse vieringen vooralsnog wel
doorgaan.
Ook andere parochieactiviteiten waarbij slechts een kleine groep mensen betrokken is,
kunnen nog wel doorgaan.
Plaatselijk zal dat afgewogen moeten worden in hoeverre er ook kwetsbare personen bij
de activiteit betrokken zijn.
Houd de website van de parochie, gg. Willibrord en de digitale nieuwsbrieven van de
geloofsgemeenschap in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.
Wilt u, als u mensen kent die normaal de papieren Nieuwsbrief ontvangen, op de hoogte
stellen van de afgelastingen van de vieringen van de komende zondagen.
Aanvullingen op het rooster van15 maart t/m 1 april 2020
Zondag 15 mrt

GEEN VIERING

Do.dag 19 mrt
19.00 uur

Meditatieve viering (Oec.)
Voorg.: VEP/PGS
Koster: Riet van Dam

Zondag 22 mrt

GEEN VIERING

Do.dag 26 mrt
19.00 uur

Meditatieve viering (Oec.)
Voorg.: VEP/PGS
Koster: Vincent Hindle

Vrijdag 27 mrt
10.00 uur
Zondag 29 mrt.

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Dook Musters

GEEN VIERING

Op het moment dat deze Nieuwsbrief uitkomt is nog geen beslissing genomen over de
Meditatieve vieringen en de eucharistieviering op vrijdag 27 maart. Maar gezien het
bovenstaande bericht van het Parochiebestuur is het aannemelijk dat de viering van
27 maart niet door zal gaan.
Dit geldt ook voor de Herbronningsactiviteiten (zie pag.6).
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Aanvullingen op het rooster van 2 t/m 19 april 2020
LET OP! Ook hier is het afwachten hoe de problematiek zich ontwikkelt.
Let op de berichtgeving via website en digitale Nieuwsbrieven!
Zondag 5 april
9.00 uur

Palmzondag
Voorg.: Anne-Marie Swater
Lector: Marjan de Munnik
Koster: David v.d. Schans
Koor: Cantorij

Do.dag 9 april
9.00 uur

Witte Donderdag
Schoolviering De Golfslag
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Dook Musters

Do.dag 9 april
20.00 uur

Witte Donderdag
Bijzondere Ontmoeting
Org.: BO-groep
Koster: Tinus Jacob
Koor: Alliance

Vrijdag 10 april
15.00 uur

Vrijdag 10 april
20.00 uur

Goede vrijdag
Kruisweg
Voorg.: Marian v.d. Berg
Koster: David v.d. Schans
Lector: M. Kemps

Zat.dag 11 april Viering naar het licht
20.00 uur
Woord Communieviering
Voorg.: José Jacob en Paul Crijns
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance
Nazit met drinken en paaswensen (zaal 5)
Zondag 12 april Eerste Paasdag
9.00 uur
Woord Communieviering
Voorg.: Anne-Marie Swater
Lector: Marjan de Munnik
Koor: Cantorij + Kinderkoor
Koster: Dook Musters
Zondag 19 april Woord Communieviering
10.00 uur
Voorg.: Marian v.d. Berg
Lector: Marian Plasschaert
Koster: David v.d. Schans
Koor: Cantorij

Tijdens de Vasten: Bisschoppelijke Vastenaktie

Goede vrijdag
Gebedsviering
Voorg.: Hennie v.d. Schans en
Adri van ’t Westeinde
Koster: Riet van Dam
Koor: Cantorij

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.
BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK
- 1 t/m 10 april: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 11 april t/m 19 april: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK
In de Oversteek 12.5 is een beperkt rooster van vieringen voor de vieringen van het Paastriduüm
opgenomen. Dit is een uitvloeisel van de wens van de bisschoppen om op die dagen gezamenlijk de
eucharistie te vieren (de Oversteek 12.5, blz. 14). In onze geloofsgemeenschap hebben we op deze dagen
(Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasnacht) ook vieringen, op tijden die niet samenvallen met die van
de vieringen in Dronten. Onze vieringen zijn opgenomen in deze Nieuwsbrief en in het vieringenrooster op
onze website.

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.
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EEN KORTE OVERDENKING VAN ASWOENSDAG.
Korte overdenking over het as
Zeg niet; Vader
Als je je niet als zijn zoon gedraagt.
Zeg niet; Onze
Als je opgesloten zit in je egoïsme
Zeg niet; die in de hemelen zijt
Als je alleen maar aan aarde dingen denkt.
Zeg niet; Uw naam worde geheiligd
Als je alleen maar aan de eigen eer denkt
Zeg niet; Uw koninkrijk kome
Als je het verwart met materieel succes
Zeg niet; Uw wil geschiede
Als je het niet accepteert wanneer het je niet bevalt
Zeg niet; geef ons heden ons dagelijks brood
Als je je niet bekommert om wie armoede lijdt
Zeg niet; vergeef ons onze schulden
Als je wrok blijf koesteren jegens je naaste
Zeg niet; leidt ons niet in beproeving
Als je jezelf er aan bloot stelt
Zeg niet; verlos ons van het kwade
Als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet; Amen
Als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt

Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald door Kees van Veen en aangepast door Ellen Pattiasina

GREGORIAANSE VESPER
Afgelasting
Dag beste mensen,
Gezien de recente ontwikkelingen m.b.t. de coronavirus problematiek zijn we genoodzaakt
om gregoriaanse vesper in de Buitenkerk in Kampen op 15 maart 2020 af te gelasten.
Met een hartelijke groet,
Riëtte Bakker-van der Kolk
secretaris Schola Cantorum Campensis

CHRISMAMIS 2020
De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt plaats op woensdag 8 april in de Onze Lieve
Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur).
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom: iedereen is hiervoor dan ook van harte uitgenodigd.
Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, ook omdat vanuit vele parochies en locaties vertegenwoordigers
aanwezig zijn. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die
voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel,
vormsel en de priesterwijding. Ook vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.
Kardinaal Eijk nodigt degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te
nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van
het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Bovendien graag kleding voor
de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, waarmee u mensen met financiële
moeilijkheden kunt helpen. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de
hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een
tekort aan boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie
www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal
van de kerk.
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OPENING VERGADERING LOKATIERAAD-PASTORAATSGROEP
Afgelopen LR-PG vergadering was het mijn beurt om een opening te kiezen bij onze vergadering. Ik heb
gekozen voor de parabel van de druppel welke ik vond in de bundel “overwegingen” uitgegeven door het
CDA.
Parabel van de druppel.

Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille
zonlicht schitterden de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde
de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur de druppel
had. ‘Rood’, zei de eerste, ‘oranje’, zei de tweede, ‘geel’, zei de derde, ‘groen’, zei de vierde, ‘blauw’, zei de
vijfde, ‘paars’, zei de zesde en de zevende zei: ‘violet’. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en
aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie. Toen liet de meester
hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun
waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.
In dezelfde bundel staat ook de onderstaande overweging.
Overweging.
Je mening en standpunt baseren op je eigen waarneming, wie doet dat niet? Onze eigen waarheid wordt
vaak gevormd door ons eigen referentiekader: opvoeding, ervaringen, etc. Maar is daarmee ons beeld
compleet? Als we altijd maar uitgaan van ons eigen referentiekader en dus ons eigen gelijk, dan ligt
vooringenomenheid op de loer en luisteren we niet meer naar een ander. Daarmee sluiten we de
waarneming van anderen mogelijk uit.
Jack Musters.

OECUMENISCHE VIERING
De Raad van Kerken Swifterbant nodigt U allen uit voor de Oecumenische Vredesdienst
op zondag 26 april 2020.
Het Thema van de viering is bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend.
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: Katholieke Kerkzaal
Voorganger: ds. Bram Bregman uit Emmeloord
Organist: Jan Venema.
Voor de kinderen is er kindernevendienst!
Namens de Raad van Kerken Swifterbant,
Max Smeenk.

STAND VAN ZAKEN VERKENNINGSCOMMISSIE “HOE VERDER MET DE
HOEKSTEEN”
Midden vorig jaar hebben de kerken het overleg weer opgepakt om te verkennen hoe we verder kunnen met
de Hoeksteen.
De verkenningscommissie werkt in opdracht van de kerkenraad en de locatieraad. De deelnemers aan deze
commissie zijn: Jack Musters, Paul Kemps, René de Winter, Henk Bosma jr, Pieter Franken en Jan
Oosterga.
Het afgelopen half jaar, heeft de verkenningscommissie onderzoek gedaan en gekeken naar diverse
scenario’s.
We hebben een vijftal opties onderzocht; van niks doen tot nieuwbouw op een andere locatie en al de
mogelijkheden die er tussen in liggen. Op dit moment zijn er 3 opties gekozen om meer in detail te
onderzoeken. We spreken hierover met aannemers, projectontwikkelaars, makelaars en de gemeente
Dronten.
In de komende maanden gaan we deze opties verder uit diepen.
Jack Musters
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UPDATE STICHTING WILLIBRORD
Beste parochianen,
het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de stichting Willibrord opgericht is. Het doel van de stichting is om de
geloofsgemeenschap Willibrord te ondersteunen. Dit ondersteunen betreft het zorgen voor een gebouw, een
thuis en als nodig ondersteuning financieel van inhoudelijke zaken. Deze inhoudelijke zaken worden
uitstekend verzorgd door Norbertus en al onze vrijwilligers waaronder onze VEPpers, mensen van diaconie
en bijzondere vieringen.
Zoals u kunt zien op de site van de geloofsgemeenschap Willibrord zijn de donaties aan Stichting en
Norbertus ongeveer gelijk. Tien jaar geleden heeft de stichting de kerk gekocht van Norbertus voor € 60.000
(verplichtingen die nog voldaan moesten worden). Daarnaast is er nu bijna € 70.000 gespaard dankzij ieders
gulle gave.
De feitelijke overdracht van ons gebouw is nog niet gedaan zodat Eucharistie en woord- en
communievieringen gewoon door kunnen gaan. Deze gang van zaken is recent nog kortgesloten met ons
Norbertus bestuur die instemde met hoe het nu gaat.
Samen met de PGS zijn Jack Musters namens de locatieraad, René de Winter namens de
Hoeksteencommissie en Paul Kemps namens stichting Willibrord, in de bouwcommissie de mogelijkheden
aan het onderzoeken hoe samen in de toekomst te kunnen blijven kerken.
De afgelopen 10 jaar is er nauwelijks onderhoud gepleegd aan de Hoeksteen. In welke vorm we ook verder
gaan het zal altijd om een investering vragen en we willen geen schulden maken.
Omdat de stichting verantwoordelijk is voor het gebouw is het zeker zaak om ook aan de stichting te blijven
schenken.
Ook wil ik u er nog eens op wijzen dat de stichting, evenals Norbertus, een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) is. Normaal zijn giften aftrekbaar als ze hoger zijn dan 1% van uw bruto inkomen. Bij een ANBI
stichting geldt deze drempel niet en is uw gehele gift aftrekbaar. Zonder dat het u meer kost zou u het
belastingvoordeel extra kunnen schenken. Informatie hierover kunt u inwinnen bij Jack Musters en
ondergetekende.
We houden u op de hoogte als er keuzes gemaakt kunnen worden en stappen gezet moeten worden.
met vriendelijke groet , namens het stichtingsbestuur Willibrord,
Paul Kemps

MAATREGELEN NEDERLANDSE BISSCHOPPEN VANWEGE HET CORONAVIRUS
In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste
patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.
De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, zijn:
- Regelmatig handen wassen
- In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
- Papieren zakdoekjes gebruiken
Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de
zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus
nog niet onder controle is:
- tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet
mogelijk;
- De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt
te worden;
- De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
- Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
- Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het
virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen
afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl
(https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/liturgische-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus)
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OM DE HOEKSTEEN SCHOON, WERKZAAM EN ONGEDIERTE VRIJ TE
MAKEN /HOUDEN .
Wist u dat ….
- De Hoeksteen nog steeds door vrijwilligers onderhouden wordt,
- Er heel veel uren belangeloos ingezet worden,
- Er heel veel vergaderingen zijn en deze ook door buitenstaanders gehouden worden,
- Een vergadering / activiteit betreffende de komende week voor donderdag 12:00 uur aangemeld
moet worden,
- De “spullen” die u achterlaat niet vanzelf opgeruimd worden,
- De prullenbakken zichzelf niet legen,
- De tafels en stoelen zichzelf niet reinigen,
- Het licht na een toiletbezoek niet vanzelf uitgaat,
- Er met een agenda gewerkt wordt,
- De gehouden activiteiten overlegd moeten worden met de coördinatoren,
- De keuken geen algemene ontmoetingsplaats is,
- De rommel op de vloer niet vanzelf wegwaait (al doet een muis z’n best),
- Dat overleg en uw eigen spullen opruimen het zoveel makkelijker maakt,
- Dat theezakjes en de verpakking van de koekjes geen papier is dus niet in de papierbak hoort,
- Als u het papier van de pepermunt e.d. niet op de grond laat vallen maar weer mee naar huis neemt,
dit (de koster) veel werk scheelt.
Namens alle vrijwilligers alvast bedankt voor uw medewerking.

NIEUWE HERBRONNINGSACTIVITEITEN IN DE KOMENDE MAAND.
Op dit moment is nog niet bekend of deze activiteiten doorgaan. Houd de berichten via
websites en digitale Nieuwsbrieven in de gaten.
Nieuwe herbronningsactiviteiten in de komende weken.
Er starten weer verschillende nieuwe Herbronningsactiviteiten. Uitvoerige informatie hierover vindt u in het
gele boekje Herbronning en op de website.
Ga u meteen opgeven anders vergeet u het misschien.
19 mrt. Sacrale dans
Sacrale dans is een dansvorm met een eigen karakter, waarbij je al bewegend tot
bezinning komt naar aanleiding van een thema. Het thema krijgt een impuls door ‘een
midden’. Een bijzondere ervaring. Danservaring is niet nodig. Iedereen wordt als vanzelf
meegenomen in de kring.
Ter voorbereiding op Pasen wil Jane Edelenbos, gediplomeerd docente, 4 ochtenden met
belangstellenden dansen. Een prima gelegenheid om kennis te maken met deze
bijzondere dansvorm.
Vier donderdagochtenden 19/3, 26/3, 2/4 en 9/4 van 10.00 tot 11.30 in de Petruskerk.
Opgave/info bij Yvonne ten Hag: b.hag1@chello.nl Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)
20 mrt. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi nacht
Tijdens deze nacht in de Petruskerk kunt u mediteren, bidden, terugkijken, vooruitblikken en denken aan de
zingeving van uw leven. Op de achtergrond hoort u Gregoriaanse psalmengezangen De aanvang is 20.00
uur en het einde is de volgende ochtend om 08.00 uur. Het is niet de bedoeling dat tijdens deze uren
gesproken wordt in de kerk. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Info: Adri Appelman tel 241556

21 mrt. Paas-workshop Mandalatekenen
Zeker tijdens de vastentijd is mandalatekenen een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op te doen,
meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren!
Je gaat zelf een ontwerp opzetten en inkleuren. Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt.
kleurpotloden en 'onderkarton' - Ludgeruskerk 13.30 uur

Ben ten Hag, werkgroep volwassenencatechese
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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 email maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.
De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor 19 april uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 4 april 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. 12-6) komt 15 april uit, met het thema “Hemelvaart”.
Hiervoor kunt u tot zaterdag 29 maart kopij aanleveren.
Deze kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,
e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl of redactie.willibrord@parochienorbertus.nl
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