Nieuwsbrief (2021 - 9) voor de
Geloofsgemeenschap

H. Willibrord - Swifterbant

Nieuwsbrief voor de periode van 7 november 5 december 2021
VIERINGENROOSTER
Zondag 7 nov.
10.00 uur

Willibrordzondag
Raad van Kerkenviering
Voorg.: ds. Karolien Zwerver
Kinderwoorddienst
Koster: Tinus Jacob
Extra coll.:RvK

Zondag 14 nov. Eucharistieviering
9.00 uur
Voorg.: Jaap Scholten
Lector: Marian de Munnik
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance
Extra coll.: AFOS (info zie blz. 2)
Zaterd. 20 nov.
19.00 uur

Bijzondere Ontmoeting
Filmavond
Org.: David van der Schans
Koster: David en
Hennie van der Schans

Zondag 21 nov. GEEN VIERING
Vrijdag 26 nov.
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: David van der Schans

Zondag 28 nov. Eerste zondag van de Advent
10.00 uur
Woord en communieviering
Voorg.: Marian van den Berg
Lector: Marian Plasschaert
Koster: Dook Musters
Extra coll.: Bissch. adventsactie
Zondag 5 dec.
9.00 uur

Tweede zondag van de Advent
Woord en communieviering
Voorg.: André van Boven
Lector: Antoinette de Winter
Koster: Tinus Jacob
Koor: Alliance

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK
- 7 nov.: Maria Vette.
- 14 nov. t/m 5 dec.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.

FAMILIEBERICHTEN
Overleden
- mevr. Marie Ristjouw – Mast, Buitenhof 62. Oud 90 jaar.
- dhr. Nico van Stee, Zwanebloem 62. Oud 69 jaar.
Verhuisd
- Mevr. Leny Boonman, van Smaragd 9 naar De Regenboog, De Oost 55, 8251 CS, Dronten, Tel. 385800.

1

UITNODIGING
Raad van Kerkenviering op Willibrordzondag, 7 November 2021 om 10 uur.
Traditiegetrouw is er op Willibrordzondag een oecumenische viering.
Deze wordt in de kerkzaal van Geloofsgemeenschap Willibrord gehouden.
Ds. Karolien Zwerver uit Dronten is de voorganger.
De Raad van Kerken heeft met haar als het thema van de dienst gekozen:

“Ik heb genoeg aan mezelf?!” .

Jan Venema is de organist. Er wordt gezongen door de Cantorij.
Omdat het aantal Corona besmettingen snel toeneemt gelden voor deze viering de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•

De ventilatie in de zaal staat aan.
Tijdens de viering wordt alleen door de Cantorij gezongen. (Het slotlied zingen we allemaal)
De rijen stoelen zijn op ruimere afstand geplaatst.
De aanwezigen wordt gevraagd om minstens 1 stoel vrij te laten tussen de verschillende
huishoudens.
Bij in- en uitgaan van de kerk graag voldoende afstand van elkaar houden.

Namens de raad van kerken,
David van der Schans.

MOV SINT MAARTENACTIECOLLECTE 14 NOVEMBER 2021
Sint Maarten het feest van delen, de ultieme vorm van caritas. Al jaren bestaat
in de gemeente Dronten het Sint Maartenproject van de stichting AFOSs/De
Naaste Veraf.
Kinderen gingen niet alleen voor snoep langs de deuren, maar ook met een
busje voor inzameling van geld voor onze naaste veraf in ontwikkelingslanden.
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De stichting heeft als kernland Burkino Faso. De focus ligt nu
voor 2 jaar op het Agroforestry project, de vergroening van de
Sahelregio in de provincie Oudalan, in het noorden van Burkina
Faso, West Afrika.
Deze provincie kampt met droogte, klimaatverandering,
armoede en een groot vluchtelingenprobleem.
De stichting werkt sinds 2016 samen met een lokale
organisatie, die samen met de bevolking de leefbaarheid in de
provincie tracht te verbeteren.

Een veelbelovende methode is de agroforestry en agroecologie. Hierin wordt duurzame land- en tuinbouw met fruitteelt
en bosbouw gecombineerd.
Het is dé oplossing om de kale droge regio te vergroenen en de
uitgeputte bodem te herstellen.
Dit geeft een duurzaam inkomen aan de bevolking. Er is veel
draagvlak voor.
Bomen worden geplant in de akkers. Deze bomen geven
schaduw over de gewassen en voorzien het vee van loof.
Groente en fruit verbeteren de voedselzekerheid in de regio,
waar deze nu nog schaars zijn. Het helpt de vluchtelingen aan
een inkomen en gaat het kappen voor brandhout tegen.

Voor groentetuinen worden organische mest, compost en natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. De
teelttechnieken voorkomen bodemuitputting en zorgen jaar na jaar voor een goede oogst.

In hoofdstad Gorom-Gorom zijn
veel vluchtelingen als gevolg van
geweld in de regio. Voor deze
groep wordt zo een toekomstperspectief gecreëerd.
In eerste instantie is er 1 ha grond
beschikbaar voor 100 gezinnen.
Het aanleggen van moestuinen en
planten van fruitbomen zal de
bodemstructuur verbeteren.
Landbouwexperts zullen het
project begeleiden, zodat na twee
jaar dit project volledig zelfstandig
kan draaien.
Om te gaan beginnen is er een startkapitaal nodig om de aanleg van de tuinen met omheining en waterbronnen mogelijk te maken.
Afos/De Naaste Veraf werkt samen met de uitvoerende experts en de lokale bevolking. Hierdoor geeft uw
bijdrage een directe impact ondanks de fysieke afstand. De Stichting Wilde Ganzen geeft daarnaast op alle
ingezamelde middelen 50% premie. Dit maakt uw bijdrage 1,5 keer zoveel waard!
Stichting AFOS (sinds 1968), als kleinschalige organisatie, zonder overheadskosten, zorgt ervoor, dat alle
inkomsten worden besteed aan de projecten in de provincie Oudalan via de stichting Oudalan, waarmee al
sinds 2016 wordt samengewerkt.

Meer info: www.afosflevoland.nl en/of www.steunvooroudalan.com
Voor Norbertus bij Frans van ’t Hul: Tel. 06 51 77 66 08
Donaties: Bankrekeningnummer NL08 INGB 00021.77.720 t.n.v. AFOS te Dronten .
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UITNODIGING
Filmavond Geloofsgemeenschap Willibrord
In de Hoeksteen
Zaterdag 20 november 2021
19.00 uur
The Two Popes (de Twee Pausen)

Twee levende mannen in pauselijk wit.
Een opmerkelijke status quo die in zes
eeuwen niet heeft plaatsgevonden.
The Two Popes toont een fictieve
ontmoeting die het fundament legt voor
deze verdubbeling. Een verzonnen
rendez-vous dat oprechter, grappiger en
waarachtiger aandoet dan veel, zo niet
alles wat er normaliter vanachter de
gesloten deuren van het Vaticaan naar
buiten komt.
Regie: Fernando Meirelles | Cast: Anthony
Hopkins (paus Benedictus), Jonathan
Pryce (paus Franciscus e.a.
Speelduur: 125 minuten | Jaar: 2019

Na de film napraten met een drankje.
Werkgroep Bijzondere Ontmoetingen
DORCAS VOEDSELHULPACTIE SWIFTERBANT 2021: IEDEREEN KAN MEEDOEN
De Dorcas Voedselactie wordt zoals ieder jaar een actie waar iedereen aan mee kan doen. Voor de
ontvangers betekent de actie dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Doet u ook mee? We
hopen zo veel geld in te zamelen voor mensen in nood.
Waarom de Dorcas Voedselactie?
Elke dag een maaltijd op tafel? Voor veel mensen in Oost-Europa is dat niet vanzelfsprekend.
Werkloosheid, armoede, eenzaamheid: het is aan de orde van de dag. Zo ook voor Melvin, een
7-jarige jongen uit Albanië. Zijn vader kan maar geen werk vinden. In 2020 kreeg dit gezin een
voedselpakket van Dorcas; een pakket dat we met gedoneerd geld uit Nederland konden inkopen. Het
gezin is heel blij. Want naast producten als macaroni en bloem zaten er ook verse producten in. Dat werd
goed ontvangen. Naast dat, boden we van het gedoneerde geld trainingen waarin Melvin’s vader groente
leerde verbouwen. Hij bouwt nu een eigen bedrijf op waardoor er straks voor altijd brood op de plank komt.
En dat willen we voor nog veel meer mensen bereiken: een voedselpakket voor zolang het nodig is en voor
de langere termijn een gezonde toekomst.
De actie van 2021 in Swifterbant
meedoen kan op verschillende manieren:
In beide winkels wordt van 6-13 november actie gehouden.
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Via social media gaat de collectebus Dorcas Swifterbant rond, delen is fijn! Zelf een collectebus aanmaken
kan ook dorcas.nl/actie/collectevoorvoedsel/
* Kinderen kunnen ansichtkaarten kleuren en opsturen voor bij de pakketten
* Er zijn uitdeelkaartjes beschikbaar waarmee je anderen kunt vragen te doneren, deze liggen vanaf
6 november in de winkels en kerken, neem ze gerust mee!
* Via onderstaande QR codes of IBAN NL04 RABO 0106 2500 00 tnv Dorcas Almere, elke bijdrage is
welkom!
* Last but not least wordt voorbede gevraagd voor deze actie en de ontvangers van de hulp.
* Alvast hartelijk dank voor het meedoen!
Dorcas team Swifterbant:
Geke van Splunter (coördinator Vomar/Deen) , Riet van Vulpen (coördinator AH) Marianne Greijdanus (PR)

OP DE LEESPLANK
Beste parochianen,
onderstaand boekje kreeg onze geloofsgemeenschap cadeau van onze oud parochiaan de heer Kees
Verschure. Kees is inmiddels alweer een aantal jaren woonachtig in Dronten.
Hij verbleef van de zomer een paar dagen in het gastenhuis van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en
woonde daar op 15 augustus het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming mee.
Die dag werd ook het boekje ‘Onder Uw bescherming…’ gepresenteerd door
Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam bij het afscheid van
Mgr. Wim Punt.
U kan dit boekje vinden op de leesplank in de gang naar de kerk. Wilt u het
lezen? Noteer dan uw naam, emailadres en telefoon nummer op het A5je dat
in de sacristie op het prikbord hangt.
Veel leesplezier!
Locatieraad en pastoraatsgroep.
Toelichting op de Litanie van Maria (Litanie van Loreto).
De Litanie van Maria (Litanie van Loreto) wordt talloze keren gebeden,
vooral ter afsluiting van het rozenkransgebed. Maria wordt er aangeroepen
als gouden huis, ivoren toren, ark van het verbond en nog veel meer.
Misschien heeft dat al vaker vragen bij u opgeroepen: wat betekent dit, wat
hebben die titels met Maria te maken?
Mgr. Hans van Dodewaard, bisschop van Haarlem van 1960-1966 heeft die titels in dit werkje toegelicht
vanuit zijn grote Bijbelkennis (hij doceerde Bijbelexegese aan het seminarie Warmond). Onder uw
bescherming… is een nieuwe, aangevulde en bewerkte uitgave van Dr. J. A. E. van Dodewaard, Maria’s
eretitels. Een uitleg van de aanroepingen van de litanie van Loreto (1958).
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AANLOOP NAAR DE BISSCHOPPENSYNODE
Begin september ontvingen bisdommen wereldwijd de documenten ter
voorbereiding op de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk:
communio, participatio, missio’ (2023).
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikte daarbij ook een
gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Nederlandse bisdommen als
gebedskaart verspreid maar is ook beschikbaar als download.

Pietersbasiliek in Rome.

Paus Franciscus heeft het proces van de Bisschoppensynode officieel
geopend op zondag 10 oktober met een Eucharistieviering in de Sint

Isidorus van Sevilla
Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt
toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak
gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes.
Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.
Het Secretariaat van de Bisschoppensynode reikt het in vereenvoudigde vorm aan, zodat het goed
bruikbaar is voor groepen en liturgische samenkomsten.
De ‘diocesane fase’ van gebed en gesprek in bisdommen wereldwijd is op 17 oktober 2021 begonnen en
wordt op verzoek van het Secretariaat van de Bisschoppensynode in april 2022 afgerond. Daarna volgt een
bespreking op continentaal niveau (najaar 2022 – voorjaar 2023), waarna in oktober 2023 de
bisschoppensynode in Rome plaatsvindt.
Foto: Ramon Mangold

Hier onder het gebed.
GEBED WIJ STAAN VOOR U, HEILIGE GEEST
GEBED
Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Heartbeat4kids start met oefenen voor Kerst 2021
Na de herfstvakantie gaan we van start met oefenen
voor het kinderkerstfeest op zondag 19 december,
van Menorah.
Ben je tussen de 8 en 13 jaar en lijkt het je leuk om
mee te doen?
Kom dan op maandag 18.45-19.45 uur naar de
Hoeksteen.
Dan maken we er een mooi feest van!
van harte welkom namens leiding en kids van Heartbeat4kids.
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HET VERHUISBERICHT VAN MEVR. LENY BOONMAN

WIJZIGING CONTACTPERSOON VOOR HUREN AANHANGER VAN ONZE
GELOOFSGEMEENSCHAP.

-

Wist u al dat:
- Onze geloofsgemeenschap nog steeds een aanhanger heeft?
- Deze overkapt is?
- Deze te huur is?
- De huur € 10,- per dagdeel is?
- De opbrengst naar onze geloofsgemeenschap gaat?
Het bedrag overgemaakt moet worden naar St. Willibrord NL16RABO0143547739.
De aanhanger op de Wisentweg 25 staat.
U alles kan regelen met de nieuwe contactpersoon: dhr. Hugo Mol,
tel: 06 34536524
email: hugo@hugomol.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij overlijden:
neem contact op met mw. M. Vette (0321)-322062 of 0638635393, of e-mail w.vette@outlook.com
b.g.g. mw. M. Kemps (0321) -22915 of 0683118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl
b.g.g. mw. J. Jacob (0321- 322212.
Voor huisbezoek of communie aan huis:
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12
Locatieraad:
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Naam

Functie

Woonadres

Tel.nr.

E-mailadres

Mirjam Kemps
Ben Meijer

voorzitter
secretaris

De Banier 23
Wapenschild 45

Jack Musters

budgethouder

Kampweg 10

(0321) 32 29 15
mimkemps@solcon.nl
(0321) 32 20 82
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
(0321) 32 32 07
jack.musters@kpnmail.nl

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

INLEVERTERMIJN
De volgende Nieuwsbrief komt begin december uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zondag 28 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
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK
De eerstvolgende Oversteek (nr. 14-3) komt 1 december uit.
In dit nummer o.a. de thema’s: Advent, Kerst en Nieuwjaar.
Kopij hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk zondag 14 november bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,
e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

DE OPENING VAN DE LRPG VERGADERING VAN 21 SEPT. JL.

Zoeken naar verbinding
Rijpe vruchten

Op de berg waar de darwisj (soefi/mysticus) verbleef, groeiden allerlei soorten fruit aan de bomen; vooral
bergperen groeiden er in overvloed.
De darwisj zei: ‘O Heer, laat er tussen U en mij een gelofte zijn, dat ik nimmer van die vruchten pluk, zolang ik
in leven zal zijn. Nooit zal ik iets van de bomen plukken en ervan eten, behalve wat de wind er afblaast en voor
mijn voeten wordt neergesmeten.’
Djalaludīn ar-Rūmī (soefi, gest. 1273, Konya, Turkije)

(darwisj: islamitische geestelijke die de gelofte van armoede heeft afgelegd)
(soefi: mystieke traditie die zijn oorsprong heeft in de islam. Zij beogen eenheid tussen alle mensen en omarmt
alle wereldreligies en culturen)
Overweging
Deze tekst laat ons stilstaan bij de tijdigheid en het zien en bepalen van het momentum. Er is van alles
genoeg. Maar we haasten ons te vaak om te (willen) plukken, voordat de vrucht rijp is. En wat rijp is laten we
wellicht liggen. Zo ontstaat mede hierdoor schaarste. Dat schaadt onze omgeving en
uiteindelijk ook onszelf.
Wij blazen zelf ook te vaak te veel van ons af wat nog niet rijp is om (terug) te geven. Verspilling van energie.
Het kan voedsel zijn, papier, een apparaat, een oordeel of een mening. En we houden voor onszelf wellicht te
lang vast wat rijp is om weg te geven ofwel te delen. Bijvoorbeeld wat je echt
niet nodig hebt. Het momentum aanvoelen, betekent dat je op het juiste moment handelt. Dat houdt ook vaak
in dat je geduld moet hebben. Maar ook de moed om te snel te handelen als dat nodig is.
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