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Nieuwsbrief voor de  periode van 18 december 2022 t/m 15 januari 2023 
 

VIERINGENROOSTER 
 

Zondag 18 dec. 4
e
 zondag v.d. Advent  

 

GEEN VIERING    Meer info zie blz. 1. 
 

Helaas geen viering, maar u bent welkom bij onze 
PGS buren (aanvang 10.00 uur) 
 
 

Zondag 18 dec. Kinderkerstfeest  
15.30 uur   (info: blz.2) 
 

Zaterd. 24 dec. Kerstavond 
19.30 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Paul Crijns en  
  José Jacob 
 Koor: Alliance en Kinderkoor 
 Koster: David v.d. Schans 
Nazit met glühwein en warme chocola   
Deze viering wordt uitgezonden via  

www.kerkdienstgemist.nl 
   (info zie blz. 2) 
 

Zondag 25 dec. Eerste Kerstdag 
9.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Greet van ’t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters 
 

 

Maand. 26 dec. Tweede Kerstdag 
 GEEN VIERING   
 

Vrijdag 30 dec. GEEN VIERING 
 

Zaterd. 31 dec. Oudejaarsavond 
19.00 uur Gebedsviering 
 Voorg.: Ellen Pattiasina en 
  Hennie v.d. Schans 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 Extra coll.: Bloemengroep 
 

Zondag 1 jan. GEEN VIERING   
 

Zondag 8 jan. Openbaring des Heren 
9.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 

Zondag 15 jan. Bijzondere Ontmoeting 
10.00 uur Werkgroep B.O. 
 Koster: David v.d. Schans 
 Actie Kerkbalans 
 
 
 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 18 dec.: Maria Vette. 
- 24 dec. t/m 8 jan.: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet. 
- 15 jan.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
 
 

INFORMATIE VANUIT HET PASTORESTEAM 
 

Beste mensen,  
Helaas moeten wij jullie melden, dat voor de vieringen van a.s. zondag 18 december in Dronten en 
Swifterbant géén voorganger beschikbaar is. 
Anne-Marie Swater stond ingeroosterd maar helaas is haar man Frans na een kort ziekbed overleden. We 
leven mee met Anne-Marie en hun gezin en wensen hen alle sterkte en Gods nabijheid en kracht toe! 
 

Het is met het kleine pastoraal team én de veelheid aan geloofsgemeenschappen niet mogelijk om bij 
uitvallen van voorgangers iemand anders daarvoor in te plannen. 
We verwijzen dan ook voor een viering naar de andere kerken in de Norbertusparochie (zie De Oversteek). 
Ook in Kampen en IJsselmuiden, toch niet te ver van Dronten en Swifterbant, zijn vieringen, respectievelijk 
om 11.00 uur en om 9.00 uur. 
Zie hiervoor de website van de Thomas a Kempisparochie: http://parochie-thomasakempis.nl/vieringen 
 

Met vriendelijke groet, 
namens het pastoraal team, 
Jeanne Gerretzen, parochiemedew.         
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 OPENING LOCATIERAAD/PASTORAATSGROEP  
 

Het is een ingewikkelde tijd waarin we leven  
en je kan je er soms machteloos bij voelen. 
 

De dochter van Nelson Mandela sloot iedere bijeenkomst af met deze tekst.  
 

Het leven is kort en we hebben 
niet veel tijd om de harte te verblijden 
van de gene die met ons meereizen. 
Dus haast je om lief te hebben en 
spoed je met vriendelijk te zijn. 
 

Wie weet kan dit ons inspireren. 
 
 

INTERNET UITZENDING VANUIT DE KERK 
 
Opnemen en uitzenden van vieringen GGW 
  

Sinds kort hebben we binnen onze geloofsgemeenschap de apparatuur om vieringen op te nemen en uit te 
zenden. 
Dit geeft u de mogelijkheid om thuis de viering mee te kijken of de viering op een later moment te kijken. 
 

We zullen niet alle vieringen opnemen. In het vieringenrooster wat u ontvangt via de Nieuwsbrief of 
Oversteek zal vermeld worden welke vieringen worden opgenomen en uitgezonden. 
 

De eerstkomende viering zal de viering op Kerstavond zijn. 
Deze viering is op 24 December om 19.30 uur. 
 

Hoe kunt u de viering terugkijken? We leggen de stappen uit: 

 U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

 U ziet dan een landkaart en klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk 

 U ziet dan een aantal plaatsen in Flevoland, in alfabetische volgorde.  

 U scrolt naar beneden tot u Swifterbant ziet. 

 U klikt op Swifterbant. 

 U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, daar zijn vieringen bij van de PGS,  

 maar ook van onze GGW. 

 U klikt op de button van onze geloofsgemeenschap Willibrord. 

 U ziet dan de vieringen op een rij en kiest de viering van 24 december 

 U klikt op de button van 24 december 

 U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl. 

 Als u daarop klikt begint de uitzending. 
 
 

KINDERKERSTFEEST 
 

18 december organiseert de Protestantse Gemeente Swifterbant i.s.m. de Geloofsgemeenschap H.Willibrord 
Het Kinderkerstfeest. 

Het thema is: De Koning komt 
 

Aanvang: 15.30 uur  
Plaats: De Hoeksteen 
Aanmelden: menorah@pgswifterbant.nl  
 

ALLERZIELEN 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is het in de PGS een 
gewoonte om de overledenen uit hun geloofsgemeenschap te 
gedenken, zoals wij op Allerzielen doen. 
 
Ook dit jaar zijn wij als locatieraad/pastoraatsgroep uitgenodigd om een 
kaars aan te steken ter nagedachtenis van de overledenen uit onze 
geloofsgemeenschap. Het was een mooie dienst. 

Lazise Hillebregt en Anneke Keizer.    

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kerstgroet van pastoresteam en bestuur van H. Norbertus 
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Geef met uw hart 
Geef met je hart…………………..………….geef…………………………..…… ruim 

 
Ook dit jaar willen wij weer een aantal bewoners van ons dorp verrassen met een 

kerstpakket. 
 

De werkgroepen Diaconie van de beide kerken zetten zich hier graag voor in. 
Dit kan echter niet zonder uw hulp. 

Daarom is er een extra collecte op de zondag 11 december en tijdens de kerstsamenzang 
op 18 december. 

 
Ook staan we op 17 december bij AH om geld in te zamelen. 

 
Heeft u DE koffiepunten of bonnen van Tietema en wilt u deze doneren voor de actie dan 

kunt u ze inleveren bij de Lange streek 37. 
 

U kunt ook storten op; 
rek. NL72 RABO 0112 5020 75 van de Willibrord locatie o.v.v. Kerstactie 

 
hartelijk dank voor uw gave. 

Namens de werkgroep diaconie 
Nico van Wageningen, Mien Musters en Lidy van Noort. 

 
 

WERELD JONGEREN DAGEN 
 
Beste Parochianen, 
In de zomer van 2023 vindt opnieuw het grootste Katholieke jongeren evenement ter wereld plaats; de 
Wereld Jongeren Dagen (WJD). 
Dit keer zal Lissabon de plaats zijn waar weer honderdduizenden jongeren van over de hele wereld naartoe 
zullen gaan, om samen met de paus en elkaar het Katholieke geloof te vieren. 
Afgelopen woensdag 14 december 2022 om 20.00 uur was hiervoor een informatieavond in de Petruskerk te 
Lelystad, inloop vanaf 19:30 uur. 
Meer informatie hierover kunt u hieronder vinden. 
 
Namens pastoraatsgroep en locatieraad, 
Ben Meijer 
 
Beste jongere, 
 
In de zomer van 2023 is het weer zover en vindt opnieuw het grootste Katholieke jongeren evenement ter 
wereld plaats; de WJD (Wereld Jongeren Dagen)! Dit keer zal Lissabon de plaats zijn waar weer 
honderdduizenden jongeren van over de hele wereld naartoe zullen gaan, om samen met de paus en elkaar 
het Katholieke geloof te vieren. Dit betekent o.a. nieuwe vriendschappen sluiten, nieuwe culturen ontmoeten, 
samen feestvieren en de Eucharistie beleven, verdieping en verwondering, maar vooral ook veel 
gezelligheid. En jij kan daar dit jaar bij zijn!  
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Vanuit Lelystad willen we een groep bijeenbrengen om elkaar alvast te leren kennen en ons voor te bereiden 
op de WJD. Voor de uiteindelijke reis willen we ons dan als groep aansluiten bij Bisdom Haarlem-
Amsterdam, die een georganiseerde 14-daagse busreis aanbiedt. 
 

Ben jij tussen de 16 en 30 jaar, en lijkt het jou wel wat om samen met anderen naar Lissabon te gaan? Of 
ben je al eens naar een WJD geweest en zou je dat nog wel eens willen? Misschien twijfel je of het iets voor 
jou is? Je was van harte welkom het te komen ontdekken op onze vrijblijvende informatieavond op woensdag 
14 december 2022, 20:00u in de Petruskerk te Lelystad, inloop vanaf 19:30u. Op deze avond zullen we 
informatie over de reis en ons voorbereidingsprogramma geven, er zal iemand zijn die ons vertelt over zijn 
ervaringen bij een eerdere WJD en we zullen een beetje proeven van de Portugese cultuur.  
 

De informatieavond en het voorbereidingsprogramma zijn kosteloos. Voor de reis naar de WJD proberen we 
de kosten middels sponsoring zo laag mogelijk te houden. Kosten mogen wat ons betreft geen belemmering 
vormen om mee te gaan. Ook als je hulpbehoevend bent of een dieet moet volgen ben je van harte welkom. 
We komen je graag tegemoet (begeleiders mogen ook mee). 
 
Met vriendelijke groeten, 
Maria en Vurgenie. 
 

PS: Mocht je vooraf nog vragen hebben, of was je op 14 december verhinderd, maar ben je wel 
geïnteresseerd, laat het ons weten door te mailen naar: mpe.vd.linden@gmail.com 
 
 
 

FILMAVOND ZATERDAG 28 januari 2023 
 

De film Lion is een sterk en waar gebeurd 
ontroerende verhaal, die zelfs de meest 
kille zuurpruim tot tranen ontroert. 
Wanneer het Indiase jongetje Saroo met 
z’n oudere broer meegaat naar een 
station, raken de twee van elkaar 
gescheiden en reist de 5-jarige Saroo per 
ongeluk mee met een trein. Die voert hem 
helemaal naar Calcutta waar hij 
vervolgens moet zien te overleven.  
Saroo komt na een hoop uitdagingen en 
gevaarlijke situaties terecht in een 
weeshuis, waar hij wordt geadopteerd 

door een Australisch gezin. Onder hun hoede groeit hij uit tot een fijne 
en succesvolle jongeman, maar Saroo blijft met allerlei vragen zitten over 
z’n afkomst, z’n moeder en z’n broertje. Daar besluit hij 
25 jaar na hun scheiding antwoord op te krijgen. 
Er is koffie en na afloop van de film zijn er hapjes en 
drankjes. Na de film is er een gezellige nazit met het 
napraten over de film, die achtergronden van 
adoptie, moeder liefde, het overleven in arme  
landen, de ontmoeting met en de beleving van de liefde van 

verschillende culturen ultiem belicht. 
 
De film wordt gedraaid in een zaal, waar de kachel brandt, 
inloop om 19.30 uur, aanvang van de film 20.00 uur. De 
zaal wordt aangegeven in de foyer. 
 

 Nederlands ondertiteld  
 

Van harte uitgenodigd, ook onze buren van de 
PGS. 

 
Het ”filmteam”,  
Frans van ’t Hul/Dook Musters.             Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=TcMb4tdQi68 
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De Golfslag heeft al een aantal jaar een prachtige verbinding 

met het Pluspunt van Coloriet te Swifterbant. 

De gezellige huiskamer bestaat dit jaar 25 jaar. 

De feestweek is begonnen met visite van kinderen van 

basisschool De Golfslag.  
 

Maandag hebben kinderen van de  

Golfslag zelf taart en cake gebakken. 

En dinsdag kwamen zij de heerlijke 

taarten brengen. Juf Miranda had 

voor iedere medewerker en vrijwilliger een kaart met attentie 

gemaakt. 
 

Uiteraard schoven de kinderen aan voor een gezellig praatje, iets te drinken en een 

heerlijk stukje cake of taart.  

 

Zo fijn die verbinding met elkaar! De waarde zit hem in de ontspannen sfeer en de 

spontaniteit.  

Op en top genieten. 
 
 

MUTATIES LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP 
 
Beste parochianen, 
 
Als voorzitster is dit mijn laatste schrijven aan onze geloofsgemeenschap. 
Na 12,5 jaar voorzitterschap van onze geloofsgemeenschap Willibrord ga ik de voorzittershamer overdragen 
aan Lasize Hillebregt. Ik ben heel blij dat Lazise volmondig ‘ja’ zei toen ik haar vroeg voor deze functie in de 
Locatieraad. Erg fijn dat zich weer een nieuwe generatie aandient. Zo kunnen we vol vertrouwen verder. 
Na de viering van zondag 8 januari 2023 zal de overdracht plaatsvinden. 
 
Maar er zijn nog meer mutaties en wel in de Pastoraatsgroep. 
Lidy van Noort verlaat de LRPG met ingang van 13 december en geeft het stokje diaconie door aan Anneke 
Keizer. 
 
Maaike Koolen volgt Lazise op voor het profiel catechese. 
 
Het profiel liturgie, dat na het afscheid van Adri van ’t Westeinde vacant werd, ga ik invullen. 
 
Beste, lieve parochianen, ik kijk terug op een mooie voorzittersperiode waarin ik vele parochianen en ook 
vele buren van de protestantse gemeente beter heb mogen leren kennen. Dat heb ik als zeer prettig en 
boeiend ervaren.  
Tot genoegen heb ik mijn rol vervuld. Mede dankzij de fijne geloofsgemeenschap die we met elkaar vormen 
en de goede en fijne samenwerking met locatieraad en pastoraatsgroep.  
Uiteindelijk doe je het toch allemaal met én voor elkaar. 
 
We blijven elkaar zien en spreken!  
Via deze weg wil ik u en jou bedanken voor het vertrouwen in mij.  
 
Met een hartelijke groet, 
Mirjam Kemps-van Berkum.          6 

OVERLIJDENBERICHT VAN DE HEER FRANS SWATER  
(ECHTGENOOT VAN PASTOR ANNE-MARIE SWATER). 
 



 
“Met een liefdevolle glimlach bewaren wij Frans in ons hart.” 

 
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden 
van mijn lieve man, vader en opa 

FRANS SWATER 
Franciscus Bernardus Johannes 

 
*Amsterdam, 3 april 1944       † Harderwijk, 11 december 2022 
 
Weduwnaar van Batty Swater-Polak     Echtgenoot van Anne-Marie Swater-Buijs 

Karen 
 
Frans en Heleen 
Sebastian, Norah 

 
Alphons 
Joey, Sander, Rens 

 
Jeroen en Suus 
Eva, Bram 

 
Martine en Emile 
Evelein, Lucas, Fleur 

 
Ingrid en Saul 
Moos, Julius 
 
Robbert en Kiran 

 
 
Vennendal 15 | 8219 CD Lelystad 
 
De viering ten afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 16 december om 13.30 uur in de 
Petruskerk, Botter 39-05 te Lelystad. Na de viering is er koffie en thee in de voorzaal 
van de kerk. 
 
De crematieplechtigheid zal aansluitend in besloten kring plaatsvinden. 
 
De viering ten afscheid is ook volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 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: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 

Mirjam Kemps voorzitter De Banier 23 (0321) 32 29 15 mimkemps@solcon.nl 
Na 8 januari 2023: 
Lasize Hillebregt Voorzitter 
 

Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82                         
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 

Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 

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

INLEVERTERMIJN 
 

De volgende Nieuwsbrief komt half januari uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 7 januari 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. 15-3) komt 18 januari uit.  
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Eenheid, Agnieten komt van Agaath,” kunt u aanleveren tot uiterlijk 
zaterdag 31 december bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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