
 

Nieuwsbrief (2022 - 6) voor de 
     Geloofsgemeenschap 

H. Willibrord - Swifterbant 
 
 

 
 

Nieuwsbrief voor de  periode van 18 juni t/m 17 juli 2022 
 
 

VIERINGENROOSTER 
 
Zaterdag 18 juni Vormselviering (Dronten) 
19.00 uur Voorg. bisschop Woorts  
 Koor: Alliance 
 
Zondag 19 juni Bijzondere Ontmoeting 
10.00 uur Org.: Jack Musters en   
   Ellen Nooren  
 Koster: David van der Schans 
 
Vrijdag 24 juni GEEN VIERING 
 
Zondag 26 juni GEEN VIERING 
 
Vrijdag 1 juli Slotviering De Golfslag  
9.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Koster: David van der Schans 
 Koor: School  
 
Zondag 3 juli Woord en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Hennie v.d. Schans en  
  Paul Crijns  
 Koster: Tinus Jacob 
 Koor: Cantorij  

 
Vrijdag 8 juli Seniorenviering 
10.00 uur Eucharistie 
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Koster: Vincent Hindle 
 
Zondag 10 juli Eucharistie 
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten en  
  Léon Evers  
 Lector: Marian de Munnik 
 Koster: Dook Musters 
 Koor: Cantorij  
 
Zondag 17 juli Eucharistie 
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Marian Plasschaert  
 Koster: Tinus Jacob 
 Koor: Cantorij  
 
 
 
 
 
 

 
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 19 juni t/m 8 juli: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet. 
- 10 t/m 17 juli: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
 
 

OVERLIJDEN JAN POTTERS 
 

Wat zo diep in je hart verankerd is, kun je niet verliezen. 

Op maandag 13 juni 2022 is Jan Potters, op 91-jarige leeftijd, overleden. 

Ondanks deze respectabele leeftijd was hij zich aan het voorbereiden op een hartoperatie die 
binnen enkele weken zou plaatsvinden. Hij keek uit naar het leven na de operatie. Een complicatie 
van de blaas heeft dit onverwacht doorkruist. 

Jan is thuis aan de Noordsingel 23 opgebaard.  

Op vrijdag 17 juni 2022 van 14.00 tot 16.00 uur is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en 
de familie te condoleren.  

De afscheidsbijeenkomst is maandag 20 juni 2022 om 15.45 uur in het crematorium van Lelystad, 
Oostranddreef 1. 
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VORMSELVIERING VOOR DE NORBERTUSPAROCHIE 
18 juni 2022 om 19.00uur  in de Ludgeruskerk in Dronten 

Graag maken we u nog even attent op de Vormselviering, waarin jongeren uit Swifterbant, Biddinghuizen, 
Dronten en Lelystad hun H. Vormsel zullen ontvangen.  
 
Zij hebben zich voorbereid aan de hand van het vormselproject “In vuur en vlam”. 
 
Op zaterdagavond 18 juni om 19.00 uur zullen in de Ludgeruskerk te Dronten vormheer Mgr. H.W. Woorts, 
hulpbisschop van Utrecht, en pastoor Huitink voorgaan.  
De viering zal muzikaal ondersteund worden door het koor Alliance uit Swifterbant. 
 
Wij nodigen u van harte uit om deze feestelijke viering bij te wonen. 
 
Met een hartelijke groet, 
Pastoor Huitink, 
Ruben Bruggeling, 
Bart de Ree, 
Annie Nijmeijer. 
 
 

BEDEVAART OP DE H. STEDE TE HASSELT 
 

Op zondag 19 juni 2022 mogen we eindelijk weer de  
 
Bedevaart van het H. Sacrament in Hasselt vieren. 
 
 
Het Covid-19 virus heeft voor 2 jaar stilstand gezorgd,  
 
daarom willen we deze viering extra feestelijk maken. 
 
 
De fanfare zal weer present zijn. 
 
 
De aanvang van de Eucharistieviering is 15.00 uur  
 
in de R.K. St. Stephanuskerk 
 
 
 
Komt allen! 
 
 
 
 

 
 

OPENING PG EN LR 
(Pastorale Groep en LocatieRaad) 
 
Ik was aan de beurt om de opening te verzorgen voor de vergadering van de pg/lr. 

 
Ons thema is verbinding, soms zegt een foto meer dan 1000 woorden.  
 
Deze afbeelding zegt in mijn ogen alles als het gaat om verbinding.  
De handen in een vredesteken aan elkaar.  
Verbonden zijn met vluchtelingen en met elkaar.  
Er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar en voor onze aarde.  
En misschien ook een blik omhoog naar de Eeuwige. 
 
Lidy van Noort.       
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DE GOEDE WEEK OP DE GOLFSLAG 
Een terugblik vanuit de Golfslag op samen VIEREN 
 
Eindelijk was het weer zover we konden weer samen vieren.  
De afgelopen jaren hebben we alles in onze eigen klas gevierd maar nu konden we weer met iedereen 
samenkomen in de kerk voor de Witte Donderdagviering.  
In de weken voorafgaand aan Pasen had iedere klas een Palmpasenstok gemaakt en geleerd wat de 
symboliek was van de verschillende elementen aan de stok.  
Deze stokken hebben de kinderen uitgedeeld aan de mensen van Coloriet. 
 
Voorafgaand aan de Witte Donderdagviering liepen we weer als vanouds in een lange rij door het dorp, op 
weg naar de kerk. Daar hoorden we het Paasverhaal en hebben we met elkaar gezongen. Ook hebben we 
de enveloppen voor de vastenactie verzameld.  
Aansluitend was er een Paaspicknick op het schoolplein samen met enkele bezoekers van het dagcentrum 
van Coloriet. 
Het was een mooie dag en we hebben genoten van het samenzijn. 
 
Gr. Maaike. 
 
 

NIEUWS VAN HEARTBEAT4KIDS 
 
We zijn gevraagd om mee te werken aan de eerste zomeravondviering van dit jaar. De kids zijn al 
enthousiast aan het oefenen, het belooft een laagdrempelige viering te worden, een goed begin van de 
schoolvakantie! Komt u/kom jij ook?  
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
 
Wat was het een mooie dag! De dag begon al met 
stralend weer en alle communicanten waren er, 
ondanks een gezonde dosis spanning, helemaal 
klaar voor.  
Na het maken van de foto’s kwamen de 
communicanten de overvolle kerk binnen met hun 
versierde doos.  
Het was een mooie viering mede door de zang van 
Alliance, die voor bijpassende muziek gezorgd had. 
Pastoor Huitink maakte er een mooi geheel van.  
Vol trots gingen de kinderen na de viering naar huis met hun goed gevulde dozen, waarvoor onze dank. Zo 
dierbaar dat de leden van onze parochie zoveel hartverwarmende berichten hebben achtergelaten.  
Wij kijken terug op een mooie voorbereidingstijd met de communicanten.  
 
Wij hopen dat dit een vuurtje bij ze heeft aangewakkerd en dat we Kasper Akkermans, Caithlyn van den 
Bosch, Micha en Timo Donia, Milan Drzewiecki, Milena Hadamek, Kristan Oud en Nouk de Munnik nog 
regelmatig terugzien in de kerk. 
 
Werkgroep eerste heilige communie 
Carina van den Bosch, Marian de Munnik-van Stee, Leonie Thijs-Buijsrogge. 
 
 

WORLD MEETING OF FAMILIES 22-26 JUNI 2022 
 
Van 22 t/m 26 juni wordt in Rome de 10e World Meeting of 
Families georganiseerd. Deze Wereldbijeenkomst is opgericht 
door paus Johannes Paulus II in 1994. Dat jaar werd door de 
Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Internationaal jaar van het 
gezin’ en de paus wilde graag dat dit in de Kerk ook gevierd 
zou worden. Zo ontstond de 1e Wereldbijeenkomst op 8 en 9 
oktober 1994 in Rome.  
Sinds dat jaar wordt er ongeveer om de drie jaar op 
verschillende plaatsen in de wereld een World Meeting of 
Families gehouden. Zo’n bijeenkomst volgt steeds hetzelfde 
patroon, met een theologisch-pastoraal congres aan het begin 

en aan het eind een wake en Eucharistieviering met de paus.  
Door de coronamaatregelen van de afgelopen tijd is de organisatie dit jaar iets anders. De fysieke 
bijeenkomst in Rome is vooral voor gedelegeerden en voor organisaties en families die specifiek zijn 
uitgenodigd. Voor het eerst wordt alles via een livestream uitgezonden, waardoor parochies en families over 
de hele wereld het programma mee kunnen maken.  
De paus heeft ook een oproep gedaan aan alle bisdommen om tijdens deze dagen iets voor de gezinnen en 
families te organiseren, om zo ook verbonden te zijn met Rome. Deze bijeenkomst zal tevens gelden als de 
afsluiting van het Jaar van het Gezin.  
 
Vanuit de Dicasterie ? voor Leken, Gezin en Leven is er een uitgebreide pastorale handreiking gemaakt voor 
bisdommen en parochies om te gebruiken tijdens de dagen van de World Meeting of Families (hierna: 
WMOF). Deze handreiking is, in het Engels, hier te vinden: https://www.romefamily2022.com/en/wmof-
diocesi/ 
Voor de parochies in het Aartsbisdom is deze handreiking aangepast en vertaald, zodat deze makkelijker te 
gebruiken en te implementeren is (deze is te verkrijgen bij het secretariaat van onze Geloofsgemeenschap  
e: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl ). 
 
Fysieke deelname WMOF en vervolg 
Elise Bangma-Mertens, medewerkster Huwelijk en Gezin, zal samen met haar man fysiek deelnemen aan de 
WMOF in Rome. Naar aanleiding van de bijeenkomst zal er een verslag geschreven worden met de 
ervaringen, bevindingen en ideeën die tijdens de conferentie zijn opgedaan. Dit verslag zal (deels) in Op 
Tocht verschijnen, maar wordt mogelijk ook direct naar de parochies gestuurd ter inspiratie. Door de 
coronamaatregelen van de afgelopen jaren is er helaas weinig mogelijk geweest om parochies te 
ondersteunen of activiteiten te organiseren. Hoewel het Jaar van het Gezin straks afloopt, zal het gezin een 
belangrijke plaats blijven innemen in de visie van het Aartsbisdom.  
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Er zullen meer mogelijkheden gecreërd worden tot ondersteuning van het huwelijks- en gezinspastoraat in 
de parochies en ook op diocesaan niveau zullen er langzaam weer meer (vormings)activiteiten gaan 
plaatsvinden.  
 
Laten we samen bidden voor een vruchtbare World Meeting of Families in Rome, maar ook in ons eigen 
bisdom en onze eigen parochies.  
 
Vragen of meer informatie 
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij  
Elise Bangma-Mertens 
bangma@aartsbisdom.nl 
030 2361570 of 06 3433462 
 
 

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 
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 juli uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 9 juli 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. 14-8) komt 13 juli uit, het Vakantienummer. 
Dit nummer loopt tot 7 september. 
Kopij voor deze Oversteek kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 25 juni bij Jaap Bottenberg, 
Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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