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Nieuwsbrief voor de  periode van 4 september t/m 9 oktober 2022 
 

VIERINGENROOSTER 
 

Zondag 4 sept. Woord- en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Marian de Munnik 
 Koor: Alliance 
 Koster: Tinus Jacob 
 

Zondag 11 sept. Startviering  
10.00 uur Voorg: Ds. Gerda Lubbersen,  
  Paul Crijns en José Jacob 
 Kinderwoorddienst 
 PGS-kerkzaal  
 (Info: zie blz. 3) 
 

Zondag 18 sept. Woord- en Communieviering 
9.00 uur Voorg.: Marie José Dusseldorp 
 Lector: Mijam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 

Vrijdag 23 sept. Schoolviering De Golfslag 
9.00 uur Woord- en Communieviering  
 Voorg.: André van Boven  
 Koster: David van der Schans  
 PGS-kerkzaal  
 

 
 

 

Zondag 25 sept. Raad van Kerken viering  
10.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Kinderwoorddienst 
 Koor: Cantorij   
 Koster: Dook Musters  
 PGS-kerkzaal  
 

Vrijdag 30 sept. Seniorenviering      Extra viering 
10.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Koster: David van der Schans  
 
Zondag 2 okt. Woord- en Communieviering  
9.00 uur Voorg.: Anne-Marie Swater 
 Lector: Marian Plasschaert  
 Koor: Cantorij  
 Koster: Tinus Jacob  
 Extra coll.: Wereldmissiedag  
   van de kinderen 
 

Zondag 9 okt. Eucharistieviering  
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Greet van ‘tHul  
 Koor: Alliance 
 Koster: Koster: Vincent Hindle  
 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 4 t/m 25 sept.: Maria Vette. 
- 30 sept. t/m 9 okt.: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
- 29 juli: mevr. Willemien Staring – Aarnink, Elandweg 5. Op 96 jarige leeftijd. 
- 25 augustus: dhr. Jaap Stolte (oud parochiaan en huisarts). Hij is 84 jaar geworden. 
 
 

STARTDIENST ZONDAG 11 SEPTEMBER  
 

We willen het nieuwe kerkelijk seizoen beginnen met onze startzondag.  
Zoals al vele jaren gebruikelijk zullen wij ook dit jaar gezamenlijk met onze broeders en zusters starten 
waarbij ds Gerda Lubbersen en Voorgangers Eigen Parochianen, Paul Cryns en Jose Jacob, zullen 
voorgaan. 
 

Het jaarthema dit jaar zal zijn: Aan tafel gaan in verbondenheid. 
Een prachtig thema om met elkaar aan de slag te gaan en het komend jaar ook verder uit te diepen. 
Een thema dat ook juist nu meer dan actueel is. 
Aan de hand van het jaarthema zullen de voorgangers u meenemen in de dienst en toelichten wat dit thema 
voor ons betekent en kan betekenen het komende jaar. 
 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op zondagmorgen 11 september om 10:00 uur in de Hoeksteen. 
Na de dienst is er nog een zeer uitgebreid naprogramma waarbij wij letterlijk met elkaar aan ”Aan tafel” gaan.  
          (Zie volgende bladzij)   1 



Dit willen wij doen doormiddel van een gezellige high tea.  
De bedoeling is dat iedereen die naar de startdienst komt wat lekkers mee neemt. 
Dit kan zijn koeken, taart, wraps of chocolade. Dit verdelen we dan allemaal over 
de tafels zodat we met zijn allen gezellig aan de high tea kunnen.  
Onderwijl kun je nog meedoen met een quiz en liggen 
er leuke vragen op onderzetters. 
 

Voor de kinderen is er een knutseltafel aanwezig waar 
je een leuke placemat kan kleuren en laten lamineren. 
 

Voor de oudere jeugd staan er gezelschapspellen klaar 
maar je mag ook zelf een spel meenemen.  
 

We hopen jullie allemaal te zien. 
 

Namens de Startdienstcommissie.  
 
  

MIVA COLLECTE  
  
Meestal wordt in het laatste weekend van augustus in de R.K. kerken aandacht gevraagd voor de MIVA. 
Omdat wij in Swifterbant dat weekend geen viering hadden, werd de extra collecte en de aandacht voor dit 
doel dit jaar gehouden op zondag 21 augustus jl. 
 

Dit jaar vraagt Pionier Geofrey in het westen van Tanzania onze hulp voor een nieuwe terreinwagen. Omdat 
veel mensen bijna niet in staat zijn om voor medische hulp naar de kliniek/ziekenhuisje te komen, gaat 
Geofrey met zijn mensen naar de diverse dorpen om hulp te bieden en voorlichting te geven. De huidige auto 
wordt  voor verschillende doeleinden gebruikt en daardoor is deze niet altijd beschikbaar voor 
spoedgevallen om  b.v. als ambulance  de patiënten naar het ziekenhuis in de grotere plaats te brengen. 
Daarvoor is dringend een tweede terreinwagen nodig. MIVA steunt dit project van ganser harte. 
 

De extra collecte bij ons bracht maar liefst € 88,75 op!!!  
 

Heeft u de collecte gemist en wilt u toch nog helpen om deze droom van Geofrey te steunen, kunt u uw gift 
over maken op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te 's Hertogenbosch. 
  

Hartelijk dank, 
namens MOV Swifterbant, 
Greet van 't Hul-Luinenburg. 
  
 

OVERWEGING BIJ DE OPENING VAN DE VERGADERING VAN LOCATIERAAD EN 
PASTORAATSGROEP VAN 12 JULI.. 
 

Wat wil mijn hart? 
Bij jou zijn, iedere minuut van ieder uur van iedere dag 
 

Wat wil mijn verstand? 
Oef, het gaat tekeer 
Het wringt zich in bochten 
Het kolkt, bruist, wikt en weegt 
Het verstand wil vrij zijn 
Het verstand wil onafhankelijk zijn 
Het verstand heeft jou "niet nodig" 
Het verstand wil alleen zijn, want dat is veilig 
 

En terwijl het verstand kolkt, bruist, wikt en weegt 
Wéét het hart 
 

Weet het hart dat liefde vrijheid én samen is 
Dat liefde onafhankelijkheid én verbondenheid is 
Dat liefde de veilige haven is 
Waar het hart en het verstand tot rust komen 
Weet het hart dat het verstand zal leren om haar te vertrouwen. 
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GENERATIE VREDE 



 
Tijdens de vredesweek (17 – 24 september) organiseert Pax 
verschillende manifestaties onder het thema “Generatie Vrede”. 
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en nabij de Oekraïne: 
oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gevolg: 
miljoenen mensen op de vlucht, ongelijkheid groter en 
klimaatcrisis neemt toe.  

Vrede is geen vanzelfsprekendheid, aan vrede moet worden gebouwd. Er zijn snel veranderingen, nieuwe 
dreigingen komen op ons af. Grote vraagstukken over veiligheid liggen op tafel. Generatie Vrede is aan 
zet!   
 
Generatie Vrede verenigt burgers, die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door 
verschillen in huidskleur, gender en klasse heen.  
Van de generatie, die zich nog herinnert, hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot 
een nieuwe generatie jongeren, die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.  
De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame 
wereld. 
 

PAX bouwt samen met vredesactivisten  aan een wereld vol vrede. Vrede  begint 
met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen 
mensen om conflicten te voorkomen. Het organiseren van de dialoog tussen 
strijdende partijen en opstaan voor mensen, die de dupe zijn van militaire acties 
en ander machtsmisbruik staat voorop. 
Het is moeilijk om in deze tijd te denken aan geweldloos verzet. Denk aan de 
situatie o.a. in de Oekraïne en Syrië. Grote trendzetters van geweldloos verzet 
zijn Jezus, Gandhi en Martin Luther King. 
 
Jezus: “Als iemand u op de wang slaat, keer hem dan de andere wang toe”. Dit is 
geen aanmoediging om maar alles over je heen te laten komen. Jezus zegt niet: 
“Als iemand je op je wang slaat, loop dan weg.” 

Nee, je deinst eerst terug, maar komt terug. Je houdt de communicatie in stand. Je waardeert de persoon, 
maar keurt zijn daden af. Probeer de vicieuze cirkel van haat, vrees en vijandschap te doorbreken door 
vijandschap door liefde te vervangen. 
Zo schreef Gandhi aan Hitler. “Beste vriend, ik werd aangespoord u te schrijven in het belang van de 
mensheid. Iets zegt me, dat ik een beroep moet doen op wat het ook maar waard is. Het is duidelijk, dat jij 
nu de enige bent, die de oorlog kan voorkomen anders wordt de mensheid gestort in barbaarse 
toestanden. Wil je perse de prijs betalen voor een object, hoe waardevol dit object ook lijkt? Wil je 
luisteren naar iemand, die met opzet de oorlog heeft vermeden met aanzienlijk succes? Ik vraag op elke 
manier om je vergeving als ik gezondigd heb door je te schrijven. Met een vriendelijke groet, je vriend 
Mahatma Gandhi.” 
 

Wie zou nu die brief moeten schrijven aan Poetin? Het zou de naaste 
medewerker en huisgenoot van Martin Luther King kunnen zijn, 
Harcourt Klinefelder, de vredesapostel. (Harky nu 84 jaar). Harky, 
getrouwd met een Nederlandse, woont in Steenwijkerwold.  
 
Hij heeft vredesmarsen (mede)georganiseerd. Ging in tegen de 
kruisraketten in Havelte, was mediator in het Bosniëconflict, gaf training 
in Sarajevo, Kroatië en Servië, is nu zeer actief op Lesbos met de 
vluchtelingen.  
 
Hij verwezenlijkt de droom van Martin Luther King nog steeds. Je kunt 
de Dromer doden, maar niet de Droom. Hij geeft lezingen en cursussen 
op gebied van geweldloosheid en leert technieken in dit verband (geen 
fysiek geweld gebruiken, zoeken naar waarheid, zielskracht en liefde 
volgens Jezus), die werken.  
Het is een aanrader om deze levende legende in ons parochieverband 
uit te nodigen. Hij haalt o.a. als voorbeeld de gelijkenis van Gandhi voor 
waarheid aan: 
 

 
3 Martin Luther King en Harky 



 
 
 
 
 
 
Vier blinden betasten een olifant, Eén pakt de slurf: ”Dit is een slang”. Een ander voelt de staart: ‘Dit is 
een bezem”. Daarna voelt er één een oor: “Dit is leer”. De laatste stoot tegen een poot: “Dit is een 
boomstam”. Hoe blind zijn wij? 
 
Ze hebben alle vier een deel van de waarheid gevoeld. Gezamenlijk moeten ze zoeken naar het geheel, 
de hele waarheid. Blijf je zwart-wit denken, dan mis je de kans om de mooie kleuren van de regenboog te 
zien. 
 
Een hindoe komt bij de hemelpoort. Petrus zei: ”Ik verwachtte U, ga naar uw kamer 26, maar als je langs 
kamer 3 kom, doe dan heel stil”.  
Zo kwam er een moslim bij Petrus: “Wees stil bij kamer 3, ga naar kamer 10”.  
Toen een jood, weer het zelfde: “Passeer kamer 3 heel stilletjes, ga naar kamer 7”. De volgende kwam: 
“Waarom moet ik zo stil zijn bij het passeren van kamer 3?”. Petrus glimlachte: “Daar zitten de 
Christenen, die denken, dat alleen zij in de hemel komen”! 
 
Liefde, heb je vijanden lief. Harky zag op een vredesmanifestatie, dat een racist weerloze mensen lastig 
viel. Iemand zei: “Vergeet niet, dat Jezus ook voor deze man stierf”. Hij ging, niet zonder gevaar, naar 
deze man en probeerde met hem te praten. 
 
Elke geloofsgemeenschap schenkt op zijn eigen manier aandacht aan de vredesweek. Kijk op hun eigen 
Nieuwsbrief.  
Er kan ook in deze week aangesloten worden bij Generatie Vrede van PAX. Hier wordt ingegaan op 
omgaan met conflict en vrede in heden en verleden, op de dialoog met verschillende generaties, 
daarnaast worden er antwoorden gezocht op de grote uitdagingen van onze tijd.  
 
Pax: https://vredesweek.nl/centraal-programma 
 
Te lenen in elke geloofsgemeenschap het boek: 
Het leven van de vredesapostel Harcourt Klinefelter. De globalisering van de droom van Martin Luther 
King. 
 
Voor MOV-Norbertus, 
Frans van ’t Hul. 
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olifant 

De waarheid als een olifant  

https://vredesweek.nl/centraal-programma


PAX Vredesweek 2022   

Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land honderden activiteiten georganiseerd rondom 
het thema ‘Generatie Vrede’: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van 
vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale 
Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Het central programma: 

 Zaterdag 14september 

 16:00 - 18:30 Jongerenberaad, Tivoli Vredenburg, Utrecht 

Tijdens dit programma gaan De Kiesmannen, bekend van hun populaire 

Verkiezingsshows, met jongeren in gesprek over hun kijk op de prangende 

politieke vragen over vrede in Europa. Verschillende experts houden een 

prikkelend verhaal, waarna deelnemers zelf aan de slag mogen. 

  

 20:00 - 22:00 De toekomst van vrede in Europa, Tivoli Vredenburg 

In dit programma werpen we een blik op de nabije en verre toekomst van vrede in 

Europa. Onder andere BIJ1-politicus Sylvana Simons en Srebrenica-

overlevende Alma Mustafic gaan in gesprek. De Oekraïens-Nederlandse 

zangeres Katie Koss zal het programma muzikaal omlijsten. 

Zondag 18 september 

  15:00 - 17:00 Vredesweeklezing, Domkerk, Utrecht 

Traditiegetrouw organiseren PAX en het Citypastoraat Domkerk de jaarlijkse 

nationale Vredesweeklezing op 18 september 2022. Deze zal dit jaar verzorgd 

worden door Mpho Andrea Tutu van Furth, de Zuid-Afrikaanse anglicaanse 

priester, auteur, activist en dochter van aartsbisschop Desmond Tutu. 

 Woensdag 21 september 

 20:00 - 22:00 Generatie Vrede: wat is vredesactivisme anno nu? Tivoli Vredenburg 

Oorlog op het Europese continent, de toenemende dreiging van kernwapens en 

miljoenen mensen op de vlucht voor conflict: vrede lijkt nu verder weg dan ooit. 

Deze onzekere tijden zorgen voor een gevoel van onmacht, maar tegelijkertijd 

willen velen zich inzetten voor vrede. Wat kan jíj doen om in actie te komen voor 

vrede? Hoe ziet vredesactivisme anno 2022 eruit? Met onder andere: voormalig 

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut en Benjamin Fro. 

Zaterdag 24 september 

  20:00 - 21:00 The Revolution is Female, Tivoli Vredenburg, Utrecht 

In dit programma onderzoeken we hoe traditionele gendernormen bepalen hoe 

macht verdeeld wordt: van de huiselijke sfeer tot de politieke arena. Met onder 

andere activist Nanoah Struik en Devika Partiman. 

  

 21:00 - 00:00 Nacht van de Vrede, verschillende locaties in Utrecht 

Tijdens Nacht van de Vrede worden er op verschillende plekken in Utrecht 

(centrum) activiteiten georganiseerd, zoals een lezing, debat en filmvoorstelling. 

De avond begint met The Revolution is Female in TivoliVredenburg. De overige 

activiteiten worden later bekend gemaakt! 

 

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Tivoli 
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PAROCHIE H. NORBERTUS VOLWASSENENCATECHESE 
PROGRAMMA 2022-2023 

 

Activiteiten die in september van start gaan  
 

1. Taizé Pax Christi stilte meditatie  
 
Vier uur van Taizé-muziek en stilte/meditatie in de Petruskerk in Lelystad en dat in 
een sacrale sfeer.  
 
U kunt komen en gaan wanneer u wilt.  
 
Deze meditatie wordt in zijn geheel gestreamd via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450; u kunt dus ook thuis kijken en luisteren.  
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond: u bent van harte welkom!  
 
 

Begeleiding en informatie:  
Adri Appelman a.j.w.appelman@treavalon.nl of telefoon 0320 241556  
Datum: zaterdag 10 september 2022  
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, van 20.00 uur tot 24.00 uur  
Opgave niet nodig.  
Kosten: Geen.  
 

2. Rond de Schrift  
 

In onze bijeenkomsten gaan wij de lezingen van de komende zondag samen 
bespreken. We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbelverhalen. Door 
het luisteren naar de bewogenheid van de Schrift raken ook wij bewogen.  
Luisterend naar de bewogenheid van anderen wordt je zelf bewogen.  
 
Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf en naar elkaar. 
Een meditatief gesprek; wat zeggen de verhalen ons voor ons dagelijks leven hier en 
nu en hoe kunnen ze ons inspireren in ons geloof?  
 
 

Begeleiding en informatie:  
Marian van den Berg; e-mail: vdbergdreijer@cs.com  
Data: 2e woensdag van de maand: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12, 11/1, 8/2, 8/3, 12/4  
Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten van 20.00 – 22.00 uur.  
Opgave: Parochiesecretariaat 0321-312456  
Kosten: € 2,50 per avond (inclusief koffie en thee)  
 

3. Aartsvader Jakob  
 
Jakob is, na Abraham en Isaak, de derde aartsvader. En hij kan de 
laatste zijn, want met zijn twaalf zonen wordt het ‘huis Israël’ definitief 
op vaste bodem verder gebouwd. Waarom is Jakob een zo belangrijk 
figuur, een aartsvader? Hij liegt tegen zijn vader, hij vlucht voor zijn 
broer, hij wordt bedrogen, hij vlucht opnieuw, hij worstelt met ‘de man’, 
zijn geliefde zoon verdwijnt, hij ondergaat nogal wat beproevingen. En 
toch…  
De Thora vertelt haar verhalen ter wille van onderricht, en niet zomaar. 
Uit de veelheid van overleveringen die in het volk leefden, kiest ze 

datgene wat wijst op de doorgaande band tussen God en de voorvaderen, op de Goddelijke beloften van 
de toekomst voor het volk en de verwerving van het land, en op de Goddelijke zorg en bezorgdheid, die 
weliswaar met grote strengheid alle overtredingen afstraft, maar dat ter wille van het in stand houden van 
die beloften.  
Dit jaar gaan we verder met de verhalen van Jakob op onze vertrouwde leerhuismanier, waarbij het een 
‘heen-en-weer-gaan’ is tussen Bijbeltekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en 
tussen onszelf en onze leefsituatie.  

(Zie volgende bladzij)  6 



We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven elkaar aanwijzingen, leren van elkaar, 
delen kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: zo 'leren' we.  
 
Begeleiding en informatie:  
Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) en  
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com)  
Data: donderdag 15/9, 13/10, 17/11, 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 11/5, 22/6 en 13/7.  
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur  
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com  
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)  
 

4. Hooglied. Om Liefde: een vlam van de ENE.  
 

Het Hooglied neemt je mee naar mystieke sferen. Prachtige 
beelden proberen te zeggen dat liefde de kern is van ons leven, 
dat liefde geluk is, ook al kan die liefde soms flink veel pijn doen. 
Het Hooglied wordt wel gelezen als een boek  
dat de liefde bezingt tussen God en zijn volk, of als een boek dat 
gaat over de liefde tussen Christus en zijn Kerk, of als een boek 
dat de liefde beschrijft tussen een man en een vrouw. Of is het 
een boek over de passie die in ons is, waarbij het zingt over onze 
liefde met wie of voor wat dan ook, over ons verlangen naar 
liefde; een alles-of-niets zoektocht naar de kern en de zin van het 

bestaan.  
 
Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Met hoofd én hart. Met onze 
mannelijke en vrouwelijke kanten. Met onze wijsheid en dwaasheid. Met onze verbeeldingskracht en 
vragen. Op zoek naar liefdevolle lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer 
opnieuw, kunnen ontdekken en leren.  
 
Begeleiding en informatie:  
Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en  
Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)  
Data: dinsdag 27/9, 25/10, 22/11, 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 20/6 en 11/7.  
Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 9.30 – 11.30 uur.  
Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com  
Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee). 
 
5. Film in de kerk: ‘THE WAY’  

 
Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk 
om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen.  
 
De jongen is tijdens een storm in de Pyreneeën omgekomen, terwijl hij de 
Camino de Santiago aan het lopen was. 
  
Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter 
te leren kennen, besluit Tom om ook aan de historische pelgrimstocht te 
beginnen.  
 
Een hoofdrol is weggelegd voor Martin Sheen.  
 
 
 
 

 
Begeleiding en informatie:  
Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com  
Datum: dinsdag 27 september 2022  
Plaats en tijd : Ludgeruskerk Dronten, 19.30 uur  
Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321312456  
Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee 

 
7 



KERKELIJK CENTRUM DE HOEKSTEEN EN ENERGIE 
 
Zoals elk huishouden in Nederland krijgt ook de Hoeksteen te maken met de zeer sterke verhoging van de 
energieprijzen. Voor het jaar 2022 zijn de prijzen nog laag, omdat het meeste vroegtijdig vastgelegd is.  Voor 
het jaar 2023 moeten de gas- en elektraprijzen nog vastgelegd worden met de leveranciers.  
 
De Hoeksteen gebruikt veel gas, op jaarbasis gemiddeld 20.000 M3. De verhoging van de energieprijzen 
heeft dan ook  grote gevolgen voor de Hoeksteen. Bij hetzelfde verbruik gaan de jaarkosten enorm omhoog. 
Bij de prijzen van dit moment zou dat een extra kostenpost inhouden van ongeveer 35.000 euro per jaar. Als 
de prijzen nog verder stijgen kan het ook zo 50.000 euro worden.  
De Hoeksteencommissie is met de kerken in gesprek hoe we hier mee om moeten gaan.   
 
Hoe houden we het gebouw betaalbaar? Aan het stijgen van de prijzen kunnen wij niet veel doen. Hoe 
kunnen we zorgen dat we veel minder energie gaan gebruiken? 
 
Dit gaat ons allemaal aan, daarom willen we ook graag uw ideeën en/of mogelijke oplossingen horen. Wij 
nodigen u graag uit om uw ideeën en oplossingen naar één van ons toe te sturen, zodat wij dit mee kunnen 
nemen in de besluitvorming voor verlaging van het energieverbruik.  
 
Augustus 2022 
Jack Musters jack.musters@kpnmail.nl 
Jan Oosterga  oostergaj@live.nl  
Pieter Franken pieterfranken@rumaweb.nl  
 
 

FRUITPLUKKERS GEZOCHT VOOR DE VOEDSELBANK 

 
We hopen dat je geniet van een mooie zomer. Stiekem verheugen we ons al een beetje op de herfst. Want 
ook dit jaar gaan we met elkaar appels plukken voor de Nederlandse voedselbanken. 
Dat doen we op 24 september en de zaterdagen in oktober. Er wordt geplukt tussen 8.30 en 15.30 uur. 
Een en ander is uiteraard een beetje afhankelijk van het weer. We zorgen voor koffie, thee en een lunch. 
 
Vorig jaar haalden we met elkaar 15 ton appels op. De plukkers die er toen bij waren, vonden het erg 
gezellig. Ze waren ook enthousiast over de catering.  
Dit jaar kunnen we bij meer fruittelers terecht. Daarom hebben we meer plukkers nodig.  
Omdat je betrokken bent bij de organisatie R.K. Parochie H. Norbertus Dronten, hoop ik dat je bij je leden, 
klanten, collega's of anderszins daarbij betrokkenen, vrijwilligers voor ons wilt zoeken. 
 
Misschien iets voor een verenigings- of bedrijfsactiviteit? De precieze plaatsen en tijden hoor je nog van me. 
  
Vragen? 
Neem contact met me op: Tel. 06 - 38 59 10 55. 
 
Met een verse groet, 
Arie Burggraaf, 
Projectleider IJsselmuiden. 
 
 

DE ACTIVITEITENCOMMISSIE VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN 

De PGS heeft sinds 1975 een activiteitencommissie. Rond 1995 moest het dak van de Hoeksteen vernieuwd 

worden en om dat te bekostigen is de Willibrordparochie ook bij de commissie aangesloten. 

In de loop der jaren is er op vele manieren geld ingezameld door de beide kerken om zo de kosten van 

bijvoorbeeld onderhoud te bekostigen. Zo is het geld gebruikt voor nieuwe dakbedekking op de Hoeksteen, 

het reviseren van de torenklok en het vervangen van de verwarmingsketel en het professionele 

koffiezetapparaat. 

Door verschillende oorzaken, waaronder corona en een te kort aan vrijwilligers, zijn de activiteiten en dus 

ook de inkomsten teruggelopen. Activiteiten die nu nog georganiseerd worden zijn de welbekende 

bloemetjesmarkt, het oliebollen bakken en de oud ijzer actie.  
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Om de activiteiten van de commissie weer volop te kunnen organiseren zijn nieuwe actieve leden met 

(nieuwe) ideeën van harte welkom, of kom gewoon gezellig per activiteit meedoen eventueel voor een korte 

periode. 

Dus vindt u of vind jij het leuk om activiteiten te bedenken of mee te helpen met de uitvoering, laat het ons 

dan weten. 

Aanmelden of informatie kan ingewonnen worden bij:  

De Activiteitencommissie 
Karin Weevers: email: karin@weeversbv.nl   tel: 06 483 711 71 
Grada Leijen: email: ghleijen@gmail.com   tel: 0321 321 541 

 

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 begin oktober uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 1 oktober 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. 15-1) komt 7 september uit. De start van het nieuwe seizoen. 
De daaropvolgende komt 16 november uit. 
Kopij voor deze Oversteek (nr. 15.2), met thema “Saamhorigheid”, kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag  
29 oktober bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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