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VIERINGENROOSTER 

 
Zondag 9 okt. Eucharistieviering  
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten  
 Lector: Greet van ‘tHul  
 Koor: Alliance 
 Koster: Koster: Vincent Hindle  
 
Zondag16 okt. Woord- en Communieviering 
9.00 uur Voorg.: Marie José Dusseldorp 
 Lector: Mijam Kemps 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David van der Schans 
 
Zondag 23 okt. Woord- en Communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Antoinette de Winter 
  Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters  
 Extra Coll: Missiezondag 
 
Vrijdag 28 okt. Seniorenviering  
10.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Koster: Tinus Jacob 
 
 
Zaterdag 29 okt. Filmavond 

19.30 uur Org.: Frans van ‘t Hul 
 Koster: Vincent Hindle 
 (info zie blz. 3) 
 
Zondag 30 okt. GEEN VIERING 
 

Woensd. 2 nov. Allerzielen 
19.30 uur Gebedsviering 
 Voorg: Marian Plasschaert en  
  Hennie van der Schans  
 Koor: Cantorij  
 Koster: David van der Schans 
  
Zondag 6 nov. H. Willibrordzondag  
10.00 uur Raad van Kerken viering 
 Voorg.: Robert Jan Nijland- 
  Beltman  
 Kinderwoorddienst  
 Koster: Dook Musters  
 Extra Coll.:  Zondag v.d.  
    Oecumene 
 
Zondag 13 nov.: Gluren bij de buren 
11.00 uur PopUp Band  
 PGS-kerkzaal 
 

 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 9 t/m 16 okt.: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet. 
- 23 okt. t/m 2 nov: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
- 6 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden: 
- 21 september: dhr. Johannes Wilhelmus (Jan) Venema. Hij is 68 jaar geworden. 
- 22 september: dhr. Ko de Jonge. Hij is 82 jaar geworden 
 
 

DANK AAN ALLEN DIE STARTZONDAG WEER MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT! 
 
Beste gemeenteleden en parochianen, 
Op zondag 11 september hebben we met elkaar voor het 15

de
 jaar Startzondag gevierd op een wijze die zo 

vertrouwd voor ons is. Was het in 2020 en 2021 nog anders door Corona nu leek het alsof het nooit anders 
geweest was. Gelukkig maar! 
 
We begonnen deze zondag met een mooie oecumenische viering met als thema ‘Aan tafel gaan in 
verbondenheid’. Door de voorgangers werd aan dit thema op voortreffelijke wijze handen en voeten gegeven 
in  tekst en gebed. De cantorij van beide kerken had toepasselijke liederen uitgekozen en er werd uit volle 
borst meegezongen. De kinderen uit de kindernevendienst maakten olv. vrijwilligers een leuke attentie voor 
de zieken en mindervaliden uit onze beide kerken. 
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Na de kerkdienst waren we welkom in R.K. kerkzaal. Wat een mooie opkomst. De zaal was met lange mooi 
gedekte eettafels door de startcommissie omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsruimte.  Alle 
meegebrachte lekkernijen waren als een high tea uitgeserveerd om zo het thema ‘Aan tafel gaan in 
verbondenheid’ letterlijk in praktijk te brengen. Door de koffiezetters en schenkers werden we voorzien van 
koffie en thee en voor de kids was er natuurlijk ook limonade. De sfeer zat er meteen goed in. Je proefde de 
verbondenheid en saamhorigheid. De kerkzaal gonsde van alle verhalen. De leuke vragen die her en der op 
de tafels lagen droegen daar ook zeker aan bij.  
 
De kinderen onder ons gingen met elkaar mooie placemats kleuren of een gezelschapsspelletje spelen. En 
verder had de startcommissie nog een mooie fotoquiz in elkaar gedraaid met als oplossing: Aan tafel van de 
maaltijd van Jezus naar de tafel van verbinding. Om zo het thema nog eens te onderstrepen.  
 
Beste gemeenteleden en parochianen, ondanks alle onrust die er momenteel in de wereld is, kunnen wij 
terugkijken op een mooie Startzondag die wij in vrede en vrijheid mochten vieren. Iets om dankbaar voor te 
zijn!! Heel veel dank aan allen die deze Startzondag, op welke manier dan ook,  mogelijk hebben gemaakt. 
 
Hartelijke groet, 
Annie Venema, voorzitter PGS en Mirjam Kemps-van Berkum, voorzitster ggW. 
 
 

PAROCHIE H. NORBERTUS VOLWASSENENCATECHESE 
PROGRAMMA 2022-2023 

 
 

Activiteit die in oktober van start gaat  
 

Maria in de kunst en iconografie  

 

Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen 

die over heel de wereld aan haar gewijd zijn, getuigen daarvan.   

Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht neemt ons mee in 

de vele voorstellingen van Maria.   

Mgr. Woorts is ook docent christelijke kunst en iconografie aan priester- en 

diakenopleidingen.   

We komen Maria tegen in kathedralen, parochiekerken en (weg)kapel-
letjes, in onze huizen en op pleinen, in grote of kleine bedevaartsoorden.  
 
De oudste afbeeldingen van Maria dateren uit de derde eeuw; die tonen 

haar vanwege de geboorte en de aanbidding van Jezus als de Christus. Sindsdien is er een hele 
ontwikkeling aan voorstellingen van Maria gekomen, tot op de dag van vandaag, van grootste 
kunstwerken tot kleine devotionalia.  
Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria - 
in schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk - worden getoond en toegelicht. Die 
grote rijkdom daaraan zal haar betekenis voor Jezus en voor ons willen belichten.  
 
Begeleiding en informatie:  
Anne-Marie Swater a.swaterbuijs1@gmail.nl    

Datum: dinsdag 25 oktober 2022  

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, 19.30 uur  

Inloop vanaf 19.00 uur  

Aanmelden: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  

of tel. 0320250010  

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)  
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FILMAVOND ZATERDAG 29 OKTOBER  
 

Na een pauze nemen Dook Musters en Frans van ‘t Hul de draad op om op de 
vieringloze weekenden een inspirerende film te draaien. 
Op de achtergrond steunt David van de Schans ons. David heeft al veel taken 
op zich genomen binnen onze geloofsgemeenschap en is verheugd, dat wij  
de filmavonden gaan verzorgen.  
Mien Musters staat hierbij paraat voor de hapjes en drankjes. Na de film is er 
een gezellige nazit met het napraten over de film. 
 
De start is op zaterdag 29 oktober om  20.00 uur in zaal 
9 met de film:  

Terraferma. 
    Inloop om 19.30 uur.  

 
Een verhaal over vluchtelingen en bevolking op een eiland. Spannende conflicten, 
aanspreken van het geweten, liefde en drama passeren de revue. De film uit 2011 is 
weer zeer actueel. 
 
Markanti speelt ook die avond, daarom draait de film in  
zaal 9. De mensen, die het stuk van Markanti niet willen missen, kunnen vrijdag 28 
oktober naar hun toneelstuk. 
 
De film TERRAFERMA vertelt het verhaal van een vissers-familie op een prachtig 
onbedorven Siciliaans vulkaaneiland, nog nauwelijks bekend bij toeristen. De 
twintiger Filippo helpt zijn grootvader op hun vissersboot, terwijl zijn moeder Giulietta 
droomt van een beter leven op het vaste land. Filippo en zijn grootvader ontdekken tijdens het vissen een 
groep Afrikaanse vluchtelingen op zee. Ze besluiten de regels van het eiland te negeren en te handelen naar 
de wetten van de zee. Ze redden hen van de verdrinkingsdood en ontfermen zich over een zwangere vrouw 
en haar kind.  

Hierdoor komen Filippo en zijn familie klem te zitten 
tussen principes en realiteit. Wanneer het beleid jegens 
de vluchtelingen strenger wordt, neemt Filippo een 
onherroepelijke beslissing. 
Tegen de achtergrond van een adembenemend 
landschap omringd door een diepblauwe zee, vertelt 
TERRAFERMA het spannende verhaal van de zomer 
waarin Filippo zijn onschuld verliest.  
 
Van harte uitgenodigd, 
 

 
Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=jeip5gtEZlM  

 
Het ”filmteam”,  
Frans van ’t Hul/Dook Musters.  
 
 

 

Secretariaat Diocesane Roepingenraad 

Keistraat 9 

3512 HV  UTRECHT 

tel.: 030 2310490 

e-mail: roepingenraad@aartsbisdom.nl 

  

Nationale Roepingenweek 2022 
 
Voor het vierde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale 
Roepingenweek. Van zondag 6 tot en met zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende 
religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat 
en het religieuze leven centraal staat.  
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Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de 
Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige 
Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment 
in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse 
Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.  
 
Materiaal voor gebed en liturgie 
Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Om in 
uw persoonlijk gebed en de liturgische vieringen aandacht aan roepingen te kunnen geven, wijzen wij u op 
het vele gebedsmateriaal dat in de loop van de jaren is samengebracht – kijk daarvoor s.v.p. op 
www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationale-roepingenweek-2022/#downloads. 
 
Intentie voor de voorbede 
Op voorspraak van de heilige Willibrord, patroon van ons aartsbisdom, bidden wij om roepingen tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Dat er ook in de Kerk van morgen mensen mogen zijn 
die ons voorgaan in de verkondiging van het Evangelie en de viering van de sacramenten en zo hun steentje 
bijdragen aan de opbouw van Gods Kerk. Laat ons bidden … 
 
Materiaal voor een geloofsgesprek 
We hopen dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen 
waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd 
en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. Om dit alles te faciliteren, heeft 
de Roepingenraad materiaal samengebracht voor het opzetten van een geloofsgesprek: klik hier (of zie 
Download nr. 5 op de hierboven genoemde webpagina). 
 
Meeleefdagen Ariënsinstituut 
Verschillende priesteropleidingen in ons land openen tijdens deze week hun deuren voor mensen die enkele 
dagen willen meeleven. Ook het Ariënsinstituut nodigt jonge mensen die erover denken of het priesterschap 
wellicht iets voor hen is van harte uit. Neem hiervoor contact op met rector Kuipers 
(rector@ariensinstituut.nl). 
 
Wij hopen dat deze Nationale Roepingenweek mag bijdragen aan meer gebed voor en gesprek over 
roepingen en dat het mensen mag helpen om te onderscheiden wat de Heer van hen vraagt. 
 
Rector P. Kuipers 
Voorzitter Diocesane Roepingenraad 
 

Zie ook: www.ariensinstituut.nl/roepingenraad/nationale-roepingenweek-2022/ 
 
 

HEARTBEAT4KIDS 
 
Heartbeat4kids Swifterbant start na de herfstvakantie met oefenen voor kerst. We oefenen voor het 
kinderkerstfeest maar wie weet kunnen we nog meer mensen blij maken met een optreden!  
Dit keer mag je vanaf 6 jaar al meedoen. Heartbeat4kids is een initiatief van de gezamenlijke kerken in 
Swifterbant maar alle kids van 6-13 zijn welkom om mee te doen.  
Hou je van zingen, dans en of toneel meld je dan snel aan!  Meedoen is gratis. 
Heb je belangstelling voor een optreden van Heartbeat4kids laat het weten! 
Jeugd@pgswifterbant.nl  
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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 november uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 12 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. 15-2) komt 16 november uit. De start van het nieuwe seizoen. 
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Saamhorigheid, Franciscus, Silvester,” kunt u aanleveren tot uiterlijk 
zaterdag 29 oktober bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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 BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS  
VOOR DE 108STE WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN 2022  
(25 september 2022)  
 
Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst  
“Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst” (Heb. 13, 14).  
Geliefde broeders en zusters,  
De uiteindelijke betekenis van onze “reis” in deze wereld is het zoeken naar het ware vaderland, het Rijk 
van God, dat is begonnen door Jezus Christus en dat zijn volledige verwezenlijking zal vinden, wanneer 
Hij in heerlijkheid zal terugkomen. Zijn Rijk is nog niet voltooid, maar is al aanwezig in hen die het heil 
hebben ontvangen. “Het Rijk van God is in ons. Hoewel het nog eschatologisch is, de toekomst van de 
wereld, van de mensheid, bevindt het zich tegelijkertijd in ons”.1  
1 De heilige Johannes Paulus II, Toespraak bij het bezoek van de parochie van de heilige Franciscus van 
Assisi en Catharina van Siena, patroonheiligen van Italië, 26 november 1989.  
De toekomstige stad is een “stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwer is” (Heb. 11, 
10). Het plan voorziet in een geweldige bouwactiviteit waarbij wij ons allen persoonlijk betrokken moeten 
voelen. Het gaat om een nauwgezet werk van persoonlijke bekering en verandering van de werkelijkheid 
om steeds meer te beantwoorden aan het goddelijk plan. De drama’s van de geschiedenis herinneren 
ons eraan hoe ver het bereiken van ons doel, het Nieuwe Jeruzalem, “Gods woning onder de mensen” 
(Apok. 21, 3), nog is. Maar daarom moeten wij de moed niet verliezen. In het licht van hetgeen wij in de 
tegenspoed van de laatste tijd hebben geleerd, zijn wij geroepen onze inzet te vernieuwen voor de 
opbouw van een toekomst die meer beantwoordt aan Gods plan: een wereld waar allen in vrede en 
waardigheid kunnen leven.  
“Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen” (2 Petr. 3, 13). De 
gerechtigheid is een van de fundamentele elementen van het Rijk van God. In het dagelijks zoeken naar 
zijn wil wordt deze gerechtigheid met geduld, opoffering en vastberadenheid opgebouwd, opdat al 
degenen die ernaar hongeren en dorsten (vgl. Mat. 5, 6) verzadigd worden. De gerechtigheid van het Rijk 
van God moet verstaan worden als de verwezenlijking van de goddelijke orde, van het harmonieuze 
ontwerp ervan, waar, in de gestorven en verrezen Christus, de schepping weer “iets goeds” en de 
mensheid “iets zeer goeds” wordt (vgl. Gen. 1, 1-31). Maar wil deze wonderbare harmonie heersen, dan 
is het noodzakelijk het heil van Christus, zijn evangelie van liefde, te aanvaarden, opdat de vormen van 
ongelijkheid en discriminatie van de huidige wereld worden verdreven.  
Niemand moet worden uitgesloten. Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst de bewoners de van de 
existentiële periferieën in het middelpunt. Onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen, mensen die 
geëvacueerd zijn, en slachtoffers van mensenhandel. De opbouw van het Rijk van God is met hen, omdat 
zonder hen het geen Rijk zou zijn dat God wil. Het insluiten van de meest kwetsbare personen is een 
noodzakelijke voorwaarde om er het volledig burgerschap te verwerven. De Heer zegt immers: “Komt, 
gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de 
wereld. Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken 
gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek 
en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 34-36).  
Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst betekent ook: erkennen en naar waarde 
schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw. Ik houd ervan deze 
benadering van het verschijnsel van de migranten weerspiegeld te zien in een profetisch visioen van 
Jesaja. Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige 



werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen 
openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).  
In dezelfde profetie wordt de komst van de vreemdelingen voorgesteld als bron van verrijking: “De 
schatten der zee worden naar u gebracht, de rijkdom der volken komt naar u toe” (60, 5). De 
geschiedenis leert ons in feite dat de bijdrage van migranten en vluchtelingen fundamenteel is geweest 
voor de sociale en economische groei van onze maatschappij. En dat is het vandaag de dag nog. Hun 
werk, hun opofferingsgezindheid, hun jeugd en hun enthousiasme verrijken de gemeenschappen die hen 
opnemen. Maar deze bijdrage zou veel groter kunnen zijn, als deze op haar waarde geschat en 
ondersteund zou worden door doelgerichte programma’s. Het gaat om een enorm potentieel, dat erop 
wacht aangewend te worden, als daarvoor maar de gelegenheid wordt geboden.  
De bewoners van het nieuwe Jeruzalem - zo profeteert Jesaja ook nog - houden de poorten van de stad 
altijd wijd open, opdat de vreemdelingen met hun gaven kunnen binnentreden: “Uw poorten zullen altijd 
openstaan, bij dag noch bij nacht ooit worden gesloten, zo kunnen de volken u rijkdommen brengen” (60, 
11). De aanwezigheid van migranten en vluchtelingen is een grote uitdaging, maar ook een gelegenheid 
voor culturele en spirituele groei voor allen. Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de 
schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en 
samen een groter “wij” opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare 
ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven. 
Wij ontdekken ook de rijkdom die besloten ligt in godsdiensten en vormen van spiritualiteit die ons 
onbekend zijn, en dit stimuleert ons om onze overtuigingen te verdiepen. In het Jeruzalem van de volken 
wordt de tempel van de Heer mooier gemaakt door de geschenken die uit vreemde landen komen: “Al het 
kleinvee van Kedar is voor u samengedreven, de rammen van Nebajot staan u ter beschikking; zij gaan 
naar mijn altaar, een welgevallige gave. Mijn luisterrijke tempel zet ik weer luister bij” (60, 7). In dit 
perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk 
leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende 
dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en 
verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk 
van God te beleven.  
Geliefde broeders en zusters, en vooral jullie, jongeren! Als wij willen samenwerken met onze hemelse 
Vader bij het bouwen aan de toekomst, laten wij dat dan doen samen met de migranten en vluchtelingen, 
onze broeders en zusters. Laten wij daar vandaag aan bouwen! Want de toekomst begint vandaag en 
begint bij ieder van ons. Wij kunnen de verantwoordelijkheid voor beslissingen die nu moeten worden 
genomen, opdat Gods plan met de wereld wordt verwezenlijkt en zijn Rijk van gerechtigheid, 
broederschap en vrede komt, niet aan de volgende generaties overlaten.  
 
Gebed  
Heer, maak ons tot dragers van hoop,  
opdat waar duisternis is, uw licht heerst,  
en waar gelatenheid is, weer vertrouwen in de toekomst wordt geboren.  
Heer, maak ons tot instrument van uw gerechtigheid,  
opdat waar uitsluiting is, broederschap opbloeit,  
en waar hebzucht is, samen wordt gedeeld.  
Heer, maak ons tot bouwers van uw Rijk  
samen met migranten en vluchtelingen  
en alle bewoners van de periferieën.  
Heer, maak dat wij leren hoe mooi het is  
allen te leven als broeders en zusters. Amen  
 
Rome, Sint Jan van Lateranen, 9 mei 2022  
Franciscus  
 
Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers  
Eindredactie: A. Kruse, MA  
Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK 

 


