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Nieuwsbrief voor de  periode van 15 januari t/m19 februari 2023 
 

VIERINGENROOSTER 
 
Zondag 15 jan. Bijzondere Ontmoeting 
10.00 uur Werkgroep B.O. 
 Koster: David v.d. Schans 
 Actie Kerkbalans  
 Zaal 5 
 
Zondag 22 jan. Oecum. viering (RvK) 
10.00 uur Voorg.: Ben Piepers  
 Kinderwoorddienst 
 Koor: Alliance  
 Koster: Dook Musters  
 Extra coll.: RvK  
 Livestream (info: zie hieronder) 
 
Vrijdag 27 jan. Vrijdagochtendviering 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Tinus Jacob  
 
Zaterd. 28 jan. Filmavond  
19.30 uur Werkgroep Film 
 Koster: David v.d. Schans  
 Zaal 5 
 

 
Zondag 29 jan. GEEN VIERING 
 

Zondag 5 febr. Eucharistieviering 
9.00 uur Voorg.: Ton Huitink 
 Lector: Antoinet de Winter 
 Koor: Alliance 
 Koster: Dook Musters 
 
Zondag 12 febr. Woord- en communieviering 
10.00 uur Voorg.: Marian v.d. Berg –  
  den Reijer 
 Lector: Marian Plasschaert 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 
Zondag 19 febr. Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: Marie José Dusseldorp 
 Lector: Greet van ‘t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 
 
 

 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 

- 15 t/m 27 jan.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.  
- 5 febr. t/m 19 febr.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
 

 

INTERNET (LIVESTREAM) 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 dat u ontvangt via de Nieuwsbrief of 
Oversteek zal vermeld worden welke vieringen worden opgenomen en uitgezonden. 
Zondag 22 januari vanaf 10.00 uur is de eerstvolgende uirzending. 
 
Hoe kunt u de viering via livestream 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. 
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http://www.kerkdienstgemist.nl/


 U ziet dan de vieringen op een rij en kiest de betreffende viering 

 U klikt op de button van deze viering 

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

 Als u daarop klikt begint de uitzending. 
 

 

FILMAVOND ZATERDAG 28 januari 2023 
 

De film Lion is een sterk en waar gebeurd 
ontroerend 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 

 
 

KERSTVIERING OP DE GOLFSLAG 
 
Om 15:50 druppelen alle kinderen en hun ouders langzaam binnen voor de 
kerstviering. Eindelijk na twee jaar weer gewoon een ouderwetse kerstviering.  
We vierden kerst in de andere zaal want wat waren we met veel! Zoveel ouders en 
opa's en oma's die ook met ons mee kwamen vieren.  
We hebben veel gezongen en hoorden het kerstverhaal naar aanleiding van een mooi 
prentenboek.  
De leerlingenraad had een goed doel gekozen voor de collecte.  

Het was een mooie viering.  
Na de viering zijn alle kinderen met een lampje in een lange stoet terug naar school gegaan om daar samen 
te genieten van het kerstdiner.  
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KERSTPAKKETTEN 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcMb4tdQi68


Dankzij de inzet van velen was het mogelijk om ook dit jaar weer veel mensen blij te 
maken met een kerstpakket. Op veel adressen is een kerstpakket bezorgd.  

We willen heel graag iedereen die geholpen heeft dit mogelijk te maken van harte 
bedanken.  

 
We denken aan de mensen die bij AH hebben gestaan om geld 
in te zamelen, er moesten dozen worden geplakt, gevuld 
en weggebracht.  

En natuurlijk niet te vergeten de financiële bijdragen die 
binnen kwamen via de bank.  

 
Ook heeft u massaal bonnen van DE en Tietema gespaard 

en ingeleverd bij Hanneke van Wageningen. U kunt blijven 
sparen en bonnen bij haar inleveren aan  

De Lange Streek 37. 
 

   U heeft gul gegeven.  
 

Iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen dit mogelijk te maken nogmaals 
heel erg bedankt! 

 
Namens de diaconie van beide kerken, 

Nico van Wageningen, Mien Musters en Lidy van Noort. 
 

  

OPENING PASTORAATSGROEP/LOCATIERAAD 
 

Tijdens de laatste vergadering van de pastoraatsgroep/locatieraad in 2022 was het mijn beurt de opening te 
verzorgen. 
Ik heb hiervoor de tekst gebruikt op bladzijde 88 van het boekje “van donker naar licht” gebeden rond de 
kerststal gebruikt: 
 

Uit de lezing: ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij (Jakobus) 
De Heer is aanwezig in onze mislukkingen. Johannes dacht dat hij mislukt was, toen hij eenzaam opgesloten 
was in de gevangenis, althans dat was zijn bekoring. 
Jezus leek mislukt in zijn eenzame uren op het kruis. Maar daar, juist daar werd het succes geboekt. Daar 
kwam de wending, daar kwam resultaat. Gods werk wordt gedaan in ons, ook als wij zogenaamd mislukken. 
Wij moeten een situatie en mensen niet beoordelen met onze menselijke maatstaven en met onze 
verwachtingen. Vaak zijn het juist moeilijke en zogenaamd “negatieve” ervaringen die ons helpen om ons te 
openen voor Gods wonderlijke werken. 
Hij is aanwezig in onze mislukkingen. 
 

Groet Anneke Keizer. 
 
 

AFSCHEID LIDY VAN NOORT, PROFIELHOUDSTER DIACONIE. 
 

Beste parochianen, 
op 13 december heeft de locatieraad-pastoraatsgroep afscheid genomen van Lidy van Noort in de rol van 
profielhoudster diaconie. Lidy heeft 11,5 jaar dit profiel vertegenwoordigd en heeft zich zeer betrokken van 
haar taak gekweten. Als belangenbehartiger van De Arme Kant Dronten/ Swifterbant later Burgers in de 
Knel, Kerk en Samenleving (KeSa), Parochiële Caritas Instelling en Overleg Belangen Behartiging Dronten, 
zette Lidy het profiel diaconie goed op de kaart. Zij werd de vraagbaak en het aanspreekpunt van diaconie 
voor onze geloofsgemeenschap. Met de gemeente Dronten en met leden diaconie van de PGS heeft ze heel 
wat overleg gevoerd over armoede, eenzaamheid en aandacht voor onze naasten. Zo kwam ‘de 
kinderkookclub’ door o.a. haar inspanningen van de grond. In 2017 ving Lidy het signaal op dat de 
voedselbank op zoek was naar een nieuwe uitdeelpost in Swifterbant. Mede door haar doorzettings-
vermogen vindt dit alweer 5 jaar plaats vanuit de Hoeksteen, gesteund door vrijwilligers van beide kerken. 
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Lidy was een betrokken lid van de pastoraatsgroep met een goede kijk op pastorale en parochiële zaken. 
Haar inbreng was positief en evenwichtig. Naast haar inzet voor de diaconie heeft Lidy vele jaren de 



Startzondag mede georganiseerd en is zij de motor van de succesvolle Kersthobbymarkt in de Hoeksteen 
van beide kerken. 
 

Overigens….een echt afscheid wordt het gelukkig niet; Lidy blijft haar taken bij de kersthobbymarkt, de 
voedselbank en de kerstpakkettenactie voortzetten. 
 

Beste, lieve Lidy heel veel dank voor je bijdrage en al je inzet voor onze geloofsgemeenschap in de vele 
jaren als lid van de locatieraad-pastoraatsgroep. 
 

namens de locatieraad en pastoraatsgroep ggWillibrord, 
Mirjam Kemps-van Berkum. 
 
 

HERBRONNING 
 

Jozefgroep: Jezus van Nazareth verovert de wereld  
De Jozefgroep is gericht op mannen binnen onze 
geloofsgemeenschappen en kent  een wisselende samenstelling van 
oude en nieuwe deelnemers. Na een gedwongen coronapauze 
willen we de Jozefgroep nieuw leven inblazen.  
 

In ons laatste seizoen volgden wij documentaire-maker Kefah Allush 
in zijn zoektocht naar Jezus. Dit keer volgen wij hem aan de hand 
van de vierdelige serie ‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’ 
waarbij Kefah in de huid kruipt van de apostelen.  
 

Hoe kan het dat de boodschap van één man de hele wereld 
veroverde? Het einde van Jezus' leven betekende geen stille dood 

voor zijn ideeën. Zijn volgelingen trokken na de dood van Jezus van Nazareth, met gevaar voor eigen leven, 
de wereld in en verkondigden zijn revolutionaire boodschap. Wie waren zij en wat dreef hen?   
Hoe werkt dat bij ons? Kennen wij eenzelfde gedrevenheid?  
 

De serie volgend, zullen we interessante, opbouwende en/of kennis verhogende samenkomsten hebben. 
De ervaring leert dat als je mannen bij elkaar zet met een mooie leidraad, maar zonder al te veel kaders, dat 
er dan altijd iets inspirerends gebeurt, en er tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. Spreekt het 
onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust 
contact voor meer informatie. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers.  
 

Begeleiding en informatie:  
Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)  en  
Richard Woudenberg (jozef@parochienorbertus.nl)    
Data: dinsdag 24/1, 28/2, 28/3, en 25/4    
Plaats en tijd : Petruskerk te Lelystad, van 20.00 tot 22.00 uur 
Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: jozef@parochienorbertus.nl    
Kosten: € 2,50 (incl. koffie/thee)  
 
 

TEMPERATUUR IN DE HOEKSTEEN VANAF 1 JANUARI 2023 ONDER DRUK! 
 

Door de extreme verhoging van energiekosten voor de Hoeksteen vanaf 1 januari 2023, is in de afgelopen 
weken geëxperimenteerd hoe je minder gas kunt gaan gebruiken. Door de Hoeksteencommissie zijn en 
worden er nu allerlei maatregelen genomen om het gebruik te minimaliseren. Er is voor gekozen om de 
kerkzaal (die 1 uur in de week gebruikt wordt) te verwarmen tot maximaal 15 graden.  
De vergaderingen worden zoveel mogelijk geclusterd, deze zalen worden tot maximaal 19 graden verwarmd. 
 
Daarnaast wordt er gewerkt aan vervangende verwarming in de vorm van airco’s met warmtewisselaar in 
combinatie met zonnepanelen. Hiermee kunnen we alleen de vergaderzalen (niet de kerkzalen) en de foyer 
verwarmen, hopelijk kunnen de airco’s in januari geplaatst worden. 
Al met al zijn we hoopvol, dat we zo gezamenlijk deze lastige periode doorkomen. 
 
Jack Musters      jack.musters@kpnmail.nl  Jan Oosterga     oostergaj@live.nl 
Pieter Franken   pieterfranken@rumaweb.nl      December 2022 
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ZIJN ER NOG ONTWIKKELINGEN MET DE HOEKSTEEN? 
 

mailto:jack.musters@kpnmail.nl
mailto:oostergaj@live.nl
mailto:pieterfranken@rumaweb.nl


Het is een tijd stil geweest rond de ontwikkelingen van de Hoeksteen. Dit betekent niet dat er niets is 
gebeurd. In de afgelopen tijd is er gerekend en getekend samen met een projectontwikkelaar. Basis daarbij 
is ”nieuw voor oud” in combinatie met appartementen.  
Er ligt al sinds december 2021 een massastudie (bouwtekening) bij de gemeente Dronten, begin deze 
maand (december 2022) is de massastudie in behandeling genomen.  
 

In het 1
e
 kwartaal van 2023 gaat de gemeente kaders opstellen, waaraan we moeten voldoen. Daar is nu 

helaas het wachten op, voordat we weer verder kunnen. 
 

Al met al is het een traject van veel geduld en van een lange adem. 
 

Jack Musters 
Jan Oosterga. 
 
 

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 
Lasize Hillebregt Voorzitter Kampweg 28  06-20 07 65 34 hillebregt@Yahoo.com  
 
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 (ca. 5 weken) komt half februari uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 11 februari 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. 15-4) komt 29 maart uit.  
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Blijf dit doen” en “Ludgerus” kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 
11 maart bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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