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Nieuwsbrief voor de  periode van 19 februari t/m 26 maart 2023 
 

VIERINGENROOSTER
 

Zondag 19 febr. Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: Marie José Dusseldorp 
 Lector: Greet van ‘t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 

Wnsd. 22 febr. Aswoensdag 
19.00 uur Gebedsviering 
Livestream Voorg.: Marian Plasschaert en  
  Paul Crijns  
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 

Vrijdag 24 febr. Vrijdagochtendviering 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Dook Musters 
 

Zondag 26 febr. GEEN VIERING 
 

Dnd.dag 2 mrt Oecum. vastenmeditatie  
19.30 uur Voorg.: Oecumenische groep 
 Koster: Dook Musters  
 

Zondag 5 mrt  Gluren bij de buren (PGS-zaal) 
10.00 uur Voorg.: Ds. Gerda Lubbersen  
Livestream Kinderwoorddienst  
 

Dnd.dag 9 mrt Oecum. vastenmeditatie  
19.30 uur Voorg.: Oecumenische groep 
 Koster: Vincent Hindle 
  
 

Zondag 12 mrt Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: André van Boven 
 Lector: Antoinet de Winter 
 Koor: Alliance 
 Koster: Tinus Jacob 
 Exra coll.: Bissch. Vaste Actie  
 

Dnd.dag 16 mrt Oecum. vastenmeditatie  
19.30 uur Voorg.: Oecumenische groep 
 Koster: Tinus Jacob  
 

Zondag 19 mrt Eucharistieviering 
9.00 uur Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Mirjam Kemps  
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 

Dnd.dag 23 mrt Oecum. vastenmeditatie  
19.30 uur Voorg.: Oecumenische groep 
 Koster: David v.d. Schans 
 

Vrijdag 24 mrt Vrijdagochtendviering 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Dook Musters 
 

Zat.dag 25 mrt Filmavond 
19.30 uur Inloop 
20.00 uur Aanvang 
 Org.: Werkgroep Film 
 
Zondag 26 mrt GEEN VIERING

 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 

- 19 febr. t/m 9 maart.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
- 12 maart t/m 24 maart: Maria Vette. 
 

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 

Hoe kunt u naar de viering via livestream (terug)kijken? We leggen de stappen uit: 
In het rooster staat onder de begintijd van de viering cursief in rood “Livestream” 

 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, (zondag 5 maart op button “PGS”) 

 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.        1 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden: 
- 15 januari: Coby (Jacoba Maria) Aben – Venbrux, Heraldiek 15. In de leeftijd van 98 jaar.  
- 2 februari: dhr. Nico (Nicolaas Johannes Henricus Marie) Nooren, Swifterringweg 17, Lelystad. 

  Hij is 88 jaar geworden. 
- 7 februari: Theo (Theodorus Martinus) van de Vossenberg (oud pastor), in de leeftijd van 93 jaar. 

 
- 12 februari: Wim van den Berg, Boterbloemweide 21, in de leeftijd van 65 jaar. 
          Het afscheid is maandag 20 februari om 11.30 uur in De Hoeksteen.  

        Vooraf is vanaf 10.45 tot 11.15 uur mogelijkheid voor condoleren. 
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HERINNERINGEN AAN NICO NOOREN 
31 oktober 1935 – 2 februari 2023 

 
Een polderpionier is heengegaan. 
Rustig en voldaan is op 2 februari 2023 Nico Nooren teruggekeerd naar zijn 
Schepper. 
Op een mooie winterse dag hebben we in de Ölandhorst met velen afscheid van hem 
genomen. Afscheid van een poldermens, van een boer in hart en nieren. 
Nico groeide op in Brabant, in Liesbos, onder de rook van Breda. Hij was de derde in 
de rij en oudste zoon in een gezin van tien kinderen. Op zijn 25

e
 trok hij al naar de 

polder om er te pionieren en om zo zicht te krijgen op een boerderij. In 1962 trouwde 
hij met Corry Luijkx. Ze gingen wonen in Dronten en in 1968 kwam dan toch de 
droom  uit en kregen ze een boerderij toegewezen aan de Swifterringweg.  
Het gezin Nooren, met inmiddels 4 kinderen, was blij met een eigen plek in het 
vlakke kale polderland. Hier kon Nico zijn talenten ten volle ontplooien. Met uiterste 

precisie en aandacht werd er elk jaar geploegd, gezaaid, gewied en gezorgd voor de gewassen.  
 
De parabel van de zaaier uit Marcus 4 paste dan ook als een jas over het leven en werken van Nico. Hier 
werd geen zaad verkwist en ook het onkruid kreeg er geen kans. Kleinzoon Thijs vertelde: “wieden deed hij 
het liefst in blote bast, hoed op het hoofd en hak in de hand. Ruwe krachtige handen waar geen distel tegen 
opgewassen was.”  
We horen ook over zijn grote liefde voor dieren: meststieren, schapen, kippen en poezen. Begrijpelijk dat hij 
daar, op zijn boerderij, altijd te vinden was. Vakanties waren van korte duur, want thuis wachtten de dieren. 
 
Hij genoot van zijn kleinkinderen en nam ze mee naar het land, mee naar de lammetjes en probeerde ze zo 
te interesseren voor het boerenbedrijf. 
Trouw bezochten Nico en Corry (tot aan de coronatijd) de wekelijkse vieringen in de Willibrord 
geloofsgemeenschap. Met name de nazit, met gesprekken en gezelligheid kon hij waarderen. 
Zijn afnemende gezondheid kon hij moeilijk accepteren, het meehelpen op de boerderij werd minder.   
Toch kon hij nog stralen als hij met kleine diensten een bijdrage kon leveren: met schop en bezem het erf vrij 
houden van modderbrokken, meehelpen met de zeilen over de bieten trekken. 
 
Zoals het graan, dat overrijp zich neerbuigt naar de aarde waaruit het is ontsproten. 
Zo is het sterven van een mens, van Nico, een terugkeer naar de Eeuwige die ook zijn oorsprong was. 
Vaarwel pionier. 
 
Hennie van der Schans-Steeghs. 
 
 
ADVENTSCOLLECTE. 
  
Door omstandigheden is deze collecte in onze geloofsgemeenschap in 2022 niet in de adventsperiode 
gehouden maar op 8 januari 2023.  
We hebben uw aandacht gevraagd voor El Salvador. De opleidingen in de gezondheidszorg aldaar besteden 
geen aandacht aan vroege ontwikkeling bij kinderen. Daarom volgden 16 medewerkers van het  
Ana Manganaro ziekenhuis hierover een aanvullende opleiding. Zij kregen onder meer les van een 
gespecialiseerde psychotherapeut. Deze gezondheidswerkers brengen hun kennis en vaardigheden over op 
(aanstaande) ouders. Inmiddels heeft een groot aantal moeders, vaders en zwangere vrouwen een training 
gevolgd of een adviesgesprek gehad. Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een 
gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0-3 jaar met een ontwikkelingsachterstand stimuleringstherapie 
krijgen. 
  
De bezoekers van de dienst op 8 januari 2023 hebben hier maar liefst € 103,50 aan bijgedragen. Heeft u de 
collecte gemist en wilt u alsnog doneren, dan kan dat door uw gift over te maken op NL 21 INGB 0000 0058 
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
  
Heel hartelijk bedankt. 
M.O.V. Swifterbant. 
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                                                                   Heeswijk-Dinther, 17 januari 2023 
 

Op 27 januari 2023 presenteert Berne Media| Uitgeverij Abdij van Berne 
in samenwerking met de Stichting Eredienstvaardig 

Heilig spel. 
Heilig spel is een nieuw magazine voor rituelen, liturgie en spiritualiteit. Het is de 
oecumenische opvolger van de tijdschriften Vieren (rooms-katholiek) en Laetare 
(protestants). 
De artikelen in het tijdschrift willen verdieping bieden, naast actuele en praktische 
informatie. De meerwaarde van Heilig spel ligt onder andere in een aanvullend 
werkschrift met gebeden, gedichten, muziek en creatieve suggesties voor de liturgie in de 
diverse christelijke kerken. Ook wordt een aantal zeer gewaardeerde rubrieken uit Vieren 
en Laetare, zoals de heiligenverhalen en het liturgisch leesplankje, voortgezet.  
 
Heilig spel richt zich met name op professionele en vrijwillige medewerkers in de kerk, 

theologen, geestelijk verzorgers, kerkmusici, kerkelijk werkers, liturgiewerkgroepen en docenten van 
hogescholen en universiteiten. In de eerste uitgave kunt u bijdragen vinden van onder meer rabbijn Lody van 
de Kamp, theoloog Rikko Voorberg, justitiepastor Geert Rozema, theoloog en radio- en televisiepresentator 
Andries Knevel, theoloog en musicoloog Martin Hoondert en theoloog/ kerkhisto- ricus Peter Nissen. 
Theoloog Ekkehard Muth, oud-hoofdredacteur van Laetare, is de nieuwe hoofdredacteur van Heilig spel. 
Het tijdschrift zal vijf keer per jaar verschijnen en losse nummers kosten € 8,50. 
Kijk binnenkort voor abonnementen en meer informatie over het tijdschrift op www.heiligspel.nl. 
 
 

VAN DE LOURDESWERKGROEP 
 
Van 29 april t/m 6 mei gaan we vanuit het aartsbisdom Utrecht in samenwerking met Huis voor de Pelgrim 
naar Lourdes. U kunt zich hiervoor opgeven. 
Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met Maria Hebben of Marly Diepstraten.  
 
Hun telefoonnummers zijn: 
Maria Hebben: 06-51354538 
Marly Diepstraten: 06-18759561. 
 
 
MEDITATIEVE VIERINGEN 2023 THEMA: ‘UIT LIEFDE VOOR JOU’ 
 

 
Vanaf donderdag 2 maart is er wekelijks vier keer een oecumenische meditatieve viering in de dagkerk van 
‘De Hoeksteen’. De vieringen beginnen om 19.30 uur! 
Het overkoepelend thema in deze Veertigdagentijd is: ‘UIT LIEFDE VOOR JOU’. 
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die 
ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn 
leven uit liefde voor mensen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. In de Veertigdagentijd 
geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Samen zijn we de kerk in actie. Doet u, doe jij 
mee? 
Elke meditatieve viering heeft een thema van de week dat hiermee is verbonden. 
Donderdag 2 maart:  ‘Elkaar hoop geven’ 
Donderdag 9 maart:  ‘Elkaar omhelzen’ 
Donderdag 16 maart:  ‘Elkaar bemoedigen’ 
Donderdag 23 maart:  ‘Elkaar zegenen’ 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! 
Een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie. 
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HEARTBEAT FORKIDS 
 

 
 

 
 

HERBRONNING 
 

Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd  
Veertigdagentijd, Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en 
gebed. Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere 
horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd ook om te 
trachten te groeien in barmhartigheid, een beetje meer 
wijsheid misschien. Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? 
Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp?  Wie mag 
vertrouwen op mijn hulp?  

Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast. In 

Psalmen klinkt de schreeuw om hulp van de eenzame, de 

verdrukte, de vluchteling. Ook klinkt de oproep tot inkeer en 

omkeer.  
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Psalmen verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van 

wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.  

In de komende Veertigdagentijd willen we zes keer bij elkaar komen op de woensdagavond om bezinnend 

met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen op teksten van Huub Oosterhuis en luisteren 

hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende 

momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting. Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd 

om te komen en mee te doen. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.  

Begeleiding en informatie:  

Ria Damen (riad@upcmail.nl)  en Dick Corporaal  (dickcorporaal@outlook.com)    

Data: woensdag 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 2023   

Plaats en tijd: Petruskerk te Lelystad van 19:00 uur tot 19:45 uur  

Opgave bij: (riad@upcmail.nl)  en (dickcorporaal@outlook.com)    

Kosten: Geen 
 

Mannen en spiritualiteit ‘De Preek van de Leek’  
Je hoeft geen dominee te zijn om een inspirerend verhaal te houden. Die 

constatering ligt aan de basis van het boek ‘De Preek van de  Leek’ (zie 

foto). Mensen met een visie uit allerlei sectoren werd gevraagd hun 

persoonlijk verhaal te verbinden met een Bijbelverhaal.  

In dit boek is een selectie gebundeld van opvallende, verrassende, 

inspirerende en tijdloze lekenpreken. De schrijvers onderzoeken, 

informeren en leggen uit hoe de wereld in elkaar zit. Zij inspireren en 

houden ons een spiegel voor.  

Wat hebben de schrijvers ons te vertellen? Voorjaar 2023 komen we vier 

avonden bij elkaar om hier een antwoord op proberen te geven.  

Het beloven boeiende gespreksavonden te worden.  

  
Begeleiding  en informatie:  

Henny Bekhuis bekhuis-kint@planet.nl  en Kees Dol 

keesmaike@gmail.com   

Datums: de dinsdagen 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april  

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, van 20.00 – 22.00 uur  

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320250010  

Kosten: €2,50 per avond (incl. koffie/thee)  
 

De stem van de Katholieke Kerk in de 
Europese Unie  

Lezing van mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, 
hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht over de 
plaats, taken en betekenis van COMECE, de 
Commissie van de Bisschoppenconferenties van de 
Europese Gemeenschap. Deze commissie bestaat uit 
bisschoppen die de Bisschoppenconferenties van de 27 
lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. De 
Commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken 
die de Katholieke Kerk en de Europese Unie aangaan. 
Mgr. Hoogenboom vertegenwoordigt in COMECE de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie.   

Paus Franciscus heeft in diverse toespraken onderstreept dat de Katholieke Kerk actief en oprecht 

betrokken blijft bij het gezamenlijk doordenken van de toekomst van de Europese Unie. Daar levert 

COMECE in Brussel een bijdrage aan. Het werk wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de 

katholieke sociale leer zoals de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn, de 

bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van de subsidiariteit die de juiste 

verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt en het ontwikkelen van een integrale 
visie op de schepping en het behoud ervan.                       6 



Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een 

belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa.   

We leven in een turbulente tijd met vele crises waar geen gemakkelijke oplossingen voor aan te dragen 

zijn. De lezing van mgr. Hoogenboom kan een boeiende discussie oproepen welke rol de katholieke kerk 

daarbij in het politieke krachtenveld kan spelen.   

Begeleiding: mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom 

Datum: donderdag 9 maart 2023  

Plaats en tijd:  Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 – 22.00 uur.   

Inloop vanaf 19.30 uur.  

Aanmelden: parochiesecretariaat 0321-312456  

Kosten: € 2,50 (incl. koffie / thee)  

 

Film in de kerk: Pope Francis – A man of his word  
Ergens in 2015 kreeg regisseur Wim Wenders een telefoontje uit het 
Vaticaan. Of hij gedurende een aantal jaren met paus Franciscus op weg 
wilde gaan en een film wilde maken. Niet over de persoon van de paus 
maar over zijn missie en zijn boodschap. Deze resulterende film neemt de 
kijker in hoog tempo mee in het voetspoor van de paus als hij de wereld 
afreist en zijn kijk geeft op de grote vragen van sociale gerechtigheid, 
oecumene, immigratie, ecologie, materiële ongelijkheid en materialisme. 
De regisseur mocht van dichtbij meekijken en dat levert een even 
aangrijpend als uniek beeld van de opvolger van Petrus in onze tijd. 
 
Deze film is november 2021 vertoond in de Ludgeruskerk en wordt nu 

vertoont in de Petruskerk.  

 

Begeleiding en informatie:  

diaken André van Boven  

Datum: dinsdag 14 maart 2023  

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad om 19.30 uur  

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of   

tel. 0320-250010  

Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee). 

 
 

MEDEDELING VAN HET PASTORAAL TEAM 
 
Vorig jaar om deze tijd zijn in onze parochie gesprekken gevoerd in het kader van de synodale kerk. Op 
uitnodiging van paus Franciscus werd dit wereldwijd gedaan ter voorbereiding van de bisschoppenconfe-
rentie die komend najaar zal plaatsvinden. Vele parochianen hebben deelgenomen aan die gesprekken en 
ervaren hoe waardevol die kunnen zijn. 
 
Het pastoraal team nodigt u van harte uit om mee te doen aan het vervolg op die synodale gesprekken. In 
het parochieblad heeft u daarover al kunnen lezen. In onze parochie organiseren wij twee avonden voor alle 
parochianen. 
 
De eerste gespreksavond vond plaats op dinsdag 14 februari om 20.00 uur in de H. Petruskerk te Lelystad. 
Dan bespraken wij de thema’s LUISTEREN en GEZAG EN PARTICIPATIE. 
 
De tweede gespreksavond vindt plaats op dinsdag 21 februari om 20.00 uur, ook weer in de H. Petruskerk te 
Lelystad. Dan bespreken wij de thema’s ONDERSCHEIDEN en VORMING TOT SYNODALITEIT. 
 
Iedere gespreksavond begint met het gezamenlijk bidden van het Gebed om de Heilige Geest. Daarna volgt 
een korte inleiding volgen op de thema’s van die avond. Aansluitend gaan de deelnemers uiteen in kleine 
groepen om aandachtig te luisteren naar wat ieder wil zeggen. U hoeft u vooraf niet aan te melden. 
 
Het pastoraal team hoopt dat velen van u willen deelnemen aan deze gespreksavonden. Wees welkom! 
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NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD/ PASTORAATSGROEP 
 

Wist u dat onze vergaderdata en korte terugblik op de vergadering te vinden is op de website van onze 
geloofsgemeenschap? 
http://www.rkparochiewillibrord.nl/locatieraad-pastoraatsgroep-lrpg.html  
 

U bent uiteraard van harte welkom om ons input, ideeën of signalen mee te geven voor onze vergadering. 
Onze contactgegevens vindt u ook via bovenstaande link.  
 
 

OPENING VERGADERING LRPG 

Als opening heb ik ( Lazise Hillebregt) gekozen voor een dankgebed. Ik merk dat hoe ouder ik word, hoe 

meer ik mij richt tot God in woorden van dank. Wellicht een teken van rust of stabiliteit ( en de voordelen van 

ouder ( en wijzer?) worden wellicht). En nu de winter langzaam optrekt, leek een dankgebed voor de winter 

een mooie koestering. Het gebed is geschreven door Leuning, een Australische cartoonist en komt uit het 

boekje "Als ik met je praat".  

     

Wij danken voor de zegening van de winter. 

Seizoen om het hart te koesteren. 

Warmte en aandacht voor het hart te hebben. 

Soep en bouillon voor het hart te maken. 

Koken voor het hart en om voor te lezen. 

Lekker liggen en je aanvlijen tegen het hart. 

Dromen met het hart. 

Tijd doorbrengen met het hart. 

Een lange, lange tijd vol vrede met het hart. 

Wij danken voor de zegeningen van de winter. 

Seizoen om het hart te koesteren. 

Amen.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 

Sinds kort nemen we enkele kerkdiensten op. Nu zijn we op zoek naar uitbreiding van het team dat de 
opname apparatuur kan bedienen. Het is niet moeilijk, alles is te bedienen achter één paneel, je werkt 
met zijn tweeën en natuurlijk zorgen we dat je elk knopje kent. We vragen niet veel tijd van je, maar je 
inzet wordt wel heel erg gewaardeerd!  
Geïnteresseerd? Laat het weten aan Anneke, David, Jack of Lazise of mail naar hillebregt@yahoo.com  

                                                                   8 
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NEDERLANDS 

ONDERTITELD 

FILMAVOND ZATERDAG 25 maart  
. 

 

 

 

                                      

Maria was afkomstig uit Magdala, een vissersplaatsje aan het Meer van 

Galilea. Ze duikt op in het evangelie volgens Lucas (8:2): ‘Kort daarop 

begon hij (Jezus) rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om 
het goede nieuws over het koninkrijk Gods te verkondigen. De twaalf 

apostelen vergezelden hem, en ook enkele vrouwen, die van boze geesten 

en ziekten genezen waren: Maria uit Magdalena, bij wie zeven demonen 
waren uitgedreven.’ 

Maria Magdalena is volgens een overlevering gevlucht na de dood van Jezus naar Frankrijk. Maria leefde als 

kluizenaar in een grot, overdacht haar zonden en had dagelijks 
visioenen van Jezus en God. Haar evangelie werd in Egypte 

fragmentarisch terug gevonden. Het is het evangelie, dat het dichtst 

bij Jezus staat. Zij wordt gezien als beeld, dat een vrouw 
gelijkwaardig is aan de man, dat zelfs voor de apostelen moeilijk is. 

Levi zegt tot Petrus: “Ik zie, dat je redeneert tot de vrouw (Maria 

Magdalena) als tegenstander. Als de Verlosser haar waardig heeft 

gemaakt, wie ben jij dan om haar te verwerpen? De Verlosser kent 
haar grondig. Daarom heeft hij haar meer lief gehad dan ons. Laten 

we ons liever schamen en ons kleden met de volmaakte mens. Laten we het evangelie verkondigen zonder een andere 

regel te stellen noch een andere wet dan die de Verlosser gezegd heeft”.  
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 liefde en lijden, positie van de vrouw in de samenleving en in de kerk, het 

doorgeven van de Boodschap, het instituut Kerk, uit durven komen voor je geloof,.. belicht. 
De film begint om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur Markanti speelt ook die avond. De mensen, die het stuk van 

Markanti niet willen missen, kunnen vrijdag 24 maart naar hun toneelstuk. 

Van harte uitgenodigd, ook onze buren van de PGS,         
Het ”filmteam”, 

Frans van ’t Hul/David van de Schans.                                              Trailer : https://youtu.be/JS3rRHwrOpM 

 

 

 

 

 
 
 

In de film Mary Magdalene is ze het tegendeel 

van zondig, maar een jonge vrouw die weigert 
te worden uit -gehuwelijkt, en zich daarom 

aansluit bij de rondreizende entourage van een 

charismatische prediker en genezer: Al snel 
kijken zijn mannelijke discipelen met een 

schuin oog naar Maria Magdalena. Trekt hij 

haar voor? Krijgt zij Jezus' diepste gedachten 
te horen, die hij voor anderen verborgen 

houdt? Is zij zijn lievelingetje? Het vormt een 

van de voornaamste intriges in deze film.   

 

https://youtu.be/JS3rRHwrOpM
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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 
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 eind maart uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 18 maart 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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