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Nieuwsbrief voor de  periode van 24 maart t/m 30 april 2023 
 

VIERINGENROOSTER
 

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 
 
Zondag 2 april Palmzondag (info: blz.2) 
9.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Marian Plasschaert  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle  
 
Don.dag 6 april Witte Donderdag  
9.00 uur Viering Golfslag  
 Voorg.: André van Boven  
 Koor: School / Carina v.d. Bosch  
 Koster: Tinus Jacob  
 
Don.dag 6 april Witte Donderdag  
19.30 uur VEP-viering 
 Voorg.: Paul Crijns en 
  Ellen Pattiasina  
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 
Vrijdag 7 april Kruisweg 
15.00 uur Voorg.: Marian v.d. Berg  
 Lector: Mirjam Kemps  
 Koster: Dook Musters  
 
 

 
Vrijdag 7 april Goede Vrijdagviering  
19.30 uur Passion (info: blz. 7) 
Live stream Werkgroep Bijz. Ontmoetingen 
 Koren: Alliance en Bel Canto 
 Koster: Vincent Hindle  
 
Zat.dag 8 april Stille zaterdag  
19.30 uur Voorg.: Marian v.d. Berg 
Live stream Lector: Marian Plasschaert  
 Koren Alliance en kinderkoor 
 Koster: Tinus Jacob 
 
Zondag 9 april Eerste Paasdag 
9.00 uur  Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Lector: Greet van ’t Hul  
 Koor: Cantorij 
 Koster: David v.d. Schans 
 
Zondag 16 april Woord- en communieviering 
9.00 uur Voorg.: Léon Everts  
 Lector: Mirjam Kemps  
 Koor: Cantorij 
 Koster: Dook Musters  
 
Zondag 23 april RvK- viering  
10.00 uur Voorg.: Ds. Bram Bregman  
Live stream Lector: RvK  
 Kinderwoorddienst  
 Koster: Vincent Hindle 
 
Vrijdag 28 april Vrijdagochtendviering 
10.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Jaap Scholten 
 Koster: Tinus Jacob  
 
Zondag 30 april GEEN VIERING 
 

 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 

-   2 t/m 16 april: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet.  
- 23 t/m 30 april: Ina Hindle en Mirjam de Clerck. 
 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overleden: 
- 19 februari: Bernardus Josephus ( Ben ) Meijer, Noordsingel 25. Hij is 92 jaar geworden 
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INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK 
 

Vieringen met “livestream” rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden. 

• U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl 

• U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk 

• U scrolt naar Swifterbant 

• U klikt op Swifterbant 

• U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW. en PGS 

• U klikt op de button  “ggW” van onze geloofsgemeenschap Willibrord,  

• U 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.  
 
 

VASTENACTIE VOOR  ZUID SOEDAN 
De  vastenactie steunt Zuid Soedan door oorlogsvluchtelingen hulp te bieden weer een bestaan op te 
bouwen. Het gaat in het kader “Ik was een vluchteling en jij hebt mij onderdak gegeven”.  
 
Hele gezinnen moeten vluchten voor het oorlogsgeweld, over moeilijk begaanbare wegen door bossen en 
over bergen. Zij komen aan in een rustige streek.  
Gezinnen in deze streek vangen de vluchtelingen op met behulp van Vastenactie en geven hen te eten en in 
een tweede stap delen ze hun land.  
Op deze wijze kunnen ze overleven in de nieuwe omgeving. Zo blijven ze op hun continent en hoeven niet 
naar Europa te vluchten, waar de cultuur heel anders is. 
 
De opbrengst van de collecte, die gehouden is op 12 maart, is € 107,10. Hartelijk dank. 
 
Eventueel kunt u aan dit project bijdragen via:  NL21INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v.  
project Zuid Soedan.  
M.O.V. Swifterbant. 
 
 

PALMZONDAG 2 APRIL 2023  
 
Op zondag 2 april om 9 uur nodigen we een ieder graag uit  
voor de Palmpaas viering. 
 
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer er in de viering kinderen zijn 
die mee willen lopen met hun zelf gemaakt Palmpaasstok. 
 
Daarom bij deze een oproep aan de kinderen (en hun ouders); 
Kom jij op zondag  2 april om 9 uur met je Palmpaasstok naar de kerk 
om samen de vieringen te vieren???     
 
 

 

PAASNIEUWS VAN DE BISDOMMEN  
 
De website www.vier.nu is de site van de R.-K. Kerk met informatie over de christelijke hoogfeesten door het 

jaar heen. De site ging van start met “Vier.nu Kerstmis” en is nu uitgebreid met “Vier.nu Pasen”   
Via deze site willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar 
(een van) de paasvieringen in de parochies te komen.  
Daarnaast geeft de site heel veel informatie over de verschillende hoogfeesten.  
Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden.  
Op die site kunnen ze dan op het vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn.  
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ZOMERKAMPEN VOOR KINDEREN EN TIENERS 
 

 
 
Meer informatie vindt u op: www.jongaartsbisdom.nl  
 
 

PASSIE CONCERT VAN NIL VOLENTIBUS ARDUUM(NVA) MET HET 
REGENBOOGKOOR UIT DRACHTEN 
Na 2 jaar van beperkingen door corona, mogen we nu weer optreden met onze koren. NVA en het 
Regenboogkoor studeren op dit moment de Passie uitvoering ”Naar het kruis”  in. Als gezamenlijke  
koren(ca. 90 leden) voeren we dit 2 keer uit, namelijk op vrijdag 31 maart om 20.00 uur in de Hoeksteen te 
Swifterbant en op zaterdag 1 april in de Oase te Drachten 
 
Tijdens deze uitvoering komt het passie verhaal door prachtige muziek en indrukwekkende teksten zingend 
en vertellend tot leven. 
Twee Amerikaanse muziekstukken: “The power of cross” en “In my place” zijn speciaal voor deze uitvoering 
in het Nederlands vertaald om u/jou mee te nemen naar de voet van het kruis, want daar gebeurt het! 
 
Lijden ….. sterven …. en 3 dagen later Zijn opstanding! 
We worden meegenomen door de omstanders, zoals Petrus…. Maar meer nog vanuit het perspectief van de 
Vader, onze God. 
 
We worden uitgenodigd om in de ogen te kijken van Jezus, te ontdekken, dat op Golgotha genade en recht 
elkaar ontmoeten en te ervaren, dat Gods onmetelijke liefde voor iedereen geldt. 
Door de kracht van het kruis heeft Hij de dood overwonnen tot redding van de wereld. 
 
Wij nodigen iedereen uit op vrijdag 31 maart om 20.00 uur in de Hoeksteen, om deze prachtige  Passie 
uitvoering mee te maken. 
 
Beide koren staan onder leiding van onze dirigent Jaco Mulder. De muzikale begeleiding van de koren wordt 
gedaan door Anne Kroeze op het orgel en Oeds Wijnsma op de piano. 
 
De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor de onkosten.’ 
 
Secr. NVA  
Joop Overvest 
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Bij de opening van onze vergadering van de locatieraad en pastoraatsgroep is onderstaande tekst gebruikt 
van de onlangs overleden pastor Theo van de Vossenberg 
 

VEERTIGDAGENTIJD  
  
Geloof is een onrustig ding.   
Dat heeft een groot gelovige eens gezegd   
en hij heeft gelijk.   
Geloven in Jezus Christus is onrust-barend;   
als dat niet zo is,   
moeten we ons geloof wantrouwen   
en kritisch onderzoeken.   
 
Zoals alle levenshoudingen   
kan geloof aan slijtage onderhevig zijn   
en verwateren tot sleur en gezapigheid.   
 
Als het geloof geen eisen meer stelt,   
maar goedkoop en gemakkelijk is geworden   
in de zin van "alles kan en alles mag"   
of comfortabel, zodat je het op je sloffen af kunt,  
dan is dat niet het geloof, dat Jezus vraagt,   
dan is dat een verwerpelijk compromis.   
 
Als geloof gelijk staat met "we zullen wel zien"   
en sacramenten worden ontvangen in de geest van  
,,baat het niet, dan schaadt het niet",   
dan is dat niet het geloof,   
dat in de kerk beleden wordt.  
  
Als het geloof niet prikkelt   
tot handen vouwen in gebed   
en handen uit de mouwen steken   
om medemensen te helpen,   
dan is dat geloof niet levend, maar dood.  
  
Echt geloof is geen compromis,  
maar een radicale keuze.  
Het is als een horzel, die je geen rust laat.  
Je krijgt geen kans om in te dutten.  
 
 Hoe is het met ons geloof gesteld? 
 Veertig dagen heeft de kerk er voor uitgetrokken, 
 om dat te onderzoeken. 
 Doen wij mee? 
 
 Het gaat niet om geloof als waarde-op-zich, 
 maar als relatie met Jezus Christus, 
 als verbondenheid met Hem, 
 op weg naar Pasen, 
 naar verrijzenis en eeuwig leven. 
 
Dr. Th. van de Vossenberg 
Uit: Inspringen – gedachten om na te denken 
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 
 

 
 

ACHTERGRONDREDENEN: ONRUST EN ACTIE BINNEN DE KERKPROVINCIE 
NEDERLAND. 
 

Gaat ook ons dit gebeuren? 
 

Een aantal jaren geleden hebben een aantal van onze parochieleden meegedaan 
aan Bezield Verband Utrecht. We stonden daar al om de zelfde redenen als in het 
onderstaand artikel bij het paleis van de aartsbisschop. 
We werden niet binnengelaten. De onrust is niet voorbij. 
 

Gelovigen keren zich met petitie tegen beleid kardinaal Eijk: ‘Alles 
wordt van bovenaf bepaald’  Luuk van den Einden 24 januari 2023 (Dagblad Trouw) 
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 Blijft dit doen om mij te gedenken, het beleidsplan waarin kardinaal Willem 
Eijk aangeeft geleidelijk (binnen 5 jaar)  te willen stoppen met woord- en 
communievieringen in het aartsbisdom Utrecht. Dat geldt enkel voor 
weekendvieringen; doordeweekse woord- en communieveringen, 
bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, mogen. 
 
Dit zette katholieken uit Gelderland en Overijssel aan zich te verenigen in het 
verband Samen Kerk, Samen Sterk, dat de kardinaal in een petitie vraagt om 

zijn plan niet ten uitvoer te brengen. Volgens de petitie zorgen de nieuwe plannen “voor veel onrust onder 
bestuurders, vrijwilligers en gelovigen”. De indieners erkennen dat de Eucharistie “de kern van ons geloof is”, 
maar vrezen dat het loslaten van woord- en communievieringen “de vitaliteit van onze lokale 
geloofsgemeenschappen aantast”, schrijven ze. 
 
Het doel is om deelname aan de Mis te bevorderen, waarbij gelovigen gestimuleerd worden om verder te 
kijken dan “de grenzen van de eigen lokale geloofsgemeenschap” en in een naburige kerk de Mis te vieren 
als er in de eigen woonplaats geen is. 
 
“In een woord- en communieviering ontvang je alleen maar de vrucht van de Eucharistieviering, de hostie”, 
zo motiveerde Eijk zijn besluit. “Het meemaken van een Eucharistieviering overstijgt dit. Het is essentieel 
voor je leven als christen.” 
 
Volgens Gerard Oude Avenhuis, een van de mensen achter Samen Kerk, Samen Sterk, is de 
beleidswijziging over woord- en communievieringen kenmerkend voor het “afbraakbeleid” dat kardinaal Eijk 
zou voeren. Dat begon volgens hem met kerksluitingen en het aanwijzen van zogenaamde ‘eucharistische 
centra’, oftewel kerken met een regiofunctie. In 2014 deed kardinaal Eijk de voorspelling dat in 2028 het 
overgrote deel van de kerken in het aartsbisdom aan de eredienst onttrokken zou zijn vanwege geldgebrek 
en dalend kerkbezoek. 
 
De actievoerders erkennen “dat er problemen zijn qua kerkbezoek, personeel en financiën”, maar denken dat 
het uitfaseren van woord- en communievieringen er niet voor zal zorgen dat gelovigen in een eucharistisch 
centrum naar de Mis gaan, omdat mensen hun eigen kerk willen blijven bezoeken. “De woord- en 
communieviering is juist een middel om mensen toegang te geven tot de Communie ondanks het 
priestertekort”, zegt Oude Avenhuis. “Het maakt ons boos dat kardinaal Eijk dat nu afschaft.” 
 
De initiatiefnemers achter de petitie zijn ook boos omdat het woord- en communievieringenplan in hun ogen 
gebruikt wordt om kerken te sluiten. Oude Avenhuis neemt zijn eigen parochie als voorbeeld: daar zijn vijf 
van de acht bestaande kerken geoormerkt om aan de eredienst onttrokken te worden. 
 
“Wij worden geconfronteerd met kerksluiting, maar in Langeveen, mijn eigen dorp, is niets aan de hand: wij 
schrijven zwarte cijfers, hebben voldoende vrijwilligers en een bovengemiddeld kerkbezoek.” 
 
Alles openhouden is niet realistisch, erkent hij, maar er moet beter gekeken worden naar welke kerken 
blijven. “De basiliek in Tubbergen komt op elk terrein tekort, maar blijft wel open. De vitale kerken houden de 
basiliek in stand, maar als die dicht gaan, valt het geld weg en wordt het probleem alleen maar groter.” 
Volgens Oude Avenhuis is dat niet alleen de realiteit in zijn eigen parochie, maar bij meerdere locaties in het 
aartsbisdom. 
 
De petitie is vooral een middel om het gesprek aan te gaan. “Nu wordt alles van bovenaf bepaald”, aldus 
Oude Avenhuis. “Het stoort dat we niet met de kardinaal of een parochiebestuur in gesprek kunnen.” 
 
Oude Avenhuis schat dat er momenteel “enkele duizenden” handtekeningen verzameld zijn. Die zullen 
binnenkort overgedragen worden aan vicaris Ronald Cornelissen, maar de initiatiefnemers hadden de petitie 
liever aan kardinaal Eijk overhandigd: “We willen de handtekeningen aan de beleidsmaker overhandigen, 
niet aan de uitvoerder daarvan.” 
 
Vanuit het aartsbisdom is er nog niet gereageerd op de petitie, al bevestigt een woordvoerder wel dat men in 
Utrecht kennis heeft genomen van het initiatief. Volgens de woordvoerder bezint het aartsbisdom zich 
momenteel op een reactie. 
 
Mocht er niets met de petitie worden gedaan, dan zijn Oude Avenhuis en zijn medestanders niet van plan het 
daarbij te laten. “Dat betekent het einde: dan houden we ons niet meer aan het beleid van de kardinaal, maar 
luisteren we alleen nog maar naar de paus.  
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Hij vindt dat dingen vanuit de geloofsgemeenschap moeten komen en staat voor meer inspraak van 
gelovigen bij besluitvorming”, zegt hij. “Als je genoeg mensen kunt verzamelen en unaniem aangeeft: wij 
luisteren niet meer, blijft een kardinaal zonder macht over.” Oude Avenhuis geeft wel aan te hopen “dat het 
niet zover komt”. 
 
In Trouw reageert vicaris Ronald Cornelissen als volgt op de petitie: “Het is onze wens dat gelovigen in 
groter verband samenkomen voor de Eucharistie. De Communie is niet zomaar los verkrijgbaar. Als je nou 
echt de Kerk en de Eucharistie een warm hart toedraagt, dan moet je er ook wat voor doen.” 
 
Volgens Cornelissen gaan ook financieel gezonde parochies failliet als alle kerken open blijven. “Er is totaal 
geen buffer”, zegt hij in Trouw. “Maar niet alleen de financiën zijn een criterium of een kerk dichtgaat of niet. 
Het moet ook pastoraal verantwoord zijn.” 
 

De reactie van kardinaal Eijk wordt als apart bestand (pdf) meegestuurd. 
 
 

 

 ♫♫♫ PAASPROJECT ALLIANCE EN BEL CANTO  
 
“Passie vooraf aan Pasen”  
In de Goede week voor Pasen gaan Alliance uit Swifterbant en Bel Canto uit Biddinghuizen samen het 
Paasproject zingen.  
 
Dit is gepland op woensdag 5 april om 19.00 uur in de Voorhof te Biddinghuizen  
en op vrijdag 7 april 19.30 uur in de Hoeksteen te Swifterbant.  
 
Het wordt een mooi geheel van teksten en liederen in de sfeer van  
Witte Donderdag en Goede Vrijdag.  
 
Iedereen is van harte welkom.  
 

Toegang is gratis.         ♫♫♫ 
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HERBRONNING 
 

Versterking gewenst 
De werkgroep catechese voor en met volwassenen stelt jaarlijks een programma op dat met name vorm 
krijgt in gespreksgroepen, Bijbelstudies, filmavonden, meditatieve bijeenkomsten, boekbesprekingen, 
creatieve activiteiten, muziek en thema-avonden. Het jaarprogramma draagt de naam Herbronning. U vindt 
het ook op de website https://parochienorbertus.nl/cursussen. Het is een programma bestemd voor alle 
geloofsgemeenschappen van de parochie. De werkgroep is een parochiële werkgroep.  
 
De werkgroep bestaat uit allen die bij de catechese voor en met volwassenen betrokken zijn. Het betreft een 
groep van ongeveer 15 parochianen en een pastor. Gedurende het jaar worden ongeveer 20 meest 
uiteenlopende activiteiten ontwikkeld.  
 
Voor de dagelijkse leiding, de onderlinge afstemming van het programma, het verzorgen van de publiciteit en 
het onderhouden van de contacten met het pastoraal team en het parochiebestuur is vanuit de werkgroep 
een stuurgroep gevormd. De stuurgroep bestaat uit 4 personen.  
 
Als u hiervoor belangstelling heeft of meer informatie over de werkgroep wilt hebben, kan u contact opnemen 

met Peter Dekker (voorzitter van de stuurgroep), Email: p.dekker10@chello.nl 

Mandalatekenen 
De geplande Paas/lente Workshop Mandalatekenen op 25 maart in de Ludgeruskerk gaat vanwege herstel 
na een ziekenhuisopname niet door. 
 

Film ‘The Father’ 
Op 22 november kon door een technisch probleem de film ‘The Father’ op het laatste moment niet doorgaan. 
De film wordt nu vertoond op dinsdag 11 april in de Ludgeruskerk in Dronten. De reeds geplande film voor 
die datum wordt doorgeschoven naar het komend seizoen. 
 

Film in de kerk:  ‘THE FATHER’    

Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, 
die steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd 
wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en 
wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen 
zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.  

Begeleiding en informatie:  

Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com    

Datum: dinsdag 11 april 2023  

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten, aanvang 19.30 uur,   

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of  tel. 0321312456   

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)  

 
 

DE GROENTE & FRUITBRIGADE  (VOOR DE VOEDSELBANKEN ZOEKT HULP) 
 
Geachte diaconie, 
Beroep op de voedselbanken neemt toe 
Vanwege de prijsstijgingen van de laatste tijd is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselhulp in de 
afgelopen maanden sterk toegenomen, met gemiddeld 30% tot 50% van het klantenbestand. Ook in de 
Noordoostpolder (Emmeloord en Urk) en Flevoland (Lelystad, Almere en Dronten) zien de voedselbanken 
deze trend. 
Het aanbod van gezonde producten voor de voedselbank klanten kan deze groei nauwelijks bijbenen. De 
puzzel om het pakket elke week weer goed en gezond te vullen wordt hierdoor voor de vrijwilligers van 
voedselbanken steeds complexer. 
 
Er zijn producten die weinig of niets opleveren 
Akkerbouwers hebben te maken met strenge eisen van supermarkten en raken producten die qua vorm of 
gewicht afwijken van de norm (de buitenbeentjes) aan de straatstenen niet kwijt, deze producten leveren 
weinig tot niets op. Voedselbanken krijgen nu al regelmatig spontaan en soms in grote hoeveelheden van dit 
soort producten aangeboden.  
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De lokale voedselbank heeft meestal niet het aantal klanten en vrijwilligers om deze hoeveelheden van 
producten snel te kunnen doorgeven en te verdelen in kleinere porties. Hiertoe is Groente & Fruitbrigade 
opgericht in 2018. Wij helpen Voedselbanken om meer groente en fruit beschikbaar te maken voor klanten. 
 
Hoe kan dit bij elkaar komen? 
De Groente & Fruitbrigade kan grote hoeveelheden snel opdelen in kleinere eenheden en deze binnen een 
week verdelen over meerdere voedselbanken in de regio en bij grote hoeveelheden ook landelijk. De 
producten worden bij akkerbouwers door de brigade opgehaald en fust (lege kisten of kratten) wordt 
vrijwel direct omgewisseld. 
 
Ruth zoekt Boaz 
Evenals Ruth het koren op mocht rapen bij Boaz, zoekt de Groente & Fruitbrigade akkerbouwers, die nog 
groenten of fruit in de opslag hebben staan die niet aan de norm voldoet. Mogen wij dit ter plaatse komen 
sorteren voor de voedselbanken? Ons team met “agrarische vrijwilligers” komt graag in actie! Wij merken dat 
veel akkerbouwers hier positief tegenover staan. Bij de voedselbanken is deze gezonde aanvulling in de 
pakketten zeer gewenst. 
 
Helpt u een keertje of vaker mee? 
Om de hoeveelheden elke week snel te kunnen blijven verwerken, zoeken we tegelijkertijd versterking in het 
team van vrijwilligers.  
We zoeken vrijwilligers om te sorteren, een vrijwilliger die aanwezig kan zijn op onze locatie (binnenkort 
centraal in de Noordoostpolder) om de gereedstaande producten uitgeleide te doen naar de afnemers (de 
voedselbanken).  
Ook zoeken we, op oproepbasis, agrarische vrijwilligers die af en toe op het land of in de schuur willen 
werken om te oogsten / sorteren voor de voedselbanken. Gemiddeld kost dit u 4 uur per week. 
 
Aanmelden en meer informatie vragen kan via de telefoon en mail bij Arie Burggraaf 
coördinator Groente & Fruitbrigade, 06-23595393, arie.burggraaf@groentefruitbrigade.nl 
 
Wat doen we? 
De Groente & Fruitbrigade levert partijen groente en fruit, die niet in het reguliere kanaal kunnen worden 
afgezet, aan Voedselbanken Nederland. Hierdoor worden verse, gezonde producten een vast onderdeel van 
het voedselpakket én wordt er minder voedsel verspild. 
 
 

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  
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INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief (ca. 5 weken) komt eind april uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 22 april 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.  
De daaropvolgende (nr. 15-5) komt 17 mei uit. 
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Hou de geest vast” en “Bonifatius” kunt u aanleveren tot uiterlijk 
zaterdag 29 april bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
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BRIEF VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD 2023 
 

       ‘Bekleedt u met de nieuwe mens’ 
 
   Brief voor de Veertigdagentijd 2023 
           Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 
 
Tijdens het schrijven van deze brief voor de Veertigdagentijd 2023 volgden de berichten uit het door 
aardbevingen getroffen Turkije en Syrië elkaar snel op. Elke dag werd het dodental naar boven bijgesteld en 
hoorden we hartverscheurende verhalen. Over mensen die wanhopig naar dierbaren zochten, terwijl de tijd 
wegtikte. Over families waarvan soms wel drie generaties in één klap omkwamen. De foto van de vader die 
de hand vasthield van zijn overleden dochter die nog onder het puin lag bedolven, is op ons aller netvlies 
gebrand. Hartverwarmend is dan ook hoe massaal en gul mensen geven voor de slachtoffers van de 
aardbevingen, onder andere tijdens de speciale collectes in onze parochiekerken. 
 
In Oekraïne is ondertussen het nieuwe Russische offensief van start gegaan en lijkt inmiddels een jaar na het 
begin van deze oorlog de vrede verder weg dan ooit. Net als in de afgelopen twee jaar organiseert de Raad 
van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) daarom in deze Veertigdagentijd een ‘Eucharistische 
ketting’ onder de 39 leden. In alle bisdommen die deel uitmaken van de Bisschoppenconferenties van de 
CCEE worden in deze periode Heilige Missen gevierd voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor 
de vrede in dit land. In de Nederlandse bisdommen zal dit op vrijdag 17 maart zijn. In het Aartsbisdom 
Utrecht vindt deze Eucharistieviering plaats in de Utrechtse St. Catharinakathedraal om 19.00 uur, met 
aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Oekraïners zullen tijdens deze viering liturgische 
gezangen in hun taal laten klinken. 
 
Er zijn veel mensen die vragen naar het waarom van het leed waarover ik hierboven schreef. Hoe kunnen we 
geloven in een God die dat allemaal toelaat? De eerste mensen hebben zich echter van God losgemaakt 
door op Zijn troon te willen gaan zitten en zelf uit te maken wat goed en kwaad was. Op deze manier konden 
zij zichzelf eeuwig leven verschaffen, zo had de duivel hen voorgespiegeld. God dringt zich niet op. Hij 
respecteerde hun vrijheid, maar zij verloren wel de bijzondere genadegaven die zij aan het begin van Hem 
ontvingen. Zij vielen daarom terug op hun menselijke natuur, die kwetsbaar is. Zo kwamen het lijden, de 
dood, het aangeboren egoïsme en al het kwaad dat daaruit voortvloeit in de wereld. Men spreekt daarom van 
de zondeval.  
 
De dood kan ook ons overvallen op de meest onverwachte momenten. Jezus vertelt daarover een parabel. 
Een rijk man heeft tevreden zijn bezit, zijn koren, opgeslagen in schuren en zegt bij zichzelf: “Man, je hebt 
een grote rijkdom liggen, voor lange jaren, rust nu uit, eet en drink en geniet ervan!” (Lc. 12,19). Maar God 
zegt tegen hem: “Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je 
getroffen hebt, voor wie zijn die dan?” (Lc. 12,20).  
 
Waar vinden we onze ware rijkdom? In God. En die rijkdom kunnen we ontvangen door Christus die ons met 
Zijn kruisdood en verrijzenis verlost van de erfzonde, alle andere zonden en uiteindelijk ook van de gevolgen 
daarvan, wanneer wij aan Zijn verrijzenis deel zullen krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons via 
Christus tot God bekeren, dat wil zeggen ons leven (opnieuw) op Hem (gaan) richten. 
 
De Veertigdagentijd is bij uitstek een geschikte tijd om die bekering gestalte te geven, het is immers “een 
gunstige tijd voor persoonlijke en gemeenschappelijke vernieuwing” (Boodschap paus Franciscus voor de 
Veertigdagentijd 2022). Maar bekering en vernieuwing komen meestal niet onmiddellijk tot stand, maar 
geleidelijk. Er is geen snel resultaat te boeken, we moeten er wat voor doen en wat voor laten. We kunnen 
de Veertigdagentijd die voor ons ligt dan ook opvatten als een reis waarbij we ons via Christus richten op 
God en afzien van wat ons overmatig bekoort en afleidt, waardoor we ons kunnen verwijderen van God, onze 
naaste of onszelf zoals God ons bedoeld heeft. We kennen de term ‘bezetenheid’ uit de Bijbel, waar 
gesproken wordt van demonen en onreine geesten die bezit nemen van mensen (vgl. Mc. 1,23; Mt. 9,32; Lc. 
4,33). Maar er is daarnaast een andersoortige bezetenheid, die van het obsessieve gedrag en van de 
verslaving. Ons bezit kan blijkbaar bezit van ons nemen. Of het nu genotsmiddelen, sociale media of de 
hunkering naar spullen betreft: ze kunnen onze relatie met God gemakkelijk in de weg staan en ruis vormen 
op de lijn waardoor we Zijn stem niet goed meer kunnen horen. Dat geldt zeker ook voor roddelen of andere 
eigenschappen en gedragingen die polariseren of een ander onrecht doen.  
Wil onze innerlijke tocht in de Veertigdagentijd vrucht kunnen dragen, dan moeten we onze ballast zoveel 
mogelijk achterlaten. Wat we wel meenemen is onze reisgids, de Bijbel. Daarin kunnen we ook lezen dat 
Iemand ons al lang geleden op een dergelijke tocht is voorgegaan: Christus Zelf.  
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Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden, zoals we 
horen in de Evangelielezing (Mt. 4,1-11) op de Eerste zondag van de Veertigdagentijd. “Nadat Hij veertig 
dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de 
Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier in brood veranderen.’ Hij gaf ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God’.” 
Vervolgens probeerde de duivel Hem nog twee maal te verleiden, eerst om Zijn Goddelijke macht op de 
proef te stellen en ten slotte nam de duivel Hem mee naar een heel hoge berg, “vanwaar hij Hem alle 
koninkrijken der wereld toonde in hun heerlijkheid. En hij zei: ‘Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding 
voor mij neervalt’.” Dat deed hij om Jezus tot hoogmoed te verleiden. Dat was de oude truc waarmee hij ons 
tot de zondeval wist te brengen. Maar, “zei Jezus hem: ‘Weg, satan: er staat geschreven: De Heer uw God 
zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’ Nu liet de duivel Hem met rust en er kwamen engelen om Hem te 
dienen.” 
 

De Veertigdagentijd is niet alleen de tijd om het contact met onze Heer te herstellen of te versterken. Het is 
eveneens de tijd om dat met onze medemens te doen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie schreef in 
1989 over vasten en onthouding onder meer: “Het is voorts passend, dat men zich in de Veertigdagentijd 
meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God 
leest.” En paus Franciscus benadrukte vorig jaar in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd: “Laten we niet 
moede worden goed te doen” (Gal. 6,9). Die oproep geldt in de Veertigdagentijd, maar ook op alle andere 
dagen van het jaar. En daar wordt gehoor aan gegeven door de Nederlandse kerken, zo blijkt uit het 
driejaarlijkse armoederapport dat in januari van dit jaar werd gepresenteerd. Het geschatte aantal uren dat 
betaalde en onbetaalde krachten in de Nederlandse kerken in 2021 besteedden aan het ondersteunen van 
mensen in armoede komt uit op 2,3 miljoen. Daarnaast werd dat jaar een omvangrijk bedrag uitgegeven aan 
armoedebestrijding: in totaal ruim 40 miljoen euro. Ook het diaconale hart van de parochies in het 
Aartsbisdom Utrecht is krachtig, weet ik uit ervaring. Vele projecten en initiatieven halen hun inspiratie uit de 
werken van barmhartigheid die in het Evangelie volgens Matteüs worden genoemd: “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 zat in de 
gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mt. 25,35-36). 
 
Ik vraag hier niet voor het eerst aandacht voor een speciale groep gevangenen: de eenzame mensen (vgl. 
Boodschap voor de Veertigdagentijd 2014). Eenzaamheid is de grote tragiek van deze individualistische tijd, 
waarin mensen vaak buiten een sociaal netwerk vallen. Deze eenzame mensen zitten gevangen in hun 
bestaan. Het blijkt dat er geen tralies voor de ramen hoeven te zitten om toch tot eenzame opsluiting 
veroordeeld te zijn. Ook voor hen gelden de indringende woorden van Christus in het Evangelie volgens 
Matteüs: “Ik zat in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.” Ik roep dan ook op om hun stilte te verbreken en 
contact met hen te leggen – in de Veertigdagentijd maar ook in de periode daarna. 
 
Paus Franciscus stelt dat de Veertigdagentijd ons ieder jaar eraan herinnert dat “het welzijn evenals liefde, 
gerechtigheid en solidariteit, niet eens en voor altijd wordt bereikt; zij moeten elke dag veroverd worden” 
(Encycliek Fratelli tutti, 11).  
 
Daartoe moeten we de woorden van Paulus aan de christenen van Efeze ter harte nemen: “Want gij hebt van 
Hem gehoord en zijt in Hem onderricht naar de waarheid die in Jezus is: dat gij de oude mens van uw 
vroegere levenswandel, die te gronde gaat aan zijn bedrieglijke begeerten, moet afleggen en dat geheel uw 
denken zich moet vernieuwen. Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware 
gerechtigheid en heiligheid” (Ef. 4,21-24). 
Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, waarin u inderdaad bekering en vernieuwing zult 
ervaren. Lijkt dat moeilijk? We hoeven en kunnen het ook niet op eigen kracht. De Veertigdagentijd is tevens 
een tijd van meer toeleg op het gebed en de viering van de sacramenten, waarbij ik in het bijzonder noem het 
sacrament van boete en verzoening en dat van de Eucharistie. Voedsel voor onderweg is de Eucharistie, 
door het Tweede Vaticaans Concilie “de bron en het hoogtepunt van heel het christelijk leven” genoemd 
(Lumen gentium, 11). In de Eucharistie ontmoeten wij Christus, de verrezen Heer. Hij geeft ons wat wij nodig 
hebben, als wij met Hem op weg zijn naar het hoogfeest van Pasen. Dat het ons allen moge vernieuwen en 
versterken in geloof, hoop en liefde voor God en elkaar, bekleed als we zijn bij onze Doop met Jezus 
Christus. 
 
 
 
 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 
Utrecht, Aswoensdag 22 februari 2023 
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