Nieuwsbrief (2019 - 6) voor de
Geloofsgemeenschap

H. Willibrord - Swifterbant

AANVULLINGEN OP HET ROOSTER VAN 23 JUNI T/M 26 JULI 2019.
Zondag 23 juni
10.00 uur

Sacramentsdag
Woord Communieviering
Voorg.: Marian v.d. Berg
Lector: Mirjam Kemps
Koster: Vincent Hindle
Koor: Cantorij

Vrijdag 28 juni
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: David v.d. Schans

Zondag 30 juni

GEEN VIERING

Vrijdag 5 juli
9.00 uur

Afsluiting schooljaar
De Golfslag
Voorg.: André van Boven
Koster: Riet van Dam

Zondag 7 juli
10.00 uur

Tentviering
Oecumenische viering
Voorg.: Paul Crijns, José Jacob
en voorg. PGS
Kinderwoorddienst
Koor: Alliance

Zondag 14 juli
9.00 uur

Woord Communieviering
Voorg.: André van Boven
Lector: Marian Plasschaert
Koster: David v.d. Schans
Koor: Cantorij

Zondag 21 juli
9.00 uur

Woord Communieviering
Voorg.: Anne-Marie Swater
Lector: Greet van ’t Hul
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij

Vrijdag 26 juli
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Riet van Dam

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.
BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK
- 23 juni t/m 5 juli: Ria van der Wiel.
- 14 juli t/m 26 juli: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.

BLOEMETJESMARKT.
De bloemetjesmarkt (10 en 11 mei) is ook dit jaar een daverend succes geworden.
De opbrengst was € 1.160,00, een prachtig resultaat!!
Allen die meegewerkt en/of een aankoop hebben gedaan, hartelijk dank.
De gezamenlijke activiteiten commissie.

TENTVIERING 7 JULI
Ter gelegenheid van het jaarlijkse julifeest is er ook dit jaar weer een tentviering.
Zie voor meer info de poster op de volgende bladzij.
Met vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep.
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ARIËNSPUBLIEKSPRIJS 2019.
Stem op Diaconieprojecten van Pax Christi geloofsgemeenschap.
Elke 3 jaar wordt de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht
samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de
inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam
van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom. Hij toonde grote betrokkenheid bij de in armoede
verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel
Nederland
Voor 2019 zijn er 31 projecten genomineerd waaronder twee projecten uit onze Norbertusparochie n.l.
“Internationaal vieren doet integreren” en het nieuwe project “Meer aandacht voor diaconie in de zondagse
viering”.
Er wordt een publicatie gemaakt met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten die
in het bisdom verspreid wordt. De projecten worden beoordeeld door een jury. Voor de winnaars is er een
geldbedrag en een kunstwerk. Verder krijgt ieder genomineerd initiatief een aandenken.
De prijsuitreiking is op 12 oktober in Deventer.
Maar zoals gebruikelijk tegenwoordig is er ook een publieksprijs. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat
u het beste initiatief vindt. Graag roep ik iedereen op om een stem uit te brengen op één van onze twee
projecten. Ga daarvoor naar:
www.dkci-utrecht.nl/ projecten-ariens-publieksprijs en stemmen-ariens-publieksprijs.
Daar vindt u ook een korte beschrijving van de projecten. U kunt ook stemmen via de parochiewebsite:
www.parochienorbertus.nl
Stemmen kan tot 10 oktober. Doen hé!. Laten we de parochie maar op de kaart zetten.
Info: Ben ten Hag b.bag1@chello.nl

0320-222851.
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MORGEN IS VANDAAG
Bezinningsdagen voor het pastoraal team
Een nieuw team
Sinds enige jaren werken de parochies H. Christoffel, H. Norbertus en H. Thomas à Kempis samen en delen
zij één pastoraal team. In het afgelopen jaar is de bezetting van dat pastoraal team gewijzigd. Gelukkig zijn
een aantal vertrouwde gezichten gebleven, maar feitelijk is er toch een nieuw pastoraal team aangetreden.
Dat nieuwe team behartigt de dagelijkse pastorale zorg voor de geloofsgemeenschappen. Maar zij staan ook
voor de uitdaging om vooruit te kijken naar het pastoraat van de toekomst.
Bezinning
Als je wilt nadenken over de toekomst, helpt het om de dagelijkse beslommeringen in het hier en nu even
achter je te kunnen laten. Het pastoraal team is daarom van 12 t/m 15 mei jl. naar Egmond-Binnen getrokken
en te gast geweest bij de Benedictijner monniken van de Adelbert-abdij. Op die plek hebben we de rust en
de ruimte gevonden om ons te bezinnen op de uitdagingen die in de nabije toekomst op ons af komen. Het is
ook een mooie gelegenheid geweest om elkaar beter te leren kennen en een hechter team te worden. René
Grotenhuis, theoloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft ons begeleid tijdens
deze bezinningsdagen.
Morgen is vandaag
Stelt u zich eens voor dat het 2029 is, dus over 10 jaar. Wat zou er dan anders zijn dan nu? Best een lastige
vraag, nietwaar. Wij hebben op twee manieren naar antwoorden gezocht:
1. Eerst hebben we gezocht naar pastorale zaken die wij in het hier en nu belangrijk genoeg vinden
om door te laten gaan in de toekomst.
2. Daarna hebben wij ons afgevraagd, welke van die zaken te realiseren zijn als we uitgaan van de
middelen die ons over 10 jaar ter beschikking staan.
De antwoorden op de vraag naar morgen vinden wij dus in de situatie van vandaag. Wij laten u graag delen
in onze bevindingen.
Pastorale hoofdzaken
In de katholieke traditie zijn geloof, hoop en liefde de kernwaarden voor ons kerkelijke bestaan. Met deze
drie christelijke waarden in onze gedachten kiezen wij voor de volgende zaken:
Samen Eucharistie vieren
* Elkaar ontmoeten in het geloofsgesprek
* Pastorale nabijheid aan wie dat nodig heeft
* De nieuwe generatie aanspreken
* Aandacht voor roepingen
* De traditie vertalen naar het hier en nu
* Leerling zijn en leerling worden
Deze pastorale zaken zijn in onze ogen belangrijk genoeg om er vandaag aan te werken en om die met ons
mee te dragen naar onze toekomst.
Zo lang als de polsstok
In het huidige pastoraal team mogen we rekenen op de inzet van 3 priesters, 3 diakens en 1 pastoraal
medewerkster. Over 10 jaar zal dat anders zijn. Voor 2029 rekenen wij met een beschikbaarheid van 1
priester en 1 diaken en dat heeft gevolgen. Zelfs pastores kunnen niet verder springen dan hun polsstok lang
is. En dus is het belangrijk om goed na te denken over de organisatie van het pastorale werk. Het zal nodig
zijn om pastorale taken zoveel mogelijk uit te voeren op het niveau van de parochie of zelfs van de 3
parochies tezamen. Dit zal uiteindelijk ook merkbaar zijn voor de parochiebesturen en voor de vrijwilligers in
de afzonderlijke gemeenschappen.
Het perspectief
Hoe anno 2029 de situatie zal zijn in de geloofsgemeenschappen van de 3 parochies laat zich niet of
nauwelijks voorspellen. Veel zal afhangen van de vitaliteit die tegen die tijd in een geloofsgemeenschap kan
worden opgebracht. Het pastoraal team wil niet tornen aan het voortbestaan van welke gemeenschap dan
ook. Integendeel, graag blijven wij binnen onze mogelijkheden de gemeenschappen ondersteunen bij het
goede werk. De weg naar de toekomst gaan wij samen, opdat de katholieke presentie in de samenleving ook
over 10 jaar zichtbaar, hoorbaar en vruchtbaar zal zijn.
Vervolg
Onze begeleider René Grotenhuis maakt nu eerst een gedetailleerd verslag van de bezinningsdagen. Op
basis van zijn rapportage werken wij onze pastorale toekomstvisie verder uit in een document. Dit document
bespreken wij met de parochiebesturen in het drie-besturen overleg. Na de zomer zullen wij onze
uitgewerkte pastorale toekomstvisie graag delen met alle parochianen.
Namens het pastoraal team,

pastoor Ton Huitink.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij overlijden:
neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail w.vette@kpnplanet.nl
b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.
Voor huisbezoek of communie aan huis:
neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12
Locatieraad:
Naam
Mirjam Kemps
Max Smeenk
Jack Musters

Functie
Woonadres
voorzitter
De Banier 23
secretaris
budgethouder Kampweg 10

Tel.nr.
Mailadres
(0321) 32 29 15
mimkemps@solcon.nl
secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
(0321) 32 32 07
jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl

BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN
Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.
Dit nummer is: 06-550 512 78.
Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.
Het mailadres blijft: kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl
De Hoeksteencommissie.

INLEVERTERMIJN
Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de
geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via email maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.
De volgende Nieuwsbrief komt rond 16 juli uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk 13 juli 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
Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang van
de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

DE OVERSTEEK
10 juli komt De Oversteek (het vakantienummer) uit.
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot uiterlijk 22 juni.
Kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,
e-mail: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl of jaapbottenberg@ziggo.nl
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