Nieuwsbrief (2019 - 8) voor de
Geloofsgemeenschap

H. Willibrord - Swifterbant

AANVULLINGEN OP HET ROOSTER VAN 25 AUGUSTUS T/M 29 SEPTEMBER 2019.
Zondag 25 aug.
9.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Theo van der Sman
Lector: Mirjam Kemps
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij
Extra collecte: MIVA

Vrijdag 30 aug.
10.00 uur

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

Zondag 1 sept.

GEEN VIERING *

Zondag 8 sept.
9.30 uur

Startzondag
Oecumenische viering
Voorg.: Anouk Donia, Marian
Plasschaert, Ellen Pattiasina en
PGS
Kinderwoorddienst
Koor: Alliance
Koster: Riet van Dam
Coll.: Hospice Dronten

Vrijdag 13 sept.
9.00 uur

Openingsviering schooljaar
Woord Communieviering
Voorg.: André van Boven

Zondag 15 sept.
9.00 uur

Woord Communieviering
Voorg.: André van Boven
Lector: Marian Plasschaert
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance

Zondag 22 sept.
9.00 uur

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

Vrijdag 27 sept.
10.00 uur

Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Dook Musters

Zondag 29 sept.
10.00 uur

Oecumenische viering
Voorg.: Anne-Marie Swater
Kinderwoorddienst
Organist: Jan Venema

* Geen viering in onze kerk, maar U wordt
van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS
buren. (pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten)

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.
BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK
- 25 t/m 30 augustus: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 15 t/m 29 sept.: Maria Vette.

OECUMENISCHE VREDESDIENST
De Raad van Kerken Swifterbant nodigt U allen uit voor de Oecumenische Vredesdienst
op zondag 29 september 2019.
Het Thema van de Dienst is: ‘Vrede verbindt over grenzen’
Aanvang: 10.00 uur.
Locatie: Protestantse Kerkzaal
Voorganger: Pastor Anne-Marie Swater
Organist: Jan Venema.
Voor de kinderen is er kindernevendienst!
Namens de Raad van Kerken Swifterbant,
Th .J .van Dam.
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VAN HARTE WELKOM OP DE STARTZONDAG
Beste parochianen en gemeenteleden,
In de vorige Nieuwsbrief heeft u al het een en ander kunnen lezen over de startzondag van komende
8 september aanvang 9.30 uur. Herinnert u het zich nog?
Thema van de oecumenische viering is ‘Een goed verhaal’ en er is een kinderwoorddienst.
Voor degenen die helaas niet naar de dienst kunnen
komen is de dienst simultaan te volgen via de
kerktelefoon:
Kerkdienstgemist.nl/flevoland/swifterbant.
Na de viering is er gezellig voor iedereen een kopje
koffie, thee of limonade met een zelfgebakken cup
cake.
Daarna zijn er traditiegetrouw weer verschillende
leuke activiteiten voor jong en ouder geïnspireerd op
het thema ‘Een goed verhaal’.

Die leuke activiteiten zijn:
-

Een quiz in en over de liturgische tuin
Een foto opdracht n.a.v. ‘een goed verhaal’. Dus neem uw, jouw mobiele telefoon of camera
mee!!
Een notitie –of verhalenboekje decoreren.
Deelname aan de escaperoom (opgave escaperoomswifterbant@hotmail.com zie eerdere mail )

Wij hopen op een grote opkomst!!
Hartelijke groeten van het organiserend comité,
Tamara Smits, Marian Greijdanus, Riet Langendoen, Aagje Naber, Anita Vermaat, Marco Dijkstra, Riet
van Vulpen, Anneke Keizer, Lidy van Noort en Mirjam Kemps.

EXTRA ACTIVITEIT IN WEEKEND VAN DE STARTZONDAG
in zaal 8 van de Hoeksteen
De Bijbel is niet vreemd van een raadseltje. Zowel in het
oude als het nieuwe testament vind je ze terug. Wij willen u
en jullie uitdagen het bijbel-raadsel in de escaperoom 08 op
te lossen. In de escaperoom zijn allemaal verschillende
puzzels te vinden die door samenwerking en communicatie
op te lossen zijn. Zo kan de oplossing en de sleutel van de
escaperoom gevonden worden.
Welke groep van maximaal 6 personen weet de escaperoom
binnen 45 minuten op te lossen?
Escaperoom 08 is geschikt voor groepen vanaf 12 jaar.
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen onder begeleiding van volwassenen meedoen.
De kosten zijn €6 per groep. De helft van dit bedrag gaat naar de Kerstpakkettenactie van Swifterbant. De
andere helft is bestemd voor taakgroep jeugd.
De escaperoom is geopend op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september. Opgeven als groep per mail
is verplicht.
Geef daarbij aan welk dagdel(en) uw, je voorkeur hebben.
Dit kan via het e-mail adres: escaperoomswifterbant@hotmail.com
U, je ontvangt een email met de definitieve tijd en datum, die we invullen op volgorde van aanmelden.
Vol is vol.
Vrijwilligers gezocht voor de escaperoom
Wij zoeken vrijwilligers die ons een dagdeel willen helpen bij de escaperoom in het weekend van 6, 7 en 8
september. Het gaat om groepen ontvangen, de escaperoom startklaar maken na elke groep en
aanwezig zijn om zo nodig aanwijzingen te geven aan de groepen. We willen de groep vrijwilligers vragen
om op woensdag 4 september de escaperoom te testen.
Geef je op bij Joske Zomerman of Marijke Palsma (06-50638292).
Enorm bedankt!
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EILANDDAG ZATERDAG 21 SEPTEMBER IN SWIFTERBANT
Op onze Eilanddag, zaterdag 21 september in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant, willen we met
elkaar de resultaten van de parochiebijeenkomsten bespreken.
De ochtend begint met een lezing van Mechteld Jansen met als titel ‘oud baart jong’. Mevr. Jansen is
rector van de Protestantse Theologische Universiteit en woont in Swifterbant. De lezing kan ons helpen
om samen conclusies te trekken over de ‘stippen aan de horizon’. Waar zetten we ons vanuit onze
katholieke identiteit in navolging van Christus voor in, wat geeft ons energie?
In het septembernummer van de Oversteek wordt het programma van de dag opgenomen. Het bestuur
nodigt alle geïnteresseerde parochianen uit voor onze Eilanddag. In verband met het verzorgen van de
lunch vragen we u wel om u vooraf aan te melden. Dit kan digitaal bij het parochiesecretariaat
secretariaat@norbertus.nl.
Voor mensen zonder internet is een belletje ook mogelijk.
Het parochiesecretariaat te Dronten is op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur
geopend. Telefoon 0321-339537.
Groet,
Anneke Keizer.

MARCEL ZIMMER KOMT NAAR SWIFTERBANT EN JIJ MAG MEEDOEN MET
HEARTBEAT4KIDS!
Na de zomervakantie gaat Heartbeat4kids weer van start met een nieuw project: samen met de bekende
liedjesschrijver en zanger Marcel Zimmer willen we een optreden verzorgen op 10 november. Daarvoor
mogen we een aantal nummers van Marcel instuderen en samen met hem uitvoeren. Ook mogen we hem
helpen bij de trucs die hij doet tijdens het optreden, hoe gaaf is dat?!?
Lijkt het je leuk om samen met Marcel op het podium te staan zingen/dansen en mee te doen met de
trucs? Kom dan meedoen met Heartbeat4kids. We oefenen vanaf 9 september elke maandagavond van
18.45 uur -19.45 uur in De Hoeksteen.
Heartbeat4kids is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Swifterbant maar staat open voor alle kids
van 7-13 jaar. Meedoen is gratis maar niet vrijblijvend, we verwachten dan namelijk wel dat jij en je
ouders/verzorgers zich inzetten om elke maandag te oefenen en ook thuis aan de slag te gaan.
Meer informatie? Meld je op facebook aan bij heartbeat4kids Swifterbant of mail naar
heartbeat4kids@hotmail.com
Kom jij ook kijken of het je leuk lijkt om mee te doen? Van harte welkom!
Hartelijke groet Marianne Greijdanus en Jannie de Jager Heartbeat4kids

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 stemmenariens-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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GEVONDEN (BLIJVEN HANGEN) JAS
Dit jasje (maat 36) hangt sinds een aantal weken
aan de katholieke zijde.
Wij hopen dat de eigenaar dit leest en het zo
komt ophalen.

in de garderobe
spoedig mogelijk

Groeten,
Vincent.

OVERHANDIGING PAASKAARS
Beste parochianen,
Vorig jaar hebben we, als geloofsgemeenschap, als cadeau voor het
50 jarig bestaan van de r.k. basisschool de Golfslag, de Paaskaars van 2018
beloofd.
In de schoolviering van 5 juli jongstleden hebben we die mogen aanbieden
aan de schooldirecteur de heer Erik van Turnhout onder toeziend oog van
alle kinderen, leerkrachten en nog enkele ouders. Zie foto.
De Paaskaars zal een mooi plekje krijgen op het Leerplein van de school,
voorheen de aula van de school.
Op deze wijze houden we de band die we met elkaar hebben zichtbaar.
We wensen de Golfslag nogmaals een mooie toekomst toe.
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep.

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.
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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
e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.
De volgende Nieuwsbrief (voor ca. 4 weken) komt rond 22 september uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk 15 september 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
De Oversteek komt 4 september uit.
Voor de daaropvolgende (deze komt 16 oktober uit en is voor 6 weken) kunt u tot 29 september kopij
aanleveren.
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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