Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper
Wijk bij Duurstede
nummer 05
juli/augustus 2013

Voor misintenties, mededelingen, verzoeken en/of afhandeling van diverse
zaken kunt u terecht op het secretariaat in het Prinsenhuis op woensdag en
donderdag van 09:00 - 12:00 uur.
Klooster Leuterstraat 35
3961 AX WIJK BIJ DUURSTEDE
Tel. 0343 – 57.12.16
prinsenhuis@johannesdedoper.net
Misintenties uiterlijk donderdag 12:00 uur via secretariaat of per e-mail
misintenties@johannesdedoper.net
In de Maria kapel liggen tevens voorbedrukte kaartjes voor opgave.
Bankrekeningnummer 1587.05.920 (o.a. gezinsbijdragen Kerkbalans)
Website geloofsgemeenschap: www.johannesdedoper.net
Website parochie:
www.parochiepausjohannes23.nl
Pastoraatsgroep
Spreekuur
maandag 19:00 – 21:00 uur
woensdag 09:00 – 12:00 uur
e-mail pastoraatsgroep@johannesdedoper.net
Op werkdagen bereikbaar via het secretariaat tel. 0343 – 57.12.16 of
spreek uw boodschap in op het antwoordapparaat.
Annemieke Bosman, Wim van de Kant en Wil Schramowski.
Reserveringen
Voor het reserveren van de kerk, dagkapel of overige zalen kunt u contact
opnemen met het secretariaat tel. 0343 – 57.12.16 of per e-mail
reserveringen@johannesdedoper.net

Coördinator rouwkapel
Miltenburg uitvaartverzorging
Burgweg 2
3984 LK ODIJK
Tel. 030 – 65.63.162
Verschijningsdata Open Venster
21/22 september

Kopij inleveren
04 september

e-mail voorloper@johannesdedoper.net
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Nieuws vanuit de Parochie Paus Johannes XXIII
Met het oog op… de vakantie
De vakantie is begonnen. De zomervakantie. Met of zonder diploma van de
middelbare school. Kinderen en jongeren hebben hun rapport gekregen en
weten nu of ze over zijn of dat ze na de vakantie het opnieuw moeten
proberen in hetzelfde leerjaar. En ook de bedrijven en winkels hebben hun
vakantieperiode aangekondigd. Het grote vrije leven staat voor de
deur…heerlijk. Om God te danken.
Menigeen zal verzuchten: "Ik ben ook wel echt aan vakantie toe!". En
daarmee wordt gezegd dat de drukte van alle dag toch zwaar op het leven
weegt. De dagelijkse dingen, die gedaan moeten worden, de haast
waarmee alles moet, het jachtige van het leven, de overvolle agenda met
verplichtingen. Mensen snakken er wel eens naar om van dat alles een
tijdje bevrijd te zijn.
Het is heerlijk om af en toe inderdaad tijd vrij te hebben voor de zaken die
anders wat minder aandacht krijgen: tijd om te lezen, tijd om een film te
kijken, tijd om met elkaar te praten, tijd om wat cultuur op te snuiven in een
museum of theater. De vakantie is er een uitgelezen tijd voor. Vrij zijn van
de verplichtingen om vrij te zijn voor elkaar.
Het is een voorrecht om vrij te kunnen zijn. Er zijn mensen die een verre
reis maken, maar er is ook een hele groep die thuis blijven omdat ze hun
vakantiegeld hard nodig hebben om rond te komen. Er is ook een hele
groep mensen die helemaal niets te kiezen hebben. Ik denk dan aan de
mensen die ziek zijn; mensen die in onze verpleegklinieken of zorgcentra
wonen; mensen die afhankelijk geworden zijn van de hulp van anderen en
medische zorg en verzorging nodig hebben. Voor hen is het niet zo
gemakkelijk om vakantie te houden. Sommigen van hen hebben het
voorrecht om van een uitstapje te genieten met "de Zonnebloem" of het
Rode Kruis. Anderen kunnen als zieke mee naar Lourdes, Banneux of
Kevelaer. Maar er zijn er nog zo velen, die gewoon niet verder komen dan
de ruimte waarin ze dag en nacht wonen: hun eigen kamer. Zij missen in
de periode van de vakantie vaak de gewone contacten met kinderen,
kleinkinderen en familie, omdat die met vakantie zijn.
Ik ben er van overtuigd dat U best wel iemand kent, waarover ik hierboven
schreef. Ongetwijfeld heeft U iemand in gedachten. Ik stel U voor in deze
vakantieperiode iets voor hen te doen: een kaartje, een telefoontje, een
bezoekje. Vakantie is immers vrij zijn van om God hiervoor te danken en je
zo vrij te maken voor een ander die door jou mag ervaren dat God Liefde
is!
Pastoor Schyns
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"Rustig naar de vakantie"
Andere jaren nemen de parochiële activiteiten altijd wat af in de periode
naar de vakantie toe. Met name vergaderingen e.d. worden langzaam
minder. Niet alleen omdat er minder te bespreken valt, maar ook omdat
menigeen voor het echte hoogseizoen op vakantie gaat.
Dit jaar is dat niet het geval. De personele wisselingen en het daarmee
gepaard gaande nieuwe samenwerkingsverband vragen extra
inspanningen. Niet alleen van het parochiebestuur, maar nog meer van de
leden van het pastorale team. Van de ene kant is het prettig dat het
vakantietijd is, er zijn dan immers wat minder vieringen te bemensen, maar
tevens is de bezetting dan minimaal. Met veel kunst- en vliegwerk wordt uit
alle macht geprobeerd de vieringen te plannen en de pastorale zorg te
garanderen, maar we vragen nu wel het uiterste van de priesters, pastorale
werksters en anderen. Gelukkig is het een beperkte periode, maar wel een
met veel veranderingen. Ook na de vakanties zal het niet meer hetzelfde
zijn als ervoor. We hebben afscheid genomen van onze priesters en zijn
dan nauw gaan samenwerken met de Suitbertusparochie. Niet alleen voor
het team zal dit anders zijn, ook u, als parochiaan, zult wijzigingen merken.
Hoe een en ander er precies gaat uitzien weten we nog niet, wel is zeker
dat eenieder zijn uiterste best doet om alles zo goed mogelijk te laten
lopen.
Als bestuur hebben we inmiddels al enkele malen met het bestuur van
onze zusterparochie vergaderd en de nodige werkafspraken gemaakt voor
de komende periode. De contacten zijn goed en hartelijk en we delen
elkaars zorgen over de hoge werkdruk die met name voor de pastoor reeds
optreedt. Ook de andere leden van de teams zullen meer druk
ondervinden.
Aan ons de taak om deze zoveel mogelijk te verlichten zodat er ruimte
ontstaat voor nieuwe initiatieven. De wereld om ons heen verandert immers
snel, wij maken deel uit van die wereld en moeten nieuwe vormen voor
nieuwe en oude antwoorden vinden voor nieuwe en oude geloofsvragen.
De bloeitijd van de "oude parochie" begint ten einde te raken en we moeten
actief op zoek naar nieuwe vormen waarbij natuurlijk het goede bewaard
moet blijven. Vensters open naar de veranderende wereld, maar wel
vensters van een bestaand gebouw, onze kerk.
Naast de veranderende organisatie zal dit een van de belangrijkste
onderwerpen voor het bestuur zijn voor de komende tijd: samen met u op
weg in deze wereld.
Namens het parochiebestuur
Frans Bosman

4

Pastoor Schyns naar Maarssen
Met ingang van 1 september a.s. wordt pastoor Schyns benoemd in de
parochie Sint Jan de Doper, in Maarssen en omgeving. Pastoor Schyns
komt te wonen in de pastorie van Vinkeveen; daar zal een appartement
voor hem worden gerealiseerd.
Het pastoraal team en het parochiebestuur van de parochie Sint Jan de
Doper hebben inmiddels kennisgemaakt met de nieuwe pastor-priester. De
presentatieviering vindt plaats op zondag 20 oktober 2013 in de
parochiekerk van Mijdrecht-Wilnis.
Wij wensen pastor Schyns alvast een zegenrijke tijd toe in zijn nieuwe
parochie en woonomgeving.

Uitnodiging ontmoetingsgroep rouwverwerking

Delen kan schelen!
Persoonlijk en als pastoraal werkster heb ik ervaren en gezien, dat het
mensen die een dierbare hebben verloren goed kan doen met elkaar over
het verlies te praten.
Het geeft herkenning en erkenning. Het doet je goed om je gedragen en
begrepen te weten door anderen op momenten dat het even niet meer
gaat. Dat is wat een ontmoetingsgroep kan betekenen. Dat is wat praten
over en delen van je persoonlijke verlieservaring kan betekenen. Ook het
persoonlijk geloof kan daarbij onderwerp van gesprek zijn, want iemand
verliezen die je dierbaar is, raakt je tot in het diepst van je ziel. Vragen als:
“Waarom? Waarom nu? Waarom zo?” zullen u niet vreemd zijn. Maar ook
vragen naar Gods aan- en afwezigheid doemen op. Allerlei gevoelens van
pijn, verdriet, leegte, woede en schuld kunnen worden ervaren. Mensen die
een groot verlies doormaken, krijgen vaak in de eerste periode nog veel
steun van hun omgeving. Na een paar maanden wordt dat minder en vertel
je je verhaal misschien ook niet zo makkelijk meer. Dan kan het helpen om
anderen te ontmoeten die ook een groot verlies hebben geleden.
In de afgelopen jaren hebben mensen die een dierbare hebben verloren,
elkaar gevonden in verschillende ontmoetingsgroepen. De bijeenkomsten
waren opgebouwd rondom teksten en eigen ervaringen. In elke
bijeenkomst was een open ontmoeting waarin de deelnemers hun
ervaringen rondom het verlies van hun dierbare met elkaar konden delen.
Ik vond (en vind) het steeds weer bijzonder om te zien hoe mensen hun
verdriet, hun verhalen, hun rouw met elkaar durfden te delen. Er ontstond
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een diepe warme ontmoeting. En dat alles uiteraard op basis van
vertrouwelijkheid. We spreken altijd met elkaar af dat alles wat we van
elkaar horen niet gedeeld wordt met derden.
In oktober en november hopen we weer twee nieuwe groepen (max. 5
personen per groep) te kunnen starten.
Er zal een middaggroep worden opgestart.
Deze wordt begeleid door mw. Rina Kuster en pastor Lilian Weijman.
En er zal een avondgroep worden gestart.
Deze wordt begeleid door mw. Agaat Laan en dhr. Jan Gresnigt.
Het gaat om de volgende data:
Middaggroep:
donderdag 17, 24, 31 oktober & 5 november (13.30- 15.00 uur)
Opgeven bij pastor L.Weijman; lweijman@kerkmail.nl of 030 6371284
Avondgroep:
donderdag 31 oktober & 7, 14, 21 november (20.00- 21.30 uur)
Opgeven bij mw. A. Laan; agaatlaan@hotmail.com of 030 6376149
Graag uw aanmelding voor 7 oktober.
De avonden vinden plaats in de pastorie van de geloofsgemeenschap in
Houten.
Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die langer dan 6 maanden
geleden een dierbare heeft verloren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan
het verlies van een partner, een kind, een ouder, een vriend(in).
Met vriendelijke groeten,
pastor Lilian Weijman

Flentrop-orgel St. Barbara kerk Bunnik vijftig jaar!
Op zaterdag 14 september wordt er ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het Flentrop-orgel in de Barbarakerk aan de Stationsweg in
Bunnik een orgelfestival gehouden.
Op deze zaterdag (Open Monumentendag) is er de mogelijkheid het orgel
in al zijn pracht en praal, van dichtbij te bekijken, te beluisteren en iets over
de geschiedenis en werking van het orgel te weten te komen (11.00 tot
13.30 u). Natuurlijk kan ook de kerk bezichtigd worden (10.00 tot 15.30 u)
en de toren beklommen, voor een weids uitzicht over Bunnik en omstreken
((11.00 tot 13.30 u). Van 10.00 tot 11.00 u en van 13.30 tot 14.30 u kunt u
het orgel tijdens de bezichtiging van de kerk of, rustig zittend in de kerk,
beluisteren. Er is dan een orgelestafette waarbij diverse organisten het
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orgel zullen bespelen. Als u als organist op zaterdagochtend, tijdens de te
houden orgelestafette op dit prachtige neo-barok orgel, het enige in
Nederland in de oorspronkelijke staat, zou willen spelen, dan kunt u zich
hier voor inschrijven (phvdven@gmail.com ).
Op zaterdagmiddag is er een concert voor de kinderen, ook zeer geschikt
voor ouders, opa’s en oma’s: een sprookje met orgel, verteller en een
lichtbeeldenshow. Na afloop mogen de kinderen het orgel van nabij
bekijken en beluisteren.
Op zaterdagavond (19.30 u) is er een orgelconcert door Wouter van Belle,
organist van de Catharinakathedraal Utrecht.
Zondag 15 september is de kerk niet opengesteld voor bezichtiging. U bent
van harte welkom bij de Hoogmis (10.00 u). Het orgel speelt dan een
prominente rol;
’s middags volgt het slotconcert (15.00 u). Organisten Hiroko Imai en
Wouter Koelewijn, met Saskia Rekké, harp.
Meer informatie is te vinden op de website van de St. Barbarakerk:
www.barbarabunnik.nl

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer
organiseert: een bedevaart naar Kevelaer op 29 en 30 augustus 2013
Een bedevaart voor jong en oud sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de
Moeder Gods wordt vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. Een
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plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen. Het thema van
de bedevaart voor dit jaar luidt:
“In geloof gaan wij onze weg!”
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de
deelnemers. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 29
augustus om omstreeks 8.00 uur.
De kosten voor deze reis bedragen € 35,- per persoon.
Hierin zijn niet begrepen de verblijfkosten in Kevelaer.
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan.
Donderdag 29 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer
uit Kevelaer.
De kosten voor de eendaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en
terugreis bedragen € 45,- per persoon en gaat door bij minimaal 30
deelnemers.
U kunt zich tot uiterlijk 15 augustus a.s. opgeven bij de contactpersoon
(broedermeester) in uw parochie:
Of bij de secretaris van de Broederschap:
mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman
Hoenderhoeve 46, 3992 XM Houten,
telefoon 030-6374128, of email:
secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Vormelingendag
Op zaterdag 25 mei was er voor de vormelingen van dit jaar een dag
georganiseerd in Amersfoort.
De vormelingen werden bij de kerk in Odijk opgehaald door een bus van
KassingTours. Eenmaal in Amersfoort aangekomen werden ze begroet
door Anton ten Klooster die de nieuwe pastor in onze parochie wordt. We
begonnen met een eucharistieviering in de kerk van Amersfoort, die werd
voorgegaan door monseigneur Woorts. Toen dat was afgelopen liepen we
met z’n allen naar de school die om de hoek stond. Daar was een
welkomstwoord en gingen we naar de eerste workshopronde. De
vormelingen hadden van te voren op moeten geven welke workshops ze
leuk leken. Bijvoorbeeld: rozenkrans knopen (eigenlijk een tientje) en
Streetdance. Daarna gingen we naar de tweede workshopronde. De
begeleiders mochten ook 2 workshops doen, eentje over het begeleiden
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van tieners en ook de rozenkrans knopen. Uiteindelijk werden we weer
opgehaald met de bus en gingen we weer terug naar Odijk.
Marita van 't Klooster, vormeling locatie Bunnik

Tweede Leientocht
Wandelen voor nieuwe leien op de Werkhovense kerk
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september wordt in Werkhoven
gewandeld over de afstanden: 5km, 10km, 20km, 30 km en 40 km. Het
wandelen is een van de activiteiten die in het dorp plaatsvindt in het kader
van het Project: ’t Dak van Werkhoven’. De tocht wordt georganiseerd
onder auspiciën van de Stichting Gooise Wandelsport Bond.
De opbrengst komt geheel te goede aan de restauratie van de kerk.
De tochten van 10km, 20km, 30km en 40 km gaan over klompenpaden,
langs de Kromme Rijn en de Langbroekerwetering en over enige
landgoederen gelegen bij Driebergen en Doorn.
De 5 km is bij uitstek geschikt voor jonge kinderen en loopt deels door een
boomgaard.
Het inschrijfbedrag is laag gehouden, om gezinsdeelname mogelijk te
maken.
Talloze vrijwilligers zijn bezig met de voorbereidingen om er een waar
wandelfeest van te maken.
Op de website www.dakvanwerkhoven.nl vindt u alle informatie over de
tocht.
We hopen op veel enthousiaste deelnemers uit het Kromme Rijngebied, de
Heuvelruggemeenten en van ver daar buiten.
Startpunt: De Pastorie Herenstraat 11 3985RP Werkhoven
Afstanden en vertrektijden:
40 km van 8.30 – 10.00 uur
30 km van 8.30 – 11.00 uur
20 km van 8.30 – 12.00 uur
10 km van 9.00 – 13.00 uur
De startlocatie sluit om 17.00 uur
Inlichtingen bij wandelcomité Werkhoven,
Peter Lissenberg 0343-551767
Huub de Gier 0343-551901
Startgeld:
Volwassenen € 3,50
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Leden van een erkende wandelsportorganisatie op vertoon
lidmaatschapskaart € 2,50
Kinderen (met medaille) € 3,50
JOK, WEET WAT ER SPEELT
De vakantie is in aantocht en ook in deze vakantie gaan diverse jongeren
uit onze parochie op weg om hun geloof te beleven. Een groep jongeren
vertrekt op 13 juli naar Taizé in Frankrijk. Tenten zijn opgezet,
uitgeprobeerd en goedgekeurd om mee te nemen en in te slapen. Op 21
juli komen zij weer terug.
Drie jongeren gaan op 14 juli op reis naar Brazilië, naar de Wereld
Jongerendagen in Rio de Janeiro. Zij zullen
daar in een voorprogramma toewerken naar
de komst van Paus Franciscus op 25 juli en
samen met hem deze WJD gaan vieren.
Jongeren die niet naar Rio gaan voor de
jongerendagen kunnen van 25-28 juli de
WJD@home meemaken in Delft
(Stanislascollege, Westplantsoen 71). Hier is
het mogelijk om de slotviering met de paus te
bekijken en de WJD live te proeven met een
heleboel ander jongeren in het landelijke thuisblijvers-programma. Meer
informatie en aanmelden kan via www.jongaartsbisdom.nl
Op 27 augustus vertrekken enthousiaste fietsers uit onze parochie,
waaronder een groep misdienaars uit diverse locaties, naar Kevelaer in
Duitsland. Zij zullen daar, na ruim twee dagen fietsen, op donderdag 29
augustus aankomen. De misdienaars zullen de vieringen gaan dienen die
gehouden gaan worden tijdens de bedevaart van de Utrechtse
Broederschap van Kevelaer op 29 en 30 augustus.
In het volgende Open Venster hopen wij je mooie verslagen van deze
reizen te kunnen laten lezen. Nu wensen wij iedereen een mooie en fijne
vakantietijd of je nu op weg gaat of thuis blijft!
. Het JOK team

Vervoer van en naar de kerkvieringen:
Zondag
28 juli
Mw. Stokman
Zondag
11 augustus
Mw. Hoogstraten
Zondag
25 augustus
Mw. van Wijk
Zondag
08 september
Mw. van Rooyen
Zondag
22 september
Mw. van Raay
Zondag
29 september
Mw. van Wijk

10

57.13.01
57.32.11
57.83.36
57.34.56
57.44.21
57.83.36

Liturgierooster 20 juli – 29 september 2013
Wijzigingen voorbehouden
Plaats
Tijd Viering Voorganger
Zaterdag 20 juli 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk

Plaats
Tijd
Viering Voorganger
Zondag 21 juli 16e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. O.Swijnenberg
Schalkwijk 10.00 W&C E. van Dijl

‘t Goy
19.00 Euch.
Bunnik
Odijk
19.00 W&C
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 W&C

‘t Goy
Bunnik
10.00 W&C
Odijk
Werkhoven 09.30 W&C
Cothen
10.00 W&C
Wijk bij D.

(Tour de Schalkwijk)

O.Swijnenberg
E. van Dijl

Eigen paroch.

Eigen paroch.
Eigen paroch.
Eigen paroch.

Zaterdag 27 juli 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk 19.00 Euch. A . Verweij
‘t Goy
Bunnik
19.00 W&C E. van Dijl
Odijk
Werkhoven 19.00 Euch. G. Claassens
Cothen
19.00 W&G Eigen paroch.
Wijk bij D.

Zondag 28 juli 17e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. Vernooij
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 W&C E. van Dijl
Bunnik
10.00 W&G Eigen paroch.
Odijk
10.00 Euch. G. Claassens
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 10.00 Euch. A. Verweij

Zaterdag 3 augustus 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk
‘t Goy
19.00 Euch. O Swijnenberg
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. A. Verweij
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. F. Schyns

Zondag 4 augustus 18e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. F. Schyns
Schalkwijk 10.00 W&C Eigen paroch.
‘t Goy
Bunnik
10.00 Euch. A. Verweij
Odijk
Werkhoven 09.30 W&C E. van Dijl
Cothen
10.00 Euch. A. Vernooij
Wijk bij D. 10.00

Zaterdag 10 augustus 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk 19.00 Euch. Mgr. Woorts
‘t Goy
Bunnik
19.00 Euch. A. Verweij
Odijk
Werkhoven 19.00 Euch. F. Schyns
Cothen
19.00 Euch. O Swijnenberg
Wijk bij D.

Zondag 11 augustus 19e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. Mgr. Woorts
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. F. Schyns
Bunnik
10.00 W&G Eigen paroch.
Odijk
10.00 W&C L. Weijman
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 10.00 Euch. A. Verweij

11

Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming
Houten
19.00 Euch. F. Schyns
Bunnik
19.00 Mariaviering
Odijk
19.00 Vesper
Zaterdag 17 augustus 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk
‘t Goy
19.00 Euch. W. de Jong
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. A. Verweij
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. H. Eppink

Zondag 18 augustus 20e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. Vernooij
Schalkwijk 10.00 W&C Eigen paroch.
‘t Goy
Bunnik
10.00 Euch. W. de Jong
Odijk
Werkhoven 09.30 W&C L. Weijman
Cothen
10.00 Euch. F. Schyns
Wijk bij D. 10.00

Zaterdag 24 augustus 2013
(Geen viering)
Houten
Schalkwijk 19.00 Euch. A. Verweij
‘t Goy
Bunnik
19.00 Euch. A. ten Klooster
Odijk
Werkhoven 19.00 Euch. G. Claassens
Cothen
19.00 Euch. F. Schyns
Wijk bij D.

Zondag 25 augustus 21e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. Verweij
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. A. Vernooij
Bunnik
10.00 W&G Eigen paroch.
Odijk
10.00 Euch. G. Claassens
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 10.00 Euch. F. Schyns

Zaterdag 31 augustus 2013
Houten
19.00 Zang- en zegviering
Schalkwijk
‘t Goy
19.00 Euch. O Swijnenberg
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. W. de Jong
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. H. Eppink

Zondag 1 september 22e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. ten Klooster
Schalkwijk 10.00 Euch. W. de Jong
‘t Goy
Bunnik
10.00 Euch. H. Eppink
Odijk
Werkhoven 09.30 Euch. A. Vernooij
Cothen
10.00 Euch. O Swijnenberg
Wijk bij D.

Zaterdag 7 september 2013
Houten
19.00 W&G Eigen paroch.

Zondag 8 september 23e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. Mgr. Hoogenboom
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. A. ten Klooster
Bunnik
10.00 W&G Eigen paroch.

Schalkwijk 19.00 W&C
‘t Goy
Bunnik
19.00 Euch.

Eigen paroch.
A. ten Klooster

(Opening schooljaar)

Odijk
Werkhoven 19.00 W&C
Cothen
19.00 Euch.
Wijk bij D.

Odijk
10.00 W&C
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 10.00 W&C

E. van Dijl
A. Verweij
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E. van Dijl

Eigen paroch.

Zaterdag 14 september 2013
(Geen viering)
Houten

Zondag 15 sept. 24e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. G. Zweers

Schalkwijk
‘t Goy
19.00 Euch.
Bunnik

Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik

(Startzondag, alle koren)

H. Eppink

10.00 Euch.

W. de Jong

10.00 Euch.

H. Eppink

(50 jr. Flentrop-orgel)

Odijk
19.00 Euch.
Werkhoven

A. Verweij

Odijk
Werkhoven 09.30 Euch.

A. Vernooij

(Gezinsviering)

Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. W. de Jong

Cothen
10.00 W&C
Wijk bij D.

E. van Dijl

Zaterdag 21 september 2013
Houten
19.00 W&G E. van Dijl
Schalkwijk 19.00 Euch. O Swijnenberg
‘t Goy
Bunnik
19.00 Euch. A. Verweij

Zondag 22 sept. 25e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. H. Eppink
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. A. Vernooij
Bunnik
10.00 W&G E. van Dijl

Odijk
Werkhoven 19.00 Euch.
Cothen
19.00 Euch.

Odijk
10.00 Euch.
Werkhoven
Cothen
10.00 W&G

(Oec. viering in Dorpskerk)

H. Eppink
A. ten Klooster

G. Claassens
Eigen paroch.

(Oec. viering in Dorpskerk)

Wijk bij D.

Wijk bij D. 10.00 Euch.

O Swijnenberg

Zaterdag 28 september 2013
Houten
19.00 Aanbidding
H. Sacrament
Schalkwijk
‘t Goy
19.00 Euch. W. de Jong
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. A. ten Klooster

Zondag 29 sept. 26e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. ten Klooster

Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. A. Verweij

Werkhoven 09.30 W&C
Cothen
10.00 Euch.
Wijk bij D. 11.00 W&G

(Begin schooljaar)

Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik
Odijk

10.00 W&C

Eigen paroch.

10.00 Euch.
10.00 W&G

W. de Jong
E. van Dijl

(Oec. viering)

Eigen paroch.
A. Verweij
E. vd.
Moosdijk

(Oec. viering)

Koren:
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag

28 juli
17 augustus
25 augustus
08 september
14 september
22 september
29 september

Samenzang
Samenzang
Dameskoor
Cantores
Face to Face
Kinder- en tienerkoor
Protestants kerkkoor
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Pastoraal team
Het pastorale team draagt gezamenlijk de pastorale verantwoordelijkheid
voor het pastoraat in de parochies en is bereikbaar op het volgende adres:
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, tel. (030) 637 12 84.
Pastoor Schyns
profiel liturgie
fschyns@pj23.nl

Elisabeth van Dijl

Meike Hettinga

Lilian Weijman
pastoraal werkster
profiel diaconie
lweijman@kerkmail.nl

pastoraal werkster
profiel catechese
evandijl@pj23.nl

pastoraal werkster
jongerenwerk en
profiel diaconie
mhettinga@pj23.nl

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Pastoor Schyns
Loes van der Horst
Ron van Ee
Peter van Delft
Frans Bosman
Pepijn van den Hoogenband

fschyns@pj23.nl
loesvanderhorst@ziggo.nl
ron.v.ee@perpetium.com
penningmeester@pj23.nl
frans@fbosman.nl
ppvdh@yahoo.com

Secretariaat parochie paus Johannes XXIII (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.nl
www.parochiepausjohannes23.nl
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Nieuws uit de Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper

In memoriam
Tonia, Antonia Balthazar- Jacobs
Zij werd geboren in Utrecht op 22 maart 1923 en op 13 juni 2013 namen wij
tijdens een eucharistieviering afscheid van Tonia, Antonia BalthazarJacobs die de gezegende leeftijd van 90 jaar mocht bereiken. Zij stierf op
9 juni 2013, toen de Heer haar bij name riep. Heel bijzonder was dat de
uitvaartdienst plaats vond op de dag van de gedachtenis van de H.
Antonius. Zij werd 90 jaar. De laatste drie jaren woonde zij in het Elisabeth
Ewoud gasthuis. Wij zijn heel dankbaar voor alles wat Tonia voor ons heeft
betekend, en dat zij zo’n hoge leeftijd mocht bereiken. Moge zij op
voorspraak van de H. Antonius Gods genade ontvangen. Adieu; tot bij God.

Wilhelmus Bernardus Jansen
Op 11 juni hebben we in Den en Rust afscheid genomen van Wilhelmus
Bernardus Jansen.
Willy was een echt buitenmens, hardwerkend en zorgzaam. Hij was
gelukkig als hij fruit aan het plukken was, of bezig was met dieren.
Opa Appie, zo werd hij genoemd door zijn kleinkinderen, door de appels
die hij meenam. Hij had het geluk in zijn leven te mogen doen waar hij van
hield, het bezig zijn met fruit, met bomen, in de natuur.
Gelukkig was hij ook met zijn Riet, zonder haar kon hij niet, zo zei hij. 60
jaar getrouwd maar liefst, en samen bleven ze gelukkig. De kinderen, Fred
en Carla waren de kroon op dat geluk. Dat gold voor de kleinkinderen al
helemaal.
Maar het leven van Willy was ook niet altijd gemakkelijk. Het verlies van
Fred enkele jaren geleden greep hem erg aan. Hij kon daar moeilijk mee
omgaan. Ook zijn ziekte speelde daar een rol in, hij kon zijn verlies niet
goed verwerken. Al kon hij goed verbloemen dat er iets met hem aan de
hand was, hij voelde zich opgesloten in zichzelf.
Gelukkig vond Carla voor hem een mooi plekje in Twello, waar hij zich thuis
kon voelen, al miste hij zijn Riet. Hij kon er buiten zijn, en al de dieren en
de planten waren ‘van hem’. Het was een moeilijke tijd, maar ook een tijd
waarin er momenten waren met een gouden randje, momenten van
verbondenheid met zijn familie. Zo regelde hij nog een cadeautje voor zijn
ongeboren achterkleinkind.
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De laatste maanden moest hij steeds meer inleveren. Op 5 juni is hij
overleden. We wensen hem toe dat hij nu thuis mag zijn in Gods licht en
liefde. We wensen hen die achterblijven, zijn vrouw, zijn dochter en zijn
familie alle kracht toe. Dat de herinnering aan Willy hen licht mag geven als
het donker is.

Gerardus Petrus van Dijk
Op 21 juni is in het Hospice te Wijk bij Duurstede overleden Gerardus
Petrus van Dijk. Hij verbleef daar sinds enige tijd in verband met een ziekte
in vergevorderd stadium. Hij is 71 jaar geworden.
Gerard van Dijk was van geboorte afkomstig uit Zuilen, ten noorden van
Utrecht. Hij kwam uit een gezin met zes broers. Na zijn schooltijd is hij
gaan werken als boekhouder. Daar leerde hij zijn latere vrouw, Hennie van
der Mark, kennen. Zij kwam uit een gezin met vier dochters, dus dat vulde
elkaar goed aan. Na hun huwelijk ging het echtpaar eerst in Hoograven
wonen, om later te verhuizen naar Wijk bij Duurstede. Toen Gerard begin
50 was, verloor hij zijn baan en liet hij zich omscholen, zodat hij in de
beveiliging aan het werk kon. De onregelmatige werktijden vond hij lastig,
maar hij was blij aan het werk te kunnen. Op vakantie maakte Gerard
graag wandeltochten: door Oostenrijk en later in Frankrijk, samen met
Hennie. Hun laatste reisje was dichter bij huis: in het Twentse Ootmarsum.
Je kon Gerard altijd vragen om een handje te helpen als er iets te doen
was. Ook kon hij goed met kinderen omgaan. De neven en nichten
kwamen dan ook graag bij hem op bezoek. In oktober vorig jaar werd er bij
hem darmkanker gevonden, die ook al uitgezaaid bleek. Omdat zijn
lichaam te zwak bleek voor de zware behandelingen die nodig waren, heeft
men die gestaakt. Toen het thuis niet meer ging, heeft hij een tijd in het
Hospice kunnen wonen, waar Hennie hem dagelijks bezocht en verzorgde.
Gerard is daar op 21 juni overleden. Heer, geef hem de eeuwige rust en
het eeuwig licht verlichte hem.

Bingo bij WanWee
Op 6 juni was de afsluiting van het seizoen van de Wanwee-club. Zes
kinderen hoorden eerst een spannend Bijbelverhaal over Petrus die de
gestorven Tabitha weer levend maakte (Handelingen 9 vers 36 tot 42).
Kinderen die net hun eerste communie hadden gedaan vertelden hoe ze
dat hadden ervaren. Daarna speelden ze bingo.
Op donderdag 3 oktober start de Wanwee-club weer. Alle kinderen van 6
tot 12 jaar zijn welkom. Aanmelding/informatie: fam. Slijkerman, tel. 576946
of b29@stucom.nl
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Je bent al wat ouder en een lange zondagmiddag duurt minder
lang wanneer…






je met anderen samen bent
er eens heerlijk voor je gezorgd wordt
je je te goed kunt doen aan een voortreffelijke driegangen maaltijd
je onder het genot van een hapje en drankje een aardig gesprek
voert
je nog even natafelt met koffie of thee, voor je weer huiswaarts
keert

Klinkt goed… Is er dan zoiets in Wijk bij Duurstede?
Ja, de Prinsenhuismaaltijden!
Bijna elke laatste zondag
van de maand wordt er in
het Prinsenhuis (naast de
Rooms Katholieke kerk)
gekookt door vrijwilligers
van de Rooms Katholieke
kerk voor doorgaans wat
oudere mensen die graag
gezellig onder de mensen
willen zijn.
Iedereen is van harte
welkom ongeacht al dan
niet een
geloofsachtergrond (van
welke aard dan ook).
Vanaf 16.00 uur is er ontvangst aan de Klooster Leuterstraat 37 met een
drankje en een hapje, waarna een driegangendiner volgt. De maaltijd wordt
afgesloten met een kopje koffie of thee, waarna iedereen rond half 7-7 uur
weer vertrekt naar huis.
We vragen een bijdrage in een gesloten enveloppe van € 5, - maar wie
minder kan missen geeft wat hij of zij kan missen.
In 2013 zijn de maaltijden op de volgende data: 18 augustus, 29
september, 27 oktober en 24 november.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 57.12.16. Is er
niemand, spreek dan de boodschap in met hoeveel mensen u komt eten.
Diaconale werkgroep Prinsenhuismaaltijden
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(en vrijwilligers om te helpen zijn altijd van harte welkom )

Vacatures geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper
Functie
Coördinator wekelijkse
misintenties/mededelingen

taakomschrijving
Opstellen wekelijkse
misintenties/mededelingen t.b.v.
weekendvieringen

tijdsbesteding
0.5 uur p/week

Redactielid Open Venster

Redactie van
ingezonden stukken
Samenstellen Open
Venster

3 uur per 6 weken

Kosters (mannelijk/vrouwelijk) Voorbereiden kerk
maand
voor vieringen

2 - 4 uur per
(keuze uit weekend
of werkdagen)

Zangers;
Oefenen 1 x per week 1 uur per week
 Kinder- en tienerkoor m.u.v. schoolvakanties.
 Face to Face
Optreden 1 x per 5
1,5 uur per viering
 Dameskoor
weken tijdens viering
 Herenkoor (Cantores)
 Gemengd koor (Between)

Coördinator Uitvaarten

Beantwoorden van de uitvaarttelefoon.
Uitvoeren van taken die voortvloeien uit
het telefoongesprek.

Interesse?
Briefje in de brievenbus van het Prinsenhuis met je naam, telefoonnummer
en functie vermelding.

Gedoopt
16/06/2013 Veerle & Lise Slagmolen
22/06/2013 Meander Dijkhuis

Geloofsfolders
Zoals bij de huisarts en de apotheek meeneemfolders staan, zo kunt u
binnenkort ook Folders GELOVEN meenemen vanuit de kerk.
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Het geloof heeft wijsheid en troost te bieden aan mensen in hun dagelijks
leven. De folders geven daar informatie over om thuis rustig na te lezen en
te overdenken. De titels zijn onder meer: Wie is Jezus, de Heer? Wat is
bidden? Ik ben mijn Geloof kwijt. Kiezen voor het doopsel. Genieten van
het leven. De Eucharistie: een mysterie. Zal ik gaan biechten? Waarom is
er kwaad en lijden? Leven met ziekte. Als de dood ons overrompelt.
Werken aan je relatie.
We hebben deze folders besproken in het Profielberaad Catechese van
onze parochie en daarna geregeld dat de mooie standaard waar ze in
gepresenteerd worden, achtereenvolgens in de verschillende locaties staat.
Van half augustus tot 9 september in Wijk bij Duurstede. Daarna zullen we
een aantal van die folders op de foldertafel achter in de kerk leggen. Lees
ze en laat me gerust weten wat u er aan had. Ze zijn uitgegeven door
Adveniat (www.adveniat.nl). Vanuit het Profielberaad Catechese, Kees
Slijkerman

Ziekenbezoek
Op zondag 8 september is het weer Ziekenzondag. Op die zondag willen
we als locatie, als kerkgemeenschap aan de zieken in onze
geloofsgemeenschap extra aandacht besteden. Ze worden "verrast" met
een mooie bos bloemen.
Als u in uw omgeving mensen kent die als zieke zo'n bloemetje verdient,
wilt u hen dan opgeven bij het secretariaat? Alvast hartelijk dank
hiervoor.
Misschien kunt u op 8 september zelfs wel mensen verrassen met zo'n
bloemetje van en namens de kerk? Geef u dan ook bij het secretariaat op;
of
haal zo'n bos bloemen op na de viering. Dank alvast voor uw inzet en
aandacht.
Tevens willen we uw aandacht vragen voor het volgende: wij als groep
weten vaak niet wanneer iemand van onze geloofsgemeenschap ziek is of
in het ziekenhuis of verpleeghuis ligt. Als men als parochiaan in het
ziekenhuis of verpleeghuis (al of niet tijdelijk) ligt, is het fijn om met de kerk
contact te blijven houden; om privacy redenen mag het huis het niet meer
doorgeven aan de kerk. Contact houden of een bezoek krijgen kan alleen
als de zieken doorgegeven worden aan het secretariaat.
Dus een vraag: weet u iemand die ziek thuis is, of in het
zieken/verpleeghuis, wilt u dat doorgeven aan het secretariaat, 571216 of
een briefje in de brievenbus doen.
Dan kunnen wij als groep onze taak als ziekenbezoekgroep goed
uitvoeren.
Het zou fijn zijn voor ons als groep maar vooral voor onze zieke
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medeparochiaan.
Heel veel dank, mede namens de zieke medeparochiaan.
De ziekenbezoekgroep.

Kerk open tijdens uitmarkt
Op zaterdagmiddag 7 september is tijdens Kleurrijk Uit in Wijk ook onze
kerk open. We willen mensen verwelkomen, vragen beantwoorden en iets
laten zien. Graag nodigen we ieder van u uit die middag onze kerk binnen
te lopen.
Achter in de kerk worden korte filmpjes getoond, onder meer over wat de
kloosters te bieden hebben. Twee Wijkse parochianen, Theo van der Meer
en Jos Gebbinck, werken mee. Ze zijn als oblaat verbonden respectievelijk
aan de abdij Sint Willibrordus (de Slangenburg) in Doetinchem en Sint
Benedictusberg in Vaals. Ze kunnen vertellen over het leven in een abdij,
het monnikenwerk en de Regel van Benedictus. Ze zullen met liefde uw
vragen beantwoorden. Ook een rondleiding door de kerk en door de
Kloosterhof kan op verzoek gegeven worden.
Voor in de kerk is ruimte voor een stil moment met God, het opsteken van
een kaarsje en het schrijven van een gebedsbriefje.
Als afsluiting daarvan willen we om 17.00 uur een korte viering houden om
God te danken voor zijn veelkleurige gaven, met zang en muziek. Dat doen
we graag oecumenisch, met inbreng uit verschillende kerken.
Om mensen te verwelkomen en ook om toezicht te houden zijn nog een
paar medewerkers meer nodig. Wilt u een paar uur helpen, mail of bel dan
Kees Slijkerman, tel. 576946, b29@stucom.nl

Opnieuw beginnen
We zitten in 'Het jaar van het geloof'. In het Profielberaad Catechese kwam
ter sprake dat het goed zou zijn om voor Wijk bij Duurstede en omgeving in
het komende seizoen de geloofsvorming 'Opnieuw beginnen' te
organiseren. Een vorming waarin zes thema's behandeld worden met
inleidingen, gesprek, beeldmeditaties en vieringen. Zou u daar misschien
aan mee willen doen? De thema's zijn:
- Godsbeelden
- Geloven
- Jezus ontmoeten
- Verzoening bevrijdt
- Leven krijgt toekomst
- Gods Geest brengt een nieuw begin teweeg
Deze vorming is ontwikkeld in Zwitserland en Duitsland, en sinds een paar
jaar is dit materiaal ook in het Nederlands beschikbaar. Het is een goede
hulp om de basis van je geloof en je eigen relatie met God dieper te gaan
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beleven. Steeds als iemand de kracht van het geloof in Christus echt gaat
beleven, gaat er iets groeien. Een nieuw begin.
Meer weten: bel of mail Kees Slijkerman, tel. 576946 of b29@stucom.nl

Op zondag 30 juni namen pastoor Schyns en pastor Wouter de Paepe
afscheid van onze parochie. In een volle kerk werden ze hier toegesproken
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Jeugdpagina’s

door collega Elisabeth van Dijl. Ook
de vice-voorzitter van het
parochiebestuur, Loes van der Horst,

nam het woord. Na afloop van de viering
was er een receptie en kon men hen
persoonlijk de hand schudden.

Kijk eens naar dit baby’tje; het
is Mozes. Weet je wie die mooie vrouw
is? Het is een Egyptische prinses,
Farao’s dochter.
Mozes’ moeder hield haar baby verborgen tot hij drie maanden
oud was. Zij wilde niet dat hij door de Egyptenaren werd gedood.
Maar zij wist dat Mozes gevonden zou kunnen worden. Daarom deed
zij het volgende om hem te redden: Zij nam een mandje en maakte
het waterdicht. Toen legde zij Mozes erin en zette het mandje in het
hoge gras aan de oever van de rivier de Nijl. Mozes’ zusje Mirjam
moest in de buurt blijven om te zien wat er zou gebeuren.
Even later kwam Farao’s dochter naar de Nijl om te baden.
Plotseling zag zij het mandje in het hoge gras. Ze zei tegen één van
haar dienstmeisjes: ’Ga dat mandje daar eens voor mij halen!’ Toen
de prinses het mandje opendeed, zag zij daarin een schattige baby
liggen. De kleine Mozes huilde en de prinses had medelijden met
hem. Zij wilde niet dat hij gedood werd. Toen kwam Mirjam erbij. Ze
vroeg aan Farao’s dochter: ’Zal ik een Israëlitische vrouw roepen die
de baby voor u kan voeden?’ ’Ja graag’, zei de prinses. Mirjam rende
naar haar moeder en vertelde haar alles. Toen Mozes’ moeder
kwam, zei de prinses tegen haar: ’Neem de baby mee en voed hem
voor mij. Ik zal je ervoor betalen.’
Zo kon Mozes’ moeder voor haar eigen kind zorgen. Later, toen
Mozes groot genoeg was, bracht zij hem naar Farao’s dochter, die
hem als haar eigen zoon aannam. Zo kwam het dat Mozes in het
huis van Farao
opgroeide.
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Wil je weten hoe het verder gaat met Mozes? Kijk maar in de Bijbel bij
Exodus 1 en 2.

Als je de
puntjes
volgens
de cijfers
met elkaar
verbindt,
zie je
wat Mirjam
ziet!

Geheimschrift:
Wat zei de prinses?

Met mijn handen samen en mijn ogen dicht
kom ik met U praten, Vader van het licht.
Ik wil U bedanken, ook voor deze dag.
Wilt U voor mij zorgen dat ik groeien mag?
Wilt U mij ook helpen als ik speel of leer,
23U te blijven heel dicht bij U, Heer?
om bij
Zegen alle kinderen. Mensen groot en klein.
Laat er vrede komen, laat er liefde zijn.

Buiten onze parochie
Kardinaal Eijk ontvangt eerste exemplaar ‘pausboek’
Kardinaal Eijk nam op 22 mei in het aartsbisschoppelijk paleis aan de
Maliebaan het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Paus
Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio’. Kardinaal Eijk noemde
het een goede zaak dat er nu een boek verschijnt over het leven van paus
Franciscus in de Nederlandse taal: “Een kennismaking met zijn leven kan
de lezers helpen om te ontdekken hoe zij het geloof in Christus en de
persoonlijke band met hem in hun eigen leven in praktijk kunnen brengen.
En dit is op zich al een welkome bijdrage aan de Nieuwe Evangelisatie.”
Want die Nieuwe Evangelisatie is “de belangrijkste uitdaging en opdracht
van de nieuwe paus,” zo bleek volgens kardinaal Eijk uit de Algemene
Congregaties ter voorbereiding op het conclaaf. Kardinaal Eijk ging in zijn
dankwoord ook in op het enthousiaste onthaal dat paus Franciscus heeft
gekregen. “Enkele dagen na de verkiezing van paus Franciscus zei de
Secretaris van een van dicasteries van de Romeinse curie tegen mij: ‘Voi
cardinali avete fatto esplodere una bella bomba.’ Dat wil zeggen: ‘Jullie
kardinalen hebben een mooie bom tot ontploffing gebracht.’ Hij doelde op
de positieve opwinding, het enthousiasme en de hooggestemde
verwachtingen die de keuze van kardinaal Bergoglio had losgemaakt.”
Volgens kardinaal Eijk zien velen hierin “iets van een nieuwe lente voor de
Kerk: is dit niet het begin van een vruchtbare opmars voor de Nieuwe
Evangelisatie?”
‘Hartverwarmende stijl’
Twee andere ‘eerste exemplaren’ van het pausboek werden op 22 mei
uitgereikt aan Klaas van der Kamp (secretaris Raad van Kerken in
Nederland) en pater Eduard Kimman s.j., thesaurier van de jezuïeten en
ordegenoot van paus Franciscus. Klaas van der Kamp karakteriseerde op
basis van een passage in het boek over oecumene de houding van paus
Franciscus op dit terrein als “positief realisme” – zo spreekt de paus van
“verzoening in onze verscheidenheid. Dat houdt in dat we samen de weg
gaan, bidden, werken en zoeken naar de ontmoeting in waarheid.”
Pater Kimman s.j. had als directeur van Missio / Pauselijke Missiewerken in
Nederland met zijn collega-directeuren uit de hele wereld recent een
ontmoeting met paus Franciscus. Hij verhaalde over de ongedwongen
sfeer van de ontmoeting, die door de spontaniteit van de paus behoorlijk
uitliep. “Voor iedereen maakte hij tijd, waardoor het programma flink uitliep.
Hetgeen tot lichte paniek leidde bij de mensen in zijn omgeving. Hij heeft
een hartverwarmende stijl. Als je hem spreekt, pakt hij je handen, kijkt je in
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de ogen
en maakt
compleet
tijd voor
de
persoon
die voor
hem staat.
Er gaan
een grote
kracht en
genade
van hem
uit.”
Het boek
‘Paus
Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio’ verscheen twee jaar
geleden in Argentinië, maar is vanwege Bergoglio’s verkiezing tot paus
Franciscus geactualiseerd. In de Nederlandse vertaling is onder meer een
nawoord opgenomen van kardinaal Eijk en kardinaal Danneels, die beiden
deelnamen aan het conclaaf waarin paus Franciscus werd gekozen.
‘Paus Franciscus. Leven en denken van Jorge Bergoglio’, 216 bladzijden,
uitgeverij Adveniat, € 19,50.

Russische iconen en westerse kunst
Het Andrej Rublev Museum in Moskou herbergt een prachtige verzameling
iconen uit de vijftiende eeuw tot circa 1900. De collectie wordt zelden
uitgeleend en het aanbod om een dertigtal exemplaren in tijdelijke
bruikleen te krijgen, greep Museum Catharijneconvent in Utrecht dan ook
met beide handen aan. Door deze iconen te combineren met stukken uit de
eigen verzameling westerse religieuze kunst van de vroege Middeleeuwen
tot heden, is een bijzondere tentoonstelling tot stand gekomen. Goddelijke
inspiratie. Russische iconen ontmoeten westerse kunst geeft een goed
overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen orthodoxe en
westerse christelijke kunst. Iconen uit Nederlandse galeries en particuliere
verzamelingen maken het geheel compleet.
Wederzijdse invloed
De invloed van Byzantijnse iconen op de kunst in het Westen ontstaat al in
de vroege Middeleeuwen. Door pelgrimages, handel en huwelijken komen
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kunstenaars in contact met iconen en manuscripten. Ivoorsnijders,
miniaturisten en schilders maken gebruik van de Byzantijnse voorbeelden
en laten zich hierdoor inspireren. De overeenkomsten zijn onmiskenbaar.
Toch groeien de wegen uit elkaar. Waar de oosters-orthodoxe iconen
blijvend volgens een vast stramien worden geschilderd, verandert de
westerse kunst in een eigentijdse vertaling van het bijbelse verhaal.
De weerslag van westerse kunstenaars op de icoonschilderkunst is
ontstaan toen Moskou in 1547 tot op de grond afbrandde. Om de stad in
ere te herstellen, werden ambachtslieden uit West-Europa ontboden. De
westerse kunstenaars brachten hun atlassen en geïllustreerde bijbels mee.
Zo maakten de Russen kennis met nieuwe fenomenen. Perspectief, lichten schaduwwerking, achtergronden met landschap en architectuur en
menselijke proporties deden hun intrede in de Russische schilderkunst.
Nederland-Ruslandjaar
Met de tentoonstelling Goddelijke inspiratie sluit het museum aan bij het
Nederland-Ruslandjaar 2013. Diverse musea hebben deze gelegenheid
aangegrepen om een speciale Kunstroute samen te stellen, zie:
www.catharijneconvent.nl.
Goddelijke inspiratie wordt omlijst door een uitgebreid programma met
activiteiten. Zo houdt gastconservator Désirée Krikhaar op 9 juli een lezing
over ‘Catharina, Paraskeve en Barbara. Martelaressen door Goddelijke
inspiratie’. Op 3 augustus spreekt zij over ‘Iconenschilders tussen Oost en
West. De Wapenkamers van het Kremlin’. Ook wordt er een reis naar
Moskou georganiseerd. Meer informatie: www.catharijneconvent.nl.
T/m 4 augustus, Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38
Utrecht, di-vr 10-17 uur, za-zo 11-17 uur.

Erfgoed van Cuypers in Heiligenbeeldenmuseum
De thematentoonstelling van het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg
(Ruurloseweg 101 Vorden) staat dit jaar in het teken van ‘Religieus erfgoed
van Pierre Cuypers’. Het museum is gevestigd in de Antonius van
Paduakerk: een rijksmonument en de oudste nog bestaande kerk gebouwd
door architect Pierre Cuypers. Het thema is mede gekozen vanwege het
aanbod van het parochiebestuur van Netterden om tijdelijk hun prachtige
Cuypersbeelden onder te brengen in het museum, omdat de kerk aldaar
wordt gerestaureerd, zo laat het museum weten. Uit de Deventer
Broederenkerk wordt een prachtig, recent gerestaureerd beeld van
Lebuinus getoond, afkomstig uit de ateliers van Cuypers en Stoltzenberg
(foto: www.kasimirszekeres.com). Daarnaast kan men mini-altaartjes
bekijken, ‘kerkelijk speelgoed’ uit vroeger tijden. Deze zijn beschikbaar
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gesteld door Henk Ensink uit
Deurningen; ook zijn er
exemplaren bij uit de eigen
collectie. De expositie is in april
geopend door Pierre Cuypers jr.,
achterkleinzoon van de architect.
Verder zijn, in een vernieuwde
opstelling, circa 500
heiligenbeelden te zien.
T/m 31 oktober op di, do en zo 1117 uur. Meer info:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl.
Groepsreserveringen: VVVkantoor Vorden, tel.: 0575 553222.
Bron foto
www.kasimirszekeres.com

Met het aartsbisdom op
bedevaart naar Rome
‘Op weg naar de eeuwige stad’
Kardinaal Eijk wil in dit Jaar van
het Geloof graag met mensen uit
het Aartsbisdom van vrijdag 20 t/m
woensdag 25 september 2013 op
bedevaart naar de ‘eeuwige stad’
Rome. Gekozen is voor een groep
in de leeftijd van 35 t/m 65 jaar,
onder meer omdat de deelnemers
zeer goed ter been moeten zijn, want er zal veel worden gelopen en
gebruik worden gemaakt van het openbaar vervoer.
De dagelijkse Eucharistieviering en bepaalde programmaonderdelen zullen
gezamenlijk gehouden worden, andere in groepen, waaronder de
bezoeken aan kerken en de Vaticaanse musea. Enkele priesters van het
Aartsbisdom begeleiden en gidsen deze bedevaart. Een pelgrimage naar
Rome is reeds door velen ervaren als een verrijking van hun geloof en
leven. Hopelijk gaat u mee!
Deze kosten voor deze bedevaart bedragen € 699 p.p. (op basis van een
tweepersoonskamer).
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Inschrijven voor deze bedevaarten is mogelijk via www.vnbreizen.nl.
Meer informatie: www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij dhr. G.L.M.
Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl.

Oecumene: ‘Een rijke oogst’, deel 5
Zolang het nog gaat om een ambt dat in ieder van de kerkenfamilies in de
loop van de eeuwen een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt (zoals het
geval was met de priester en de ouderling in deel 4 van deze serie), is er
nog wat om te vergelijken en bij te praten. Maar hoe moet dat wanneer een
ambt dat in de ene kerk het allerbelangrijkste is in een deel van de andere
kerken volledig ontbreekt? Dan houdt de mogelijkheid van elkaar ‘bijpraten’
wel op. Dat ondervond de onderhandelingsdelegatie van het Vaticaan in
het gesprek met de delegatie van de gereformeerd/hervormde wereldbond.
Want toen ze vroegen: “Hoe zit dat bij jullie met de bisschop?” kregen ze
van de andere kant als antwoord: “Die hebben we niet.” De Anglicanen
hebben wel bisschoppen, de Lutheranen en de Methodisten (meestal) ook,
maar de gereformeerden nooit. Grote verbazing aan katholieke zijde. “Hoe
kan dat nou? Dat is toch het ambt dat het hele kerk-zijn draagt, ja zelfs
belichaamt!” “Geen ‘episkopos’!”, om het eens in het oorspronkelijke Grieks
te zeggen met het woord dat bij ons tot ‘bisschop’ is verbasterd.
Toch is men met dit gesprek een eind gevorderd, door namelijk voor de
discussie de táák van de bisschop los te koppelen van het ambt en met
een nieuwe term aan te duiden, namelijk ‘episkopè’, het ‘opzicht’. Want
‘epi’ = ‘op’ en ‘skopè’= het ‘zien’, het ‘zicht’. En toen ging men gewoon
elkaar bevragen naar hóé die ‘episkopè’ in die andere kerk functioneert en
dan even niet vragen of daar dan wel of niet per se een episkopos
(bisschop) voor nodig is.
Nu, dáár wist men van gereformeerde zijde wél raad mee. In de noodzaak
van opzicht kon men elkaar over en weer volledig verstaan. Opzicht over
leer en leven van de kerkleden en de ambtsdragers heeft in de
gereformeerde kerken juist een grote rol gespeeld. Maar dat opzicht werd
uitgeoefend door de ouderlingen samen met de predikant: in de kerkenraad
of het consistorie. Gewoon ter plaatse in de eigen gemeente. Of als het
een trapje hoger lag door de Classicale vergadering en de Synode (of een
‘commissie voor het opzicht’ daarvan). Met die overeenstemming over het
beláng van het opzicht kon men in de dialoog samen verder. En dat was
belangrijker dan de constatering dat er nu en dan in gereformeerde kringen
wel eens een enkeling de suggestie doet om ook in hun kerken een soort
bisschop aan te stellen. Dit soort ideeën verstóórt de dialoog misschien
eerder dan dat ze die verder helpt.
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Het gebruik van dit woord ‘episkopè’ is een mooi voorbeeld van de overlegmethode van het ‘buiten haakjes halen’ van één element waarover je wél
een heel eind overeenstemming kunt bereiken om op die manier het
onderlinge verschil kleiner te maken.
Dat is ook leerzaam voor de dialoog tussen de kerken in je eigen stad of
dorp: haal wat je gemeenschappelijk hebt ‘buiten haakjes’, dan blijkt het
verschil dat overblijft veel kleiner te zijn dan je dacht!

Zomerkampen 2013: ‘Ga mee op wereldreis!’ en ‘I will follow!’
Net als in andere jaren organiseert het Aartsbisdom Utrecht ook in 2013
een aantal zomerkampen. Voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar is er
een kinderkamp met als thema ‘Ga mee op wereldreis!’. Tieners in de
leeftijd van 12 t/m 15 jaar kunnen naar één van de tienerkampen getiteld ‘I
will follow!’. Alle kampen vinden plaats in augustus 2013.
‘Ga mee op wereldreis!’
Zou jij wel eens wat meer van de wereld willen zien? Ga dan mee in één
week de wereld rond! We zullen reizen over het spoor, het water, de weg
en door de lucht! We gaan langs alle werelddelen en leren over vele
landen. Durf jij dit aan? Ga dan mee met het kinderkamp 2013. Ons
avontuur zal starten vanaf kampeerboerderij de Aalbertshoeve in Ermelo.
Vanaf hier gaan we samen langs de mooie verhalen in de Bijbel waar
mensen ook op reis zijn gegaan. Daarnaast organiseren we allerlei leuke
activiteiten, gaan we spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog
veel meer. Wil jij deze reis ook in zes dagen meemaken? Pak dan je
rugzak, stop hem vol met alles wat je nodig hebt om een wereldreis te
maken en ga mee op kinderkamp!
‘I will follow!’
Als je houdt van een uitdaging, dan is dit tienerkamp wat voor jou. Na het
spetterende tienerkamp van 2012 in Hoog Elten (Duitsland) organiseert het
Aartsbisdom Utrecht dit jaar weer twee tienerkampen in dit prachtige
gebied. We kamperen in tenten en iedereen mag zelf koken. We hebben
een sportdag en een hindernisbaan, we doen spellen in het bos. Er is ook
een uitdagende trektocht waarbij we in het bos overnachten. En houd je
van boogschieten? Dan kom je helemaal aan je trekken want daar hoort
een echt spannend spel bij! Tijdens het kamp vertellen we ook aan de hand
van een Bijbelverhaal van het leven met God. Er gaat een jonge pastor
mee voor de eigen vieringen op kamp. Je hoeft echt geen sportman of
sportvrouw te zijn; als je houdt van uitdaging en doorzetten is dit kamp wat
voor jou.
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Het kinderkamp duurt van 11 t/m 16 augustus en kost € 115 per kind. Als
er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van
€ 60 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230). De
tienerkampen (10 t/m 16 en 16 t/m 22 augustus) kosten € 135.
Meer informatie over de zomerkampen en aanmelden:
www.jongaartsbisdom.nl, menu ‘kampen’ (of klik op de button ‘Ga mee op
zomerkamp!’).

Willibrordprocessie: ‘Geloven mag gezien worden’
De Willibrordprocessie in de binnenstad van Utrecht is voor het eerst
gehouden in september 2002. Toen besloot de toenmalige plebaan N.M.
Schnell van de St. Catharinakathedraal als eerste in Nederland gebruik te
maken van de opheffing van het processieverbod. Tot die datum mocht
sinds het begin van de reformatie in Nederland geen processie worden
gehouden, behalve op de plaatsen waar de katholieke eredienst nooit
geheel verboden was geweest. Een processie is een geloofsgetuigenis –
vandaar ook het motto ‘Geloven mag gezien worden’ – en wie kan er beter
met een processie worden geëerd dan één van de grootste
geloofsgetuigen van de Lage Landen, de heilige Willibrord?
Plebaan Van der Vegt: “Processies zijn ook een uiting van vreugde om het
geloof. In het Oude Testament lezen wij hoe Koning David dansend voor
de Ark van het verbond uitging (2 Samuël 6) toen deze in processie
teruggebracht werd naar Jeruzalem. Wij hopen dat de Willibrordprocessie
voor u zowel een geloofsgetuigenis als een stukje blijheid om het geloof
mag betekenen.”
Programma: 08 september 2013
15.30 uur: aanvang gebedsviering St. Willibrorduskerk,
Minrebroedersstraat 21
15.50 uur: opstellen Processie met Schrijn bij het St. Willibrordbeeld op
Janskerkhof
16.45 uur: aankomst St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36
16.50 uur: Pontificale Vesperviering met Kardinaal Eijk
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Glossy ‘Priester’ verkoopsucces
Ter gelegenheid van Roepingenzondag 2013 (21 april) heeft de
Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht de eenmalige glossy ‘Priester’
uitgebracht. Met dit magazine wil de Roepingenraad aandacht vragen voor
het priesterschap. Voor dit tijdschrift is een ‘dwarsdoorsnede’ gemaakt van
de actieve clerus van het aartsbisdom. Van de negen geïnterviewde
priesters is de nestor geboren in 1938, de jongste in 1983. De andere
zeven zijn qua geboortejaar verdeeld over de tussenliggende decennia.
Eén van hen is kardinaal, een ander is gehuwd en vader van vijf kinderen.
De negen geïnterviewde priesters – Casper Pikkemaat, Hans Boogers,
Henk van Doorn, Peter Ambting, kardinaal Eijk, Paul Daggenvoorde, Ton
Huitink, Martin Los en Anton ten Klooster – vertellen in dit blad openhartig
over hun roeping, hun geloof, hun twijfels en hun overtuigingen. Moeilijke
thema’s als ziekte en verliefdheid worden daarbij niet uit de weg gegaan.
Ook komt aan bod wat het vraagt om juist in deze tijd van ontkerkelijking
als priester te werkzaam te zijn. Zoals één van hen het formuleert:
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“Priesterschap is niet voor watjes.” De glossy werd gepresenteerd tijdens
de gebedsdag om roepingen op 20 april en is sindsdien zowel een
verkoop- als een mediasucces gebleken: medio mei waren er al ruim 800
exemplaren over de toonbank gegaan en hadden talloze kranten,
nieuwssites en radioprogramma’s er aandacht aan besteed.
Bestellen (€ 4,95 excl. verzenden): www.aartsbisdom.nl/webwinkel of tel.:
030 2361570.

Franciscaanse Beweging
Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA ’s-Hertogenbosch
Tel:
073-6131340
E-mail: info@franciscaansebeweging.nl
Web: www.franciscaansebeweging.nl

Lieverlede – bezinning op je levensweg
5 weekenden in een franciscaans klooster
De Franciscaanse Beweging biedt onder de naam ‘Lieverlede’ een
bezinningsjaar van vijf weekenden voor mensen die een pas op de
plaats willen maken om hun levensweg tot nu toe te overzien.
Centraal thema van dit jaar ‘in gelovig perspectief’ is: ‘het gaan van
een spirituele weg’. Elk weekend is een verdieping van het
voorgaande. De weekenden zijn niet los van elkaar te volgen. De
eerstvolgende cyclus van vijf weekenden start in oktober 2013 en
eindigt in mei 2014 (4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28
feb.-2 maart, 9-11 mei 2014; van vrijdagavond 19.30 uur tot
zondagmiddag 16.00 uur). Dit jaar worden de weekenden gehouden
’Bij de Kapucijnen’ in Velp. Kosten: € 130,- per weekend (korting voor
minder draagkrachtigen is mogelijk). Per groep kunnen maximaal 10
mensen deelnemen.
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Kernwoorden bij het centrale thema (het gaan van een spirituele weg) zijn:
‘geraakt worden’, ‘verlangen’, ‘thuiskomen’ en ‘innerlijk kompas'. De
weekendthema’s worden uitgewerkt met behulp van creatieve werkvormen
zoals bibliodrama, beweging en expressie, werken met kleur en dans.
Lieverlede is nadrukkelijk een jaar in ‘gelovig perspectief’. Het is een
persoonlijke leerweg die erop gericht is om te ervaren hoe de eigen
leefsituatie een vindplaats van God kan zijn. Er wordt gebruik gemaakt van
verworvenheden en wijsheid uit de psychosynthese, de christelijke traditie
en (in het bijzonder of waaronder) de spiritualiteit van Franciscus en Clara.
Data: 4-6 oktober, 29 nov.-1 dec. 2013, 10-12 januari, 28 feb.-2 maart, 9-11
mei 2014
Tijdstip: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 16.00 uur
Kosten: € 130,- per weekend (korting voor minder draagkrachtigen is
mogelijk).
Aanmelding: Een uitgebreid informatiepakket (met opgaveformulier) kan
worden opgevraagd bij de Franciscaanse Beweging.

Wandeling vanuit Nijmegen/Heilig Landstichting met de
Franciscaanse Beweging
De Franciscaanse Beweging (FB) organiseert op zaterdag 27 juli 2013
(10.30 uur - 16.30 uur) vanuit Nijmegen/Heilig Landstichting een
wandeling van ongeveer 13 kilometer.
Inschrijven voor de wandeling is mogelijk in Hotel Courage Sionshof
vanaf 10.30 uur (Nijmeegsebaan 53, 6564 CC Nijmegen/Heilig
Landstichting). Dit is tevens het eindpunt van de wandeling, die van
start gaat om 11.15 uur.
Deze franciscaanse wandeling staat in het teken van het thema
‘Eenvoud’, jaarthema van de Franciscaanse Beweging. Er wordt
gelopen in groepjes onder leiding van iemand van de FB. Het is een
mooie, afwisselende wandeling ten oosten van Nijmegen, door
bossen, langs akkers en over glooiende, open vlaktes met fraaie
vergezichten.
Welkom vanaf 10.30 uur, afsluiting: rond 16.30 uur.
Kosten, ter plekke te voldoen: € 5,- (voor FB-leden € 3,50).
Lunchpakket graag zelf meenemen.
Aanmelding en meer informatie: via de mail:
info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340.
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Naast het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, lezingen, studie- en
bezinningsdagen en reizen, en naast de uitgave van boeken en
tijdschriften, organiseert de Franciscaanse Beweging ook wandelingen.
Met haar wandelprogramma speelt ze in op de belangstelling van mensen
om in deze tijd samen op pad te gaan, zoals Franciscus dat eeuwen
geleden ook al deed. Deze wandelingen bieden naast ontspanning en
ontmoeting ook momenten van stilte en bezinning. Aan het begin, aan het
slot en tijdens de wandeling kan men gebruikmaken van teksten om zich te
verdiepen en met elkaar in gesprek te raken over een bepaald thema.
De Franciscaanse Beweging (FB) staat voor ontmoeting, verbondenheid,
verdieping en bezinning. In Nederland telt de FB twaalfhonderd leden,
mensen die zich laten inspireren door het evangelisch levensmodel van
Franciscus en Clara van Assisi. Zij streven een eenvoudige levenswijze na,
dicht bij andere mensen en andere schepselen, met respect voor de ander
en respect voor natuur en milieu. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig,
betrokken, kwetsbaar en vredelievend.

Gaat u/ ga jij ook mee naar Kevelaer op 29/30 augustus 2013?
Het thema van de bedevaart dit jaar is: “In geloof gaan wij onze weg”.
Dit jaar zijn er weer drie reis mogelijkheden om aan deze bedevaart
mee te doen. Per bus (twee opties) of met de fiets! Zie verderop/
hieronder in dit Open Venster.
Eendaagse bedevaart op 29 augustus met de bus
Bij voldoende deelname is er dit jaar weer een eendaagse bedevaart. Op
de heenweg is er een koffiestop in Wijchen. , ’s Avonds na de
lichtprocessie met kort avondgebed vertrekt u weer richting Holland.
Kosten hiervan zijn € 45,-, hierin zit inbegrepen een eenvoudige warme
maaltijd in hotel de Goldener Apfel.
Tweedaagse bedevaart op 29 en 30 augustus met de bus
De kosten voor de reis en de organisatie bedragen € 35,- per persoon.
Kinderen tot en met 16 jaar betalen
€ 19,--. Hierin zijn niet begrepen de kosten van verblijf en
overnachting in Kevelaer.
Deze variëren van € 55,- tot € 90,- afhankelijk van waar u overnacht, in het
Priesterhuis of hotel. Overnachtingkosten betaalt u ter plekke.
Zowel op de heen als terugweg is er een koffiestop in Wijchen en kunnen
we even de benen strekken.
Begeleiding
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Personen die niet meer zelfstandig voor hun bagage kunnen zorgen dienen
iemand mee te nemen. Er is geen begeleiding daarvoor! Voor rollator of
rolstoel is beperkt plaats.
Logeren in Hotel of Priesterhuis?
Doordat er ieder jaar veel deelnemers naar Kevelaer komen moeten wij
veel eerder dan voorgaande jaren de hotels en het Priesterhuis bij
benadering laten weten met hoeveel personen wij komen.
Helaas zijn er zowel in de hotels als in het Priesterhuis maar een beperkt
aantal één persoon kamers beschikbaar. Wij proberen bij de reservering
zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden maar helaas lukt dat
niet altijd.
Alle personen die aan de bedevaart deelnemen, moeten in het bezit
zijn van een geldig reisdocument en dienen hun Europees
ziekenfondspasje mee te nemen.
Voor de busreis kunt u zich/kan jij je tot uiterlijk 1 augustus a.s. opgeven bij
de contactpersonen
Bunnik: Annie van Rijn tel.030-6567413 of Ineke Zomer tel:06-21517330,
Schalkwijk: fam. Zwambag tel.030-6011466,
Houten: Elly de Sain tel.030-6374128
Na opgave ontvangt u/ontvang je meer informatie over opstapplaatsen,
tijden enz.
Website Kevelaer
Sinds vorig jaar heeft de Broederschap een eigen website. Kijk
op:www.broederschapkevelaer-utrecht.nl
U vindt er o.a. foto’s van de laatste bedevaarten en een prachtige 3D
rondleiding in de Basiliek.

Op de fiets naar Kevelaer met de misdienaars
Ook dit jaar wordt er weer een fietstocht vanuit onze parochie
georganiseerd voor de misdienaars die meegaan om de diverse vieringen
in Kevelaer te dienen tijdens de bedevaart van de Broederschap van
Utrecht (29 en 30 augustus).
Vorig jaar zijn de misdienaars voor het eerst op de fiets naar Kevelaer
gegaan en iedereen vond dit een hele mooie ervaring.
De fietstocht vindt plaats van 27 t/m 29 augustus. Op 29 augustus komen
ze aan in Kevelaer en draaien zij het bedevaartprogramma t/m 30 augustus
mee.
Het programma zier er als volgt uit:
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27 augustus; Vroeg in de ochtend vertrek vanuit de diverse locaties
Overnachting in het Domincanenklooster in Huissen
28 augustus; Het tweede deel van de reis fietsen
Overnachting op een camping vlakbij Kevelaer
29 augustus; Aankomst ’s morgens in Kevelaer, alvast (weer) Kevelaer
verkennen
Om 12.00u aanwezig zijn bij de aankomst van de bussen
Daarna het programma als misdienaar meedraaien
Overnachting in het Priesterhuis in Kevelaer
30 augustus; Meedraaien met het bedevaartprogramma
Na het Lof met de bussen naar huis terug.
Aankomst om ong. 21.00u. in onze parochie (Bunnik).
De fietsen worden in Kevelaer opgehaald.
Misdienaars krijgen de onkosten voor het verblijf in Kevelaer vergoed
vanuit de Broederschap van Utrecht. Overnachting, ontbijt, lunch en diner
tijdens de dagen in Kevelaer worden dus allemaal voor hen geregeld. Voor
wat betreft de andere twee overnachtingen tijdens de fietstocht wordt er
een bijdrage gevraagd.
Met de fietstocht gaat volwassen begeleiding mee. Ook een volgwagen rijdt
mee.
Jongeren die niet dienen, maar wel graag meegaan op deze
fietsbedevaart, mogen uiteraard ook gezellig mee fietsen!!
Vind je het na dit alles gelezen te hebben leuk om (weer) mee te gaan naar
Kevelaer of wil je meer informatie, neem dan contact op met Rian van Kleef
(rian@life-spirit.nl) of Wil v/d Veldt (johnvanderveldt@kpnmail.nl). Opgeven
zo snel mogelijk, er zijn een beperkt aantal plaatsen
Wil je graag mee als misdienaar op deze bedevaart, maar ga je liever met
de bus, zie dan in dit Open Venster de busbedevaart.
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