Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper
Wijk bij Duurstede
nummer 07
oktober/november 2013

Voor misintenties, mededelingen, verzoeken en/of afhandeling van diverse
zaken kunt u terecht op het secretariaat in het Prinsenhuis op woensdag
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
07/08 december

Kopij inleveren
20 november

e-mail voorloper@johannesdedoper.net
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Nieuws vanuit de Parochie Paus Johannes XXIII
Allerzielen
Met Allerzielen beseffen wij weer eens hoe waardevol het leven van
mensen is. Wij noemen met ere de namen van hen die ons hun
vriendschap en liefde gaven, die ons vormden, die ons opvoedden en
troostten, die ons door hun levenshouding inspireerden.
Als wij van onze dierbaren afscheid moeten nemen, merken hoe belangrijk
zij voor ons zijn. Om iemand die je liefhebt, los te moeten laten, is altijd
moeilijk. Zelfs als iemand een zeer respectabele leeftijd heeft bereikt, willen
wij ze niet missen. Al kan je soms zoveel van iemand houden dat je
hem/haar de dood gunt, loslaten blijft moeilijk. En dat is goed. Want
mensen zijn kostbaar, mensen zijn uniek en wel degelijk onmisbaar.
Iedereen zal ze zich op eigen wijze de overledenen herinneren; hoe ze
praatten, hoe ze lachten, hoe ze vriendelijk waren, hoe lastig ze soms
waren. Hoe ze ons tot de orde riepen, hoe ze stuk voor stuk mensen waren
van wie wij zeggen dat wij blij zijn dat wij hen hebben ontmoet. Ooit zal dat
hopelijk ook over onszelf gezegd worden. Want ook wij zijn kwetsbare
mensen en zullen eens sterven!
In het oude testament vinden we het boek Job. Job klaagt over de
menselijke kwetsbaarheid. Hij zegt: 'voor een boom is er hoop, als hij wordt
gekapt schiet hij weer uit. 'Maar' zo klaagt Job: 'sterft een mens, wat ligt hij
dan machteloos neer'.
De machteloosheid van de mens erkennen, is de start van genezing, van
een nieuw begin. We gaan ons dan openstellen voor de echte levensbron
zelf: voor God die de Schepper van het leven is. Hij heeft Zijn schepping
lief. Nooit kunnen wij dat genoeg benadrukken. Iedere uitvaart die wij
meemaken zal - hoe droevig ook - tegelijkertijd een verkondiging mogen
zijn van Gods vergevende en bewarende liefde en zo een getuigenis zijn
van de doorbraak van nieuw leven.
Allerzielen hoort geen donkere dag te zijn, maar een dag van licht en
troost. Terwijl de winterse dood buiten weer lijkt te gaan regeren,
verkondigt de kerk dat God een God van leven is. Hij is ons mensen trouw.
Hij heeft onze namen geschreven in de palm van zijn hand, Hij begeleidt
ons met zijn licht. Hij zal ons opvangen in zijn heerlijkheid.
Lilian Weijman
Pastoraal werkster
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Van de bestuurstafel
Langzaam gaan we daadwerkelijk de gevolgen van de personele
wijzigingen merken. U komt af en toe een voor u nieuwe priester of
pastoraal werker tegen en die brengt zijn of haar eigen persoonlijke manier
met zich mee. De samengevoegde pastorale teams zijn nu
verantwoordelijk voor twee grote parochies. Dat vraagt de nodige
afstemming. De komende tijd zullen er veranderingen in het liturgisch
rooster worden doorgevoerd om e.e.a. verantwoord georganiseerd te
houden. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.
Terwijl ik dit artikel schrijf, is pastoor Zweers samen met
vertegenwoordigers uit uw geloofsgemeenschap bezig om dit uit te werken.
Eind van dit jaar zal dit duidelijk zijn.
We zijn een aantal keer bijeengekomen met het bestuur van de
Suitbertusparochie om elkaar te leren kennen en duidelijk is dat we goed
van elkaar kunnen leren ten bate van onze eigen parochie.
Ondertussen lopen de bestuurlijke zaken gewoon door. De begroting voor
volgend jaar is gereed. Hieruit blijkt dat we wel wat acties moeten starten
om ervoor te zorgen dat deze begroting voor de komende jaren gezond
blijft.
Het blijft indrukwekkend en dankbaar om te merken hoeveel personen zich
met hart en ziel inzetten voor het wel en wee van onze
geloofsgemeenschappen.
De herfst is begonnen, maar onze parochie begint weer te bruisen en er
bloeien mooie dingen.
Het is een mooie tijd.
Namens het parochiebestuur,
Frans Bosman

Vieringen in de verzorgingstehuizen
Met de komst van het nieuwe pastorale team wordt ook opnieuw gekeken
naar het rooster voor de vieringen in de tehuizen. Deze werden tot voor
kort allen geleid door pastoor Schyns. Met ingang van 1 oktober wordt in
de vieringen voorgegaan door diaken Arnaud Dols en pastor Ten Klooster.
Er wordt nog wel gekeken of het omwille van de beschikbaarheid nodig is
dat de aanvangstijden iets veranderen.
Vanaf 1 oktober zijn de vieringen in de verzorgingstehuizen als volgt:
Haltna
Houtens Erf

2e donderdag
vd maand
3e donderdag
vd maand
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18.30 uur

Diaken A. Dols

18.30 uur

Diaken A. Dols

Loericker Stee
WOZOCO
Bunninchem
Ewoud &
Elisabeth

3e vrijdag vd
maand
1e donderdag
vd maand
1e vrijdag vd
maand
2e vrijdag vd
maand

19.00 uur

Pastor A. ten Klooster

19.00 uur

Pastor A. ten Klooster

10.00 uur

Diaken A. Dols

18.30 uur

Diaken A. Dols

De dagen en tijden zijn onveranderd gebleven. Pastor Anton ten Klooster
gaat voor in eucharistievieringen, diaken Dols in woord- en
communievieringen. In Bunninchem wordt eens per kwartaal een
eucharistieviering gehouden in plaats van de woord- en communieviering.
Houdt u het liturgierooster in de gaten voor de desbetreffende data.
Pastoor Zweers

Doordeweekse vieringen in onze parochie
Vele parochianen onder u hebben de diverse doordeweekse vieringen in
onze parochie gewaardeerd. Met het vertrek van pastor Wouter de Paepe
was de vraag hoe het pastoraal team daar mee verder zou gaan. Het
nieuwe pastoraal team vindt het belangrijk om doordeweeks, ergens in
onze parochie, de eucharistie te kunnen vieren. Dit heeft geresulteerd in de
volgende eucharistievieringen, die u vanaf 1 oktober kunt bijwonen:
Bunnik
Cothen
Houten
Werkhoven
’t Goy

1e en 3e dinsdag van
de maand
2e en 4e dinsdag van
de maand
2e dinsdag van de
maand
Elke woensdag

9.00 uur

2e en 4e donderdag
van de maand

9.00 uur

9.00 uur
19.00
uur
9.00 uur

Pastor A. ten
Klooster
Pastor A. ten
Klooster
Pastoor G. Zweers
Pastor A. ten
Klooster
Pastor A. ten
Klooster

In Bunnik, Cothen en Houten worden op de andere dinsdagen van de
maand Woord- en Communievieringen gehouden door de plaatselijke
werkgroep. In ’t Goy is er op tussenliggende weken geen viering. Alle
vieringen vinden plaats in de desbetreffende dagkapel. U bent van harte
welkom!
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Pastoor Zweers

Kom naar Rabbit Hole, film over rouw
In het kader van de diaconale zondag nodigt de projectgroep jongeren en
rouw alle jongeren vanaf ca. 15 jaar uit om samen een film te kijken
rondom het thema “rouw”.
We gaan kijken naar: Rabbit Hole (zie www.pj23.nl). Op 10 november
19.30 uur tot 21.30 uur ben je uitgenodigd op de Loerikseweg 12,
jongerenkelder pastorie Houten.
Opgeven voor 5 november bij lweijman@kerkmail.nl
Neem wat lekkers mee, wij zorgen voor drank,
Groeten en tot ziens
Pastor Lilian Weijman en Luuke Janssen

Advent en Kerstmis in de kunst, donderdag 12 december
Onze kerststal (en andere verbeeldingen)
In onze kerken en huizen staan tijdens de advent en in de kersttijd
kerststallen, in alle soorten en maten. Op deze manier tonen wij hoe God in
Jezus Christus mens geworden is en hoe hij op aarde gekomen is.
Vanaf de oudchristelijke tijd tot heden is er, naast de kerststal, een grote
verscheidenheid ontstaan in manieren waarop Gods menswording
verbeeld wordt.
Mgr. drs. H.W. Woorts, vicaris van Utrecht en docent christelijke
iconografie, zal ons in deze voorbereidingstijd op Kerstmis een avond
daarin meenemen en vele voorstellingen laten zien van Advent en Kerstmis
in de kunst.
Zo krijgen wellicht de beelden in onze kerststal nog meer betekenis.
Plaats: Dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming,
Loerikseweg 12, Houten.
Dag en tijd: 12-12-2013, vanaf 19.45 koffie en thee en om 20.00 begint de
lezing zelf.
Graag aanmelden via wegvangeloven@gmail.com

Een brug tussen Boeddhisme en Christendom, dinsdag 29
oktober
In elk tuincentrum vind je wel beelden en beeldjes van Boeddha: de grote
inspirator voor veel mensen in Azië en tegenwoordig ook in het Westen. Er
wordt ook veel over het Boeddhisme geschreven en het gedachtegoed van
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Boeddha wint bij ons aan populariteit. Met als gevolg dat het ook wel eens
als tegenovergesteld aan, of als concurrent van, het Christendom ervaren
wordt. Maar klopt dat wel?
Op deze avond willen wij een brug slaan tussen Boeddhisme en
Christendom, door wat dieper in te gaan op de verschillen en
overeenkomsten tussen de leer van Jezus en die van Boeddha. We hopen
dat dit ons helpt om meer inzicht te krijgen in diverse spirituele elementen
en levenswijsheden van beide tradities en om onze eigen spiritualiteit te
verdiepen.
Ter ondersteuning zal er gebruik gemaakt worden van het boek “Jezus en
Boeddha als broeders” van Thich Nhât Han (ongeveer € 17.00).
Bij genoeg belangstelling zullen er drie vervolg-avonden aangeboden
worden voor persoonlijke verdieping in deze materie, alsmede aandacht
voor (Zen) meditatie.
De avond wordt ingeleid door dr. Peter van den Berg (psycholoog), in
samenwerking met pastor Elisabeth van Dijl. Peter van den Berg is van
huis uit katholiek en heeft zich verdiept in verschillende vormen van
Boeddhisme.
Data: dinsdag 29 oktober om 20.00 uur
Plaats: de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk,
Loerikseweg 12, Houten
U kunt zich opgeven via wegvangeloven@gmail.com

Vormsel 2014
Zondag 11 mei 2014 is de dag dat jongens en meisjes uit onze parochie
het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. Wie katholiek gedoopt
is en minstens in groep 8 zit, kan gevormd worden. Ben je nog niet gedoopt
maar wil je wel graag meedoen, geef dit dan aan bij je aanmelding.
Zowel de kinderen als de ouders worden voor het bijzondere moment van
het vormsel voorbereid door de parochie. De kinderen gaan hiervoor in het
voorjaar (28 t/m 30 maart 2014) een weekend op kamp. Afgelopen twee
jaar is dit voorbereidingsweekend een groot succes gebleken! De
vormheer, rector Kuipers, zal tijdens dit weekend kennis komen maken met
de kinderen. Het weekend wordt gedraaid door leden van de
vormselwerkgroep met ondersteuning van pastors Anton ten Klooster en
Meike Hettinga.
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De ouders krijgen tijdens een ouderavond (22 januari 2014), informatie
over zowel de betekenis als de organisatie van het vormsel. Daarnaast
bieden een aantal katholieke scholen, in samenwerking met de parochie,
een voorbereiding op het vormsel aan.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.pj23.nl. Op de
website is onder Catechese extra informatie en het aanmeldformulier te
vinden. Het aanmeldformulier kunt u sturen naar vormsel@pj23.nl. De
kinderen op de katholieke scholen binnen onze parochie ontvangen eind
oktober meer informatie via school.
Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met onderstaand werkgroeplid
of een email sturen naar vormsel@pj23.nl
Vormselwerkgroep, namens locatie Wijk bij Duurstede:
Erna de Lange
Tel: 0343-578970
E-mail: e.de.lange@casema.nl

Enkele opmerkingen van kinderen, opgeschreven in het
“Krabbelboek” van het kampweekend.
‘Erg leuk kamp, Het is gezellig en goed
georganiseerd.”
“Wat een indrukwekkende verhalen over heiligen
van pastor de Paepe!”
“Wauw, wat een indrukwekkend verhaal van
mr. Theo van Loon!”
“Jammer dat het afgelopen is:
(Maar ja, nachtspel was echt cool!”)
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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 Gerben Zweers
pastoorzweers@gmail.com

Elisabeth van Dijl
Pastoraal werkster
evandijl@pj23.nl

Anton ten Klooster
Priester
atenklooster@pj23.nl

Meike Hettinga
Pastoraal werkster
mhettinga@pj23.nl

Vincent van der Helm
Diaken
Diaken.vanderhelm@suitbertusparochie.nl

Lilian Weijman
Pastoraal werkster
lweijman@kerkmail.nl

Ed van de Moosdijk
Pastoraal werker
Pastor.vandemoosdijk@suitbertusparochie.nl
Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

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

pastoorzweers@gmail.com
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
Wilt u met spoed contact met een pastor vanwege een ziekenzalving of
ziekenzegen?
Bel dan met 06 - 12 94 88 74
Let op: dit is alleen voor echte spoedgevallen! Voor alle andere vragen of
een gesprek kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met (030) 637 12
84.
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Pastor Anton ten Klooster
Bijna dertig jaar geleden werd ik geboren in het Overijsselse Hardenberg,
waar ik achttien jaar lang gewoond heb. We kerkten daar in de
protestantse gemeente, waar ik goede herinneringen aan bewaar. Toch
heb ik zelf tijdens mijn middelbare school periode ervoor gekozen om toe te
treden tot de Rooms-Katholieke Kerk. Daar vond en vind ik een rijkdom
aan symbolen, tradities en een grote waardering voor de Bijbel. Na het
halen van mijn VWO-diploma heb ik een half jaar in Edmonton (Canada)
gewoond. Daar deed ik vrijwilligerswerk voor het bisdom en de parochie,
en leerde zo veel over geloof en kerk.
In 2003 begon ik de priesteropleiding aan het Ariënskonvikt in Utrecht.
Tijdens mijn studie aan de Faculteit Katholieke Theologie heb ik me
bijzonder verdiept in het werk van de kerkleraar Thomas van Aquino. Met
studierector dr. Eric Luijten lazen we zijn teksten, en ieder jaar was er een
bezinnende én ludieke Thomas-herdenking. Ter verdieping heb ik een
semester in Fribourg (Zwitserland) gestudeerd, waar ik ook inspiratie
opdeed voor mijn eindscriptie. In 2009 studeerde ik af op een studie over
een Bijbelcommentaar van Thomas van Aquino. De respectvolle én
kritische uitleg van de Bijbel is iets wat me daar van bij is gebleven.
Na mijn priesterwijding in 2010 heb ik
gewerkt in de parochie HH. Twaalf
Apostelen in Zutphen en de Achterhoek.
Daar heb ik vooral veel plezier beleefd
aan het geven van catechese en mijn
inzet voor jongerenpastoraat binnen en
buiten de parochie. Met jonge mensen
het geloof doordenken en vieren vind ik
altijd een feest. Naast het werk in de
parochie was ik jeugdscheidsrechter bij
de lokale voetbalclub, een leuke manier
om te ontspannen én me in te zetten
voor de gemeenschap. Ontspannen doe
ik ook in de keuken, waar ik graag mijn
creativiteit de vrije loop laat.
De reden dat ik priester werd, en dat nog steeds vol overtuiging ben, is dat
ik graag de rijkdom van ons geloof laat zien en uitleg. We kunnen
eindeloos schatgraven in de Bijbel en onze traditie. Uiteindelijk verrijkt dat
het leven. Daarom koos ik bij mijn priesterwijding een motto van st.
Willibrord: “In Dei nomine feliciter” – in naam van God gelukkig. Dat wil ik
zijn en aan het geluk van anderen wil ik bijdragen.
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Liturgierooster 26 oktober – 8 december 2013
Euch. Eucharistieviering
W&C
Woord- en Communieviering
W&G
Woord- en Gebedsviering
Plaats
Tijd Viering Voorganger
Zaterdag 26 oktober 2013
Houten
19.00 Vespers en
Aanbidding H. Sacr.
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. A. ten Klooster
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. G. Claassens
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. H. Eppink

Wijzigingen voorbehouden
Plaats
Tijd
Viering Voorganger
Zondag 27 okt. 30e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. G. Zweers
Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik
Odijk
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D.

10.00 Euch.

A. Vernooij

10.00 Euch.

H. Eppink

09.30 Euch.
10.00 Euch.
10.00 W&G

G. Claassens
A. Verweij
Eigen paroch.
(Gezinsviering)

Vrijdag 1 november Allerheiligen
Houten
19.00 Euch. A. ten Klooster
Zaterdag 2 november Allerzielen
Houten
19.00 Euch. A. ten Klooster
Schalkwijk 19.00 W&C Eigen paroch.
‘t Goy
19.00 W&G M. Hettinga
Bunnik
19.00 W&G L. Weijman
Odijk
19.00 Euch. H. Eppink
Werkhoven 19.00 W&G Eigen paroch.
Cothen
19.00 Euch. A. Verweij
Wijk bij D. 19.00 W&G E. van Dijl

Zondag 3 nov. 31e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. ten Klooster
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. A. Verweij
Bunnik
10.00 W&C Eigen paroch.
Odijk
10.00 W&G Eigen paroch.
Werkhoven
Cothen
10.00 W&G Eigen paroch.
Wijk bij D. 10.00 Euch. A. Vernooij

Donderdag 7 november H. Willibrord
Houten
19.00 Euch. A. ten Klooster
Zondag 10 nov. 32e Zondag d/h jaar

Zaterdag 9 november 2013

Diaconale Zondag
Houten
19.00 Meditatieve viering
Schalkwijk
(Geen viering)
‘t Goy
Bunnik
(Geen viering)
Odijk
Werkhoven

Houten
Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik
Odijk
Werkhoven

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
09.30
18.30

Euch.
Euch.
W&C
W&C
W&C
Euch.
W&G

Cothen
Wijk bij D.

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

A. Verweij
G. Zweers
L. Weijman
Eigen paroch.
M. Hettinga
O Swijnenberg
M. Hettinga
(St. Maarten)

(Geen viering)
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E. van Dijl
Eigen paroch.

Maandag 11 november St. Maarten
‘t Goy
19.00 W&G M. Hettinga
Zaterdag 16 november 2013
Houten
19.00 W&G L. Weijman

Zondag 17 nov. 33e Zondag d/h jaar
Houten
10.00 Euch. A. Verweij

Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik
Odijk
Werkhoven
Cothen
Wijk bij D.

Schalkwijk
‘t Goy
Bunnik
Odijk
Werkhoven
Cothen
Wijk

(Migrantenviering)

19.00 Euch.

A. Verweij

19.00 Euch.

H. Eppink

19.00 W&C E. van Dijl
19.00 Euch. G. Zweers
19.00 Taizéviering

Zaterdag 23 november 2013
Houten
19.00 Vespers en
Aanbidding H. Sacr.
Schalkwijk

10.00 W&C
10.00 W&G
10.00 Euch.

E. van Dijl
Eigen paroch.
H. Eppink

10.00 W&G
10.00 Euch.

Eigen paroch.
A. ten Klooster
(Gezinsviering)

Zondag 24 nov. Christus Koning
Houten
10.00 Euch. A. Vernooij
Schalkwijk

10.00 Euch.

A. ten Klooster

(Caeciliafeest)

‘t Goy
10.00 Euch.
Bunnik
Odijk
19.00 Euch.
Werkhoven

A. ten Klooster
G. Claassens

‘t Goy
Bunnik
10.00 W&C
Odijk
16.30 Lof
Werkhoven 09.30 Euch.

E. van Dijl
Eigen paroch.
G. Claassens

(Gezinsviering)

Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. O Swijnenberg

Cothen
10.00 Euch.
Wijk bij D. 10.00 W&G

A. Verweij
Eigen paroch.

Zaterdag 30 november 2013
Houten
19.00 Zang- & Zegviering
Schalkwijk 19.00 Euch. H. Eppink
‘t Goy
Bunnik
19.00 Euch. A. ten Klooster
Odijk
Werkhoven 19.00 Euch,. A. Verweij
Cothen
19.00 Euch. W. de Jong
Wijk bij D.

Zondag 1 dec. 1e Zondag vd Advent
Houten
10.00 Euch. A. Verweij
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 Euch. W. de Jong
Bunnik
10.00 W&G Eigen paroch.
Odijk
10.00 Euch. A. ten Klooster
Werkhoven
Cothen
10.00 W&G Eigen paroch.
Wijk
10.00 Euch. A. Vernooij

Zaterdag 7 december 2013
Houten
19.00 W&G Eigen paroch.
Schalkwijk
‘t Goy
10.00 W&C M. Hettinga
Bunnik
Odijk
19.00 Euch. A ten Klooster

Zondag 8 dec. 2e Zondag vd Advent
Houten
10.00 Euch. A. ten Klooster
Schalkwijk 10.00 Euch. A. Verweij
‘t Goy
Bunnik
10.00 W&C E. van Dijl
Odijk

(Patroonsfeest)

Werkhoven

Werkhoven 09.30 W&C L. Weijman
19.30 Taizéviering
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Cothen
Wijk bij D. 19.00 Euch. A. Verweij

Cothen
10.00 W&C
Wijk bij D. 10.00 WGV

Vervoer van en naar de kerk:
Zondag
27 oktober
Zondag
03 november
Zondag
10 november
Zondag
17 november
Zondag
24 november
Zondag
01 december

Mw. van Raay
Mw. van Wijk
Mw. Stokman
Mw. van Rooyen
Mw. Hoogstraten
Mw. van Raay

Koren:
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

Cantores
Kinder- en tienerkoor
Dameskoor
Between
Cantores
Face to Face
Kinder- en tienerkoor
Between
Dameskoor
Kinder- en tienerkoor
Face to Face
Damesoor

26 oktober
27 oktober
02 november
03 november
10 november
16 november
17 november
23 november
24 november
01 december
07 december
08 december

M. Hettinga
Eigen paroch.

57.44.21
57.83.36
57.13.01
57.34.56
57.32.11
57.44.21

Viering Ewoud en Elisabeth Gasthuis om 18:30 uur:
Vrijdag 09 november Woord- en Communieviering met diaken Dols.

Verandering liturgierooster
Met het vertrek van pastoor Schyns en pastor de Paepe en de gedeelde
benoeming van pastor Ten Klooster en pastoor Zweers, heeft het pastoraal
team opnieuw gekeken naar het liturgisch rooster. Per 1 september is er 1
pastoraal team voor 2 parochies met 17 kerken. U zult aan kunnen voelen
dat dit erg moeilijk te behappen is en dat er keuzes gemaakt moeten
worden aangaande de dag van de weekendvieringen en het tijdstip van de
vieringen. Een variatie in tijdstip maakt mogelijk dat 1 voorganger twee
vieringen doet. We kunnen gelukkig een beroep doen op verschillende
emeriti en werkgroepen eigen parochie. De eerste groep is echter ook een
broze groep. Daarom zijn we bezig met een nieuw rooster waarmee we
weer enkele jaren vooruit kunnen. Hierover is contact met beraden liturgie
en locatieraden. Half november willen we u berichten wat het definitieve
rooster zal zijn.
Pastoor Zweers
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Nieuws uit de Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper
Ziekenzondag 2013
Prachtige bossen bloemen en vrolijke plantjes en kaartjes op
Ziekenzondag 2013!
Hartelijk dank aan allen die meegeholpen hebben om deze bossen,
plantjes en kaartjes te
bezorgen bij onze medeparochianen die deze speciale aandacht
verdienen.
Uw hulp was onmisbaar!

WANWEE
Voor jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar is er Wanwee-club op
donderdagmiddag 7 november en 12 december. Ze horen een
Bijbelverhaal waar ze over praten en een creatieve verwerking bij doen.
Van 16.00 tot 17.00 uur in het Prinsenhuis naast de kerk, Klooster
Leuterstraat 37. Inlichtingen en aanmelding: fam. Slijkerman, tel. 576946,
e: b29@stucom.nl

Open kerk bij Kleurrijk-uit-in-Wijk
De mensen bij God brengen en God bij de mensen brengen. Dat zag
pastor Wouter de Paepe als zijn taak en is ook een taak van ons als
geloofsgemeenschap, met behulp van ons gebouw.
Ons kerkgebouw stond 7 september midden tussen de kramen. De grote
deuren en de deur bij de Mariakapel stonden uitnodigend open.
Op een bord stond duidelijk aangegeven wat er in de kerk te doen was. Het
werd veel gelezen: "In de kerk: jouw gebedsbriefje bij het altaar leggen,
kaarsje branden, ..." Bij de ingang stond een informatietafel. We waren niet
alleen met een gebouw present, maar ook met mensen van de
uitnodigende geloofsgemeenschap.
Soms hadden bezoekers een vraag aan de parochiaan achter de tafel bij
de ingang. Bijvoorbeeld over een toilet, over bouwpastoor Roeleveld (de
familie Roeleveld deed een speurtocht) of over de eeuwigheid.
Bezoekers druppelden binnen en hoorden daar prachtige muziek (vooral
Taizé-liederen), die de aandacht op het Hogere richtten. Veel bezoekers
bekeken eerst verwonderd waar ze terecht waren gekomen en lieten eerst
het interieur wat op zich inwerken. Opvallend veel mensen staken een
lichtje aan bij het beeld van Sint Antonius. En ook in de Mariakapel.
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Heel wat mensen liepen verder de kerk in en lazen
midden in het middenpad: "Gebedsruimte, even
stil zitten. Schrijf hier je gebedsbriefje: de naam
van iemand voor wie je Gods hulp vraagt, een
vraag om vrede in Syrië of een andere vraag aan
God (dankgebed mag ook), en leg dat in de schaal
voor het altaar. De inhoud blijft tussen u en God."
Zo'n twintig gebedsbriefjes lagen uiteindelijk in de
schaal. Ook hier werden kaarsjes opgestoken.
Regelmatig gingen mensen een poosje stil in de
banken zitten.
Aan de oecumenische viering om 17.00 uur
namen negen mensen deel uit vijf kerken. Fijn om zo even samen te
bidden. En te praten over de afstand tussen de kerk en het grootste deel
van het publiek.
Kees

Uw beeld van God
In de loop van ons leven 'krijgen' wij bepaalde voorstellingen of beelden
van God. Zulke godsbeelden bepalen onze feitelijke relatie met God. Vaak
kunnen die voorstellingen zelfs tussen onszelf en God in gaan staan.
Om God echt te ontmoeten zoals Hij is moeten we ons daarvan bewust
worden. Vele godsbeelden zijn in onze kindertijd ontstaan of werden ons
opgedrongen. Meestal blijven wij ook als volwassene met allerlei oude
voorstellingen 'zitten'. Precies daarom is het nodig als volwassene nieuwe
geloofsvoorstellingen en -ervaringen op te doen.
De geloofsvorming 'Opnieuw beginnen', die 29 oktober start, is daarbij een
hulpmiddel.
Er zijn dit najaar 6 bijeenkomsten van deze vorming met diverse thema’s
die uitnodigen om uw geloof te herontdekken.
Data: 29 oktober, 5,12,26 november, 10,17 december
Plaats: het Prinsenhuis, naast de r.-k. kerk, Klooster Leuterstraat 37, Wijk
bij Duurstede.
Tijd: 20.00-22.00 uur
Voor informatie, kunt u zich wenden tot:
Kees Slijkerman, Birkastraat 29, 3962 BM Wijk bij Duurstede
tel. 0343-578814 (bgg 576946). b29@stucom.nl
Als u er niet bij kunt zijn, kunt u toch eens bij uzelf nagaan welke
voorstelling van God u meegekregen hebt, en hoe anders de God is die
Jezus ons wil laten kennen.
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Hospice Duurstede zoekt nog vrijwilligers
De hospice is een huiselijke voorziening voor maximaal twee gasten, die in
de laatste fase van hun leven verkeren. Het liefst willen mensen thuis
sterven, helaas is dit om tal van redenen niet altijd mogelijk. Hospice
Duurstede biedt daarvoor een alternatief.
Ruim 60 vrijwilligers omringen de gasten met warmte, hartelijkheid en
huiselijkheid, zijn respectvol en bieden geborgenheid. Daarnaast bieden de
vrijwilligers van Hospice Duurstede aanvullende zorg. Waar nodig
verrichten zij verzorgende handelingen aan het bed, verzorgen zij de
maaltijden, schenken een kopje koffie of thee, verrichten hand- en
spandiensten, maken een praatje of lezen voor.
Om voldoende beschikbaarheid van vrijwilligers te kunnen garanderen, is
het bestuur van Hospice Duurstede continue op zoek naar mensen die
minimaal één dagdeel per week beschikbaar hebben om deze mooie taak
op zich te nemen. Uiteraard krijgt u vooraf een training zodat u goed
voorbereid dit werk kunt doen.
De verpleegkundige en medische zorg wordt verleend door de
thuiszorgorganisatie en de eigen huisarts van de gast. Inmiddels heeft de
hospice al vele gasten uit de gemeente Wijk bij Duurstede mogen
ontvangen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven, dan
kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren Marijke Leeflang of
Maureen Brouwer.
Zij zijn dagelijks te bereiken op telefoonnummer 76 91 20 of via het emailadres: coördinator@hospiceduurstede.nl
Zie voor meer informatie over de hospice de website:
www.hospiceduurstede.nl
Annelies Huffmeijer, bestuurslid.
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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.
24 november is de volgende keer.
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
(en vrijwilligers om te helpen zijn altijd van harte welkom )
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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.
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Jeugdpagina’s

God
schiep de
mensen om samen voor de aarde te zorgen.
Maar de mensen luisterden niet naar God…
Ze maken ruzie en zorgen niet goed voor de schepping.
Dan zegt God: ”Ik heb spijt dat ik de aarde en de mensen
gemaakt heb.Ik ga hier een eind aan maken”. Maar er is één
mens die een vriend is van God. Dat is Noach. Hij leeft niet zoals
de mensen om hem heen. Hij is eerlijk. Hij is vriendelijk. Hij zorgt
goed voor de dieren. Hij vergeet God niet, en God vergeet Noach
niet. God zegt tegen Noach :”Ik heb spijt dat ik de aarde
gemaakt, en de mensen. Ik ga hier een eind aan maken. Maar jij
moet een grote boot bouwen, een ark. Jou wil ik redden, en ook
jou vrouw en kinderen”. Noach doet wat God zegt. Hij bouwt een
groot schip, wel 150 meter lang en met drie verdiepingen. Precies
als de boot klaar is, begint het te regenen. En het houdt niet op
met regenen, weken lang. Water, water, overal water. Dan gaat
Noach met zijn vrouw en kinderen in de ark. Hij laat allerlei
dieren binnen gaan, wilde en tamme, grote en kleine, en ook de
vogels. Van alle dieren mogen er twee naar binnen, een mannetje
en een vrouwtje. Zo heeft God het tegen Noach gezegd.
Als iedereen binnen is sluit God de deur. Het water stijgt. De boot
begint te drijven. Hoger en hoger stijgt het water, tot boven de
bergen. Alle mensen en dieren verdrinken. Maar op de golven
vaart de ark. God vergeet de mensen en dieren in de ark niet. Hij
laat het ophouden met regenen. Langzaam zakt het water. De
toppen van de bergen kun je alweer zien. De boot blijft
vastzitten, bovenop een berg. Na een tijdje maakt Noach een
raam open. Hij laat de duif los. Maar de duif vindt geen tak om op
te zitten. Overal is nog water. Na een week laat Noach de duif
weer los.
Als het avond wordt komt de duif terug. Nu
heeft hij een olijftakje in zijn bek. Noach
begrijpt dat het water is gezakt. Hij wacht nog
een week, en laat dan de duif weer los. De duif
komt niet meer terug. Noach schuift het dak
open. Hij ziet dat het land weer helemaal droog is God zegt tegen
Noach:”Nu mogen alle mensen en dieren de ark weer uit. Breng
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ze naar buiten de koe en het paard, de neushoorn en alle vogels.
Ze moeten weer jongen krijgen. De aarde moet weer vol dieren
worden.” Dan bouwt Noach een altaar en dankt God. De mensen
en de dieren kunnen weer leven op de aarde. De zon schijnt
weer. Kijk de regenboog! God zegt:”Als ik de regenboog zie zal ik
aan de mensen denken en de dieren, aan alles wat leeft. Ik zal ze
nooit in de steek laten. Dat beloof ik je”.
Dit Bijbelverhaal staat in Genesis 6-9 .
Noach, Noach,
maak een grote reddingsboot,
want ik wil een nieuw begin,
Jij en je gezin gaan varen,
om mijn schepping te bewaren.
Roep de dieren, twee aan twee,
en ga zelf ook in de boot.
Straks komt er een watersnood,
want het regent veertig dagen,
maar de ark die zal je dragen.
Al het water gaat weer weg.
Kijk, de aarde is weer droog.
Zie je daar die regenboog
Met die zeven mooie kleuren?
Want dit zal nooit meer gebeuren.

Kijk ook eens op
Youtube,
zoek maar op
‘Noach opwekking’!
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Presentatie
pastoraal team
Op
de

feestdag van st. Franciscus van
Assisi, vrijdag 4 oktober, werd het
nieuwe pastoraal team gepresenteerd in de parochiekerk van Houten. Het
team gaat werken voor de parochies z. paus Johannes XXIII en h.
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Suitbertus. Pastoor Zweers ging daarop in door te spreken over armoede
en rijkdom. Armoede, omdat we te weinig menskracht hebben om het
anders op te lossen. Maar ook een rijkdom aan talenten in het pastoraal
team en in de gemeenschappen. In de presentatieviering legde pastor
Anton ten Klooster, de enige nieuwkomer in beide parochies, de eed van
trouw af. Na de viering was er alle tijd om elkaar te ontmoeten, en bleef het
nog lang gezellig.
Bovenste rij v.l.n.r: pastoraal werk(st)ers Elisabeth van Dijl, Lilian Weijman
en Ed van de Moosdijk.
Onderste rij v.l.n.r. pastoraal werkster Meike Hettinga, priester Anton ten
Klooster, diaken Vincent van der Helm en pastoor Zweers.

Buiten onze parochie
Diakenwijding Joost Baneke en Rini Bouwman
Kardinaal Eijk zal op zaterdag 16 november door handoplegging en gebed
Joost Baneke en Rini Bouwman tot diaken wijden.
Voor Baneke is de diakenwijding een belangrijk moment op weg naar zijn
priesterwijding volgend jaar; Bouwman wordt permanent diaken gewijd.
De wijdingsplechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint
Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36 Utrecht). Na afloop is er
gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof
8). Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren,
wordt verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola bij de pastorie te
melden.

Inspiratie: glossy over Wereldjongerendagen van Omega
Magazine
Omega Magazine, het katholieke jongerentijdschrift van Nederland, heeft
een glossy uitgebracht over de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro.
“Deze glossy’s kunnen hele parochies inspireren,” aldus hoofdredacteur
Annemarie Scheerboom. “Aan elke parochie zijn er daarom twee gratis ter
beschikking gesteld. Maar ook alle WJD-gangers hebben deze glossy
kosteloos ontvangen.”
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Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde
samen met het bisdom HaarlemAmsterdam het reisinitiatief ‘(Be)Leef
je geloof!’. In totaal namen ruim zestig
jongeren uit het aartsbisdom deel aan
deze WJD. Veertig van hen gingen
mee met de gezamenlijke reis van
Utrecht en Haarlem-Amsterdam. De
WJD-magazines kunnen volgens
Scheerboom gebruikt worden om
oudere parochianen te laten delen in
de vreugde van de
Wereldjongerendagen en
thuisblijvende jongeren te
enthousiasmeren om mee te doen
aan jongerenactiviteiten waaronder de
volgende WJD. “En voor WJD-ers is
het een blijvende herinnering aan de
prachtige WJD.”
Niet-abonnees kunnen de speciale
editie los bestellen, mail naar: administratie@omega-magazine.nl. Vermeld
daarbij naam, adresgegevens en het aantal exemplaren. De glossy’s
kosten los € 7, inclusief verzendkosten. Vanaf 10 exemplaren kost een
glossy per stuk slechts € 5 plus € 5 verzendkosten.

Tweejaarlijkse Bisdomdag op 7 november
De tweejaarlijkse Bisdomdag van het Aartsbisdom Utrecht wordt in dit Jaar
van het Geloof gehouden op het Hoogfeest van de H. Willibrord
(donderdag 7 november), patroon van het Aartsbisdom Utrecht en van de
Nederlandse Kerkprovincie. Deze Bisdomdag staat in het teken van
informele ontmoeting en studieuze bezinning rond actuele thema's
van/voor allen die met een pastorale zending van de Aartsbisschop van
Utrecht werkzaam zijn.
Alle priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal werksters die
werkzaam zijn met een zending van de Aartsbisschop van Utrecht hebben
een uitnodiging ontvangen voor de Bisdomdag.
Programma:
10.30 uur Pontificale Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal
(Lange Nieuwstraat 36)
12.00 uur Lunch in de Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8)
13.00 uur Lezing door mevr. dr. Toke Elshof (universitair docent FKT)
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13.45 uur
14.15 uur
15.00 uur
16.00 uur

Koffie/thee
Lezing door barones Hilde Kieboom (voorzitster Sint
Egidiusgemeenschap te Antwerpen)
Borrel
Sluiting

Vernieuwd ‘Directorium voor het ambt en het leven van de
priesters’
“We mogen de Congregatie voor de Clerus zeer dankbaar zijn voor deze
nieuwe bewerkte uitgave van de Directorium. Dit rijke document beschrijft
op heldere wijze wat de essentiële identiteit van de priester is, welke
spiritualiteit de priester moet hebben om die identiteit te beleven en welke
vorming nodig is om die spiritualiteit te verwezenlijken, te behouden en te
verdiepen.” Dat schrijft Kardinaal Eijk in het Ten Geleide bij het nieuwe
Directorium voor de priesters.
Voor iedere priester is het Directorium verplichte lectuur, aldus de
kardinaal. “Hij kan het gebruiken voor een verdieping van het verstaan en
het beleven van zijn essentiële identiteit en voor een bezinning hierop
tijdens retraites. Het is een document dat de priesters moeten lezen en
herlezen.”
Deze vernieuwde versie van het Directorium voor het ambt en het leven
van de priesters, zoals de volledige titel luidt, werd door de Congregatie
voor de Clerus op 11 februari van dit jaar gepubliceerd. De eerste versie
verscheen in 1994. De nieuwe uitgave is ten opzichte van de eerste niet
wezenlijk veranderd. Sinds 1994 zijn er echter talrijke nieuwe teksten over
het priesterschap van de zalige Johannes Paulus II en tevens van paus
Benedictus XVI verschenen. Eijk: “Deze pausen hebben een aantal
behartigenswaardige dingen gezegd over het ambt en het leven van de
priester, die voor het nieuwe Directorium een zeer welkome verrijking
waren en er dan ook een plaats in hebben gekregen. Ook vormden de rijke
vruchten en kostbare ervaringen van het Jaar van de Priester 2009-2010
een aanleiding om een nieuwe uitgave van het Directorium uit te brengen.”
Uiteraard is het Directorium ook een onmisbaar document voor hen die
werkzaam zijn in de roepingenpastoraal, de vorming van
priesterkandidaten op de seminaries, voor geestelijk leidsmannen van
priesters en voor bisschoppen. “Tegelijkertijd is het Directorium ook voor
leken een belangrijke bron van kennis en inzicht in de identiteit van hun
priester als man Gods,” meent de kardinaal. “Als zij zijn identiteit als
priester begrijpen en erkennen, kunnen zij hem tot grote steun zijn in de
beleving ervan. We moeten niet vergeten dat wij samen het Volk van God
zijn en wederzijds verantwoordelijkheid voor elkaar dragen.”
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Kardinaal Eijk: “De documenten van de Tweede Vaticaans Concilie,
inclusief wat het zei met betrekking tot het priesterschap, zijn vaak volstrekt
verkeerd geïnterpreteerd en – naar valt te vrezen – door velen slecht of niet
gelezen. Bijgevolg is voor een niet gering aantal mensen, onder wie ook
priesters, het onderscheid tussen de priester en de leek vervaagd. Daarom
was het nodig om een Directorium voor het ambt en het leven voor de
priesters uit te brengen, dat de essentiële priesterlijke identiteit als
uitgangspunt neemt.”
Directorium voor het ambt en het leven van de priesters; Uitgave SRKK
2013, 168 Pagina’s, € 15,00 (incl. verzendkosten).
Bestellen:
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam
en volledige adresgegevens. Per post: via Bisdom Breda, Veemarktstraat
48, 4811 ZH Breda.

Viering 50-jarig jubileum herstel permanent diakenambt
Het was op 1 oktober 2013 precies vijftig jaar geleden dat tijdens het
Tweede Vaticaans Concilie het permanent diakenambt werd hersteld.
Daarmee werd het opnieuw mogelijk dat gehuwde mannen tot permanent
diaken worden gewijd. Zo werd in 1976 in Almere de eerste permanent
diaken van Nederland gewijd door de toenmalige Haarlemse bisschop mgr.
Zwartkruis. Om stil te staan bij het herstel van het permanent diakenambt
en bij de uitwerking ervan in Nederland en wereldwijd, organiseren
Adveniat geloofseducatie en het bisdom Haarlem-Amsterdam op 1
november (Allerheiligen) het symposium ‘Helden, heiligen en pioniers’.
Hiervoor zijn niet alleen de diakens uit alle Nederlandse bisdommen
uitgenodigd, maar ook protestantse diakenen en andere geïnteresseerden.
Het symposium vindt plaats in de H. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp
(Kruisweg 1071). Dagvoorzitter is RKK-presentator Wilfred Kemp.
Programma:
13.30 uur Ontvangst en gelegenheid om de Bijbelse tuin (gelegen achter
de kerk) en boekhandel Het Kruispunt te bezoeken
14.30 uur Eucharistieviering met mgr. J. Hendriks, hulpbisschop van
Haarlem-Amsterdam
15.30 uur Lezing door mgr. J. Hendriks over het herstel van het
permanent diaconaat gedurende het Tweede Vaticaans
Concilie
15.50 uur Presentatie door diaken Rob Mascini over de ontwikkeling van
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16.20 uur
16.30 uur
16.45 uur
17.15 uur
17.30 uur

diaconaat en diaconie in de kerken sinds 1963
Overhandiging eerste exemplaren van het boek ‘Heiligen,
helden en pioniers’
Pauze
Forumgesprek o.l.v. Wilfred Kemp, thema: ‘Welke gevolgen
heeft de uitverkiezing van paus Franciscus voor de diaconie?’
Einde symposium
Maaltijd voor gasten symposium (facultatief)

Heiligen, helden en pioniers
Katholiek diaken Rob Mascini maakte vele reizen
door de Lage Landen, Europa en alle werelddelen,
om werkers en werksters in de diaconie van de
kerken op te zoeken en hun dagelijkse praktijk van
nabij mee te maken. In dit boek laat hij velen van
hen aan het woord. De interviews worden
afgewisseld met intermezzo’s waarin Mascini de
historie en theologie van het ambt toelicht.
Rob Mascini, ‘Helden, heiligen en pioniers.
Diaconie in de kerken. Een rondreis’, ca. 224
pagina’s, Adveniat, Baarn 2013, € 27,50, ISBN 978
94 9104 286 7, verschijnt medio oktober 2013.
Deelname aan het symposium kost € 27,50 per
persoon (incl. boek ‘Helden, heiligen en pioniers’, bezoek Bijbelse
beeldentuin en meerdere consumpties). Partners van deelnemende
diakens zijn gratis welkom. Deelname aan het diner kost € 10 p.p. extra.
Aanmelden: vóór 23 oktober via e-mail: info@adveniat.nl of per post aan:
Uitgeverij Adveniat, T.a.v. J. van Poppel, Postbus 44, 3740 AA Baarn.
Vermeld s.v.p. uw naam en adresgegevens en geef aan met hoeveel
personen u deelneemt aan het symposium en met hoeveel personen aan
het diner.
Het aanmeldbedrag à € 27,50 (vermeerderd met € 10 per deelnemer aan
het diner) dient te worden overgemaakt op bankrekeningnummer
1983.08.825 van Adveniat o.v.v. ‘symposium Helden, heiligen pioniers’. Na
aanmelding worden een bevestiging met dagprogramma, een plattegrond
van de beeldentuin en een routebeschrijving toegestuurd.

Jaarlijkse Startdag Vastenaktie op 9 november
De jaarlijkse Startdag van Vastenaktie vindt in 2013 plaats op 9 november
in Vergadercentrum Domstad te Utrecht (Koningsbergerstraat 9). De
Startdag is een ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers, leerkrachten, werkers
in het pastoraat en belangstellenden die zich betrokken voelen bij
Vastenaktie. Het thema van de Startdag is ‘Een thuis bouwen’, gericht op
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het campagneproject van 2014 te Sierra Leone. Vastenaktie ondersteunt
daar het Diomplorproject in Koidu van de zusters van Cluny.
Na een jarenlange burgeroorlog krabbelen de mensen in het Afrikaanse
Sierra Leone weer op. Ze proberen hun trauma’s te verwerken en de
samenleving weer op te bouwen. De zusters ondersteunen de gezinnen bij
de wederopbouw van het land. Ze vangen kinderen op en zorgen ervoor
dat ze naar school kunnen. De gezinnen waaruit de kinderen komen,
worden ondersteund met zogenoemde ‘business and savings’programma’s, waarmee groepen vrouwen een soort kleine coöperaties
vormen.
Het programma van de Startdag is gericht op onderlinge ontmoeting,
inspiratie en informatie. Zo vertellen gasten uit Sierra Leone over het
campagneproject en komt troubadour Gottfrid van Eck de deelnemers
inspireren met zijn – gesproken – verhalen. Gastvrouw en -heer zijn
Rolanda Correia (ambassadrice van Vastenaktie) en Johan Compier
(campagneleider Vastenaktie). In tegenstelling tot vorig jaar is er dit jaar
slechts één ronde lezingen/workshops. Dit betekent dat de lezingen en
workshops gelijktijdig gegeven worden. De aanwezigen moeten dus kiezen
tussen een lezing of een workshop.
Programma
09.30-10.30 uur: inloop
10.30-12.00 uur: plenair ochtendprogramma
12.00-13.00 uur: lunchpauze (voor lunch wordt gezorgd)
13.00-14.30 uur: lezingen/workshops
14.30-15.00 uur: pauze
15.00-16.00 uur: plenaire afsluiting

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor deelnemers om hun volwassen
kinderen te laten kennismaken met het werk voor Vastenaktie. Zij kunnen
boeiende workshops volgen. Er is plaats voor maximaal 50 introducés.
Meer informatie www.vastenaktie.nl
Aanmelden: http://plaza.vastenaktie.nl/aanmelding-startdag/

Kardinaal Eijk hoofdcelebrant TV-Mis vanuit Baarn
De Eucharistievieringen op televisie komen sinds 2010 uit alle delen van
het land, uit alle bisdommen. RKK gaat het land in en kiest er bewust voor
om iedere week de vitaliteit van geloof en Kerk op meerdere plekken te
laten zien. Vanaf 10.10 uur wordt er een spiritueel gesprek uitgezonden dat
als context dient voor de Eucharistieviering: het geloofsgesprek. De
Eucharistieviering op zondag 10 november, de 32ste zondag door het jaar
(C), wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn.

27

Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant van deze ‘TV-Mis’. Hij komt ook aan het
woord in het geloofsgesprek, waarin hij onder meer zal terugblikken op de
recente bedevaart naar Rome van het Aartsbisdom Utrecht.
RKK Geloofsgesprek, zondag 10 november om 10.10 uur, Nederland 2
Eucharistieviering, zondag 10 november om 10.30 uur, Nederland 2
Meer informatie: www.rkk.nl/eucharistieviering

Afsluiting Jaar van het Geloof op 24 november
Het Jaar van het Geloof duurt nog t/m 24 november, het hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal. Ter afsluiting van dit door paus
Benedictus XVI uitgeroepen geloofsjaar vindt op die dag in de St.
Catharinakathedraal een Eucharistieviering plaats (Lange Nieuwstraat 36,
Utrecht, aanvang 10.30 uur). Hoofdcelebrant in deze H. Mis is kardinaal
Eijk, de hulpbisschoppen Hoogenboom en Woorts zullen concelebreren.
Alle parochies in het Aartsbisdom Utrecht ontvangen bovendien in de
aanloop naar 24 november een oproep om in hun Eucharistische centra
aandacht te besteden aan de afsluiting van het Jaar van het Geloof in het
kader van Christus Koning. Dit hoogfeest vormt de plechtige afsluiting van
het kerkelijk jaar in de Romeinse ritus van de Katholieke Kerk. Ook wordt
de parochies gevraagd of zij op enige wijze aandacht kunnen besteden aan
twee belangrijke documenten rond het Jaar van het Geloof: het ‘motu
proprio’ Porta Fidei waarmee paus Benedictus XVI het Jaar van het Geloof
aankondigde en de eerste Encycliek van paus Franciscus: Lumen Fidei.
De viering in de kathedraal heeft weliswaar geen diocesaan karakter, maar
gelovigen uit het aartsbisdom die deze H. Mis willen bijwonen, zijn
uiteraard van harte welkom.
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