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Al die bagage moet je meedragen en betalen… da’s balen
Op het moment dat ik deze woorden op papier zet, ben ik
eigenlijk met mijn gedachten al 2000 km verder. Morgen de
laatste werkdag, tevens afscheid van pastoor Zweers en dan
begint voor mij enkele dagen later een vakantie in de vorm van
een bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina. Ik ga
daar jaarlijks in mijn vakantie naar toe op bedevaart. Iedere
keer weer een fijn moment om thuis te mogen komen in die
plaats, bij moeder Maria. Maar wat zal ik meenemen op reis? is
iedere keer weer de vraag. De koffer is niet groot en kan niet
veel in. Bovendien al die bagage moet je meedragen en ook
betalen. Enne zeker weten…… da’s balen.
Stel dat je op trektocht gaat, dan heb je slechts
een rugzak, waarin een beperkt aantal spullen
ingestopt kan worden. Je kunt niet teveel
meenemen. Maar toch, die rugzak is vaak vol en de
last draag je mee op je eigen schouders, of je
wilt of niet. Een ander kan deze last niet
overnemen, want deze draagt zijn eigen rugzak, die
wellicht ook goed gevuld is. Je kunt de ander wel
ondersteunen en helpen dragen. De vraag is alleen
of er niet teveel in de rugzakken zit? In het
evangelie van Lucas lezen we dat de 72 leerlingen erop uit
gestuurd worden. Zij moeten de weg voor de Heer gaan
voorbereiden. Zij moeten het goede nieuws, de blijde boodschap
die Jezus komt brengen, als het ware vast in de week zetten.
Jezus zegt dan een aantal belangrijke dingen, ze mogen niet
meenemen voor onderweg. Geel geld, geen tas en schoenen. Het
is allemaal bagage die je meezeult, die energie kost. En om
hun werk te doen, de verkondiging, hebben ze dit niet perse
nodig. Als wij een weekje weggaan, nemen we vaak een koffer
mee, en er gaan zeker drie broeken in. Want stel je voor, één
reserve voor als de ander vuil is, en de tweede voor als het
geregend heeft. De derde moet ook mee,… tja waarvoor? Gewoon
voor de zekerheid dat….
Dat zelfde geldt voor de sokken en
hemdjes. En als we dan na een week weer
thuiskomen, is het meeste niet gebruikt,
want we hadden tijdens de reis zoiets
van. “Ach deze broek, het kan nog wel
even.” Alles wat we niet gebruiken kan
dan thuis zo de kast weer in! We beseffen
dan eigenlijk niet dat we al die spullen voor niets hebben
meegedragen. Het heeft ons veel energie gekost, de Bagage was
eigenlijk Ballast. De 72 leerlingen kunnen ook hun energie
beter gebruiken voor dingen die belangrijk zijn. In plaats van
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het meezeulen van allerlei dingen. Een diepere boodschap die
we eruit kunnen halen is eigenlijk heel eenvoudig. Vertrouwen.
We mogen vertrouwen op de Heer, Hij zorgt voor zijn
leerlingen, voor zijn kinderen. We hebben niet voor niets de
Heilige Geest, de Helper ontvangen met Pinksteren. Vertrouw op
de Heer, Hij zal je leiden en begeleiden op de weg die je
gaat. Dat is wat er dus ook in schuilt. Net als dat je zonder
jas naar school of werk gaat.
Je vertrouwt erop dat het niet gaat sneeuwen of regenen. Je
vertrouwt erop, maar weet het niet zeker. Maar toch vanuit je
geloof weet je dat het wel goed komt. De leerlingen nemen wel
bagage mee, maar geen ballast.
De bagage die wij altijd meedragen, en niet thuis kúnnen
laten, is hetgeen ons neerdrukt, hetgeen wij hebben
meegemaakt, bv verdriet of zorgen, eenzaamheid of pijn. Deze
last kan erg zwaar zijn in onze rugzak. Maar deze last kunnen
we niet afgeven of thuislaten. Deze gaat altijd met ons mee.
Het enige wat we kunnen doen is elkaar helpen deze last te
dragen. Daardoor kunnen we met elkaar rechtop blijven lopen en
halen we wellicht de eindstreep. Want de Heer zal zijn
helpende hand ook uitsteken, naar hen die op Hem vertrouwen.
Laten we de ballast thuis laten en helpen we elkaars bagage te
dragen, een mooi motto aan het begin van de vakantie tijd.
Een goede vakantie gewenst.!
Diaken Vincent van der Helm

Verandering van taken in het team
Het pastoraal team heeft onlangs de verdeling
van de taken tegen het licht gehouden.
Uitgangspunt is dat ieder teamlid voor beide
parochies werkt. Ieder teamlid heeft ook een
eigen pastoraal regionaal aandachtsgebied.
Binnen dat aandachtsgebied is de betreffende
pastor de eerst aanspreekbare voor de pastoraatsgroep.
Het overzicht is als volgt:
Pastoor Hogenelst:
Pastor Van de Moosdijk:
Diaken Van der Helm:
Buren/Geldermalsen
Pastores De Vries & Hettinga:
Goy
Pastor Langendijk:

Culemborg
Tiel, Varik en Maurik
De Linge en
Houten, Schalkwijk en ’t
Bunnik, Odijk en Werkhoven
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Pastor Weijman:
Duurstede

Cothen en Wijk bij

De taken zijn als volgt
Liturgie
Volwassenencatechese
Kindercatechese
Doop
Eerste communie
Vormsel
Huwelijk
Diaconie

verdeeld:
Pastoor Hogenelst
Pastor De Vries
Pastor Hettinga
Pastoor Hogenelst
Pastor Hettinga
Pastor Hettinga
Pastor Weijman
Pastor Van de Moosdijk (overleg)
Pastor Weijman (uitvoering)
Gemeenschapsopbouw
Pastor Langendijk
Bedevaarten
Diaken van der Helm
Jongeren
Pastor Hettinga
Ouderen
Diaken Van der Helm
Oecumene
Pastor Van de Moosdijk
Communicatie
Pastor Langendijk
Deze verdeling van taken betekent niet dat de
desbetreffende pastor de enige is die zich bezighoudt
met een taak; hij of zij is wel de verantwoordelijke.
Het profiel Catechese is onderverdeeld in meerdere
taakvelden, om meer doelgroepgericht te kunnen werken.
Oecumene is een taakgebied dat we vooral, als het gaat
om de uitvoering, plaatselijk zien.
Pastoor Zweers
Op 19 juni jl. is pastoor
Fred Hogenelst door mgr.
H. Woorts geïnstalleerd
als onze nieuwe pastoor.
In de kerk in Culemborg
waren ongeveer 300
belangstellenden aanwezig
bij de vespers. Van de
parochiebesturen heeft hij
symbolisch de sleutels van
de kerken overhandigd
gekregen. Na afloop kon men kennismaken met de nieuwe
pastoor.
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Een dankbare pastoor
Op 31 mei heb ik in een heel volle Sint Barbarakerk mij
afscheid gevierd. Ik vond het overweldigend en ik kijk
er met veel dankbaarheid op terug. Dankbaar voor de vele
koorleden in gemengd koor, midden- en jongerenkoor en
kinderkoor die hebben mee gezongen. Dankbaar voor de
misdienaars, kosters en lectoren die hun steentje hebben
bijgedragen. Dankbaar voor de bestuursleden die het
nodige hebben geregeld. Dankbaar voor de vele mensen die
ik heb mogen treffen. Niet iedereen heb ik een hand
kunnen geven bij de receptie, want het was ook wel een
lange viering. De ikoon van Suitbertus hangt nu boven
mijn bureau. Ik neem veel goede dingen mee uit de
Suitbertusparochie. Vooral de goede dingen die verbonden
zijn met de levensverhalen van zoveel mensen met wie ik
een tijdje heb mogen optrekken, die zich inzetten voor
de kerk of met wie ik heb mogen samenwerken. De goede
dingen van het werken met dit team neem ik ook mee.
iedereen is van harte uitgenodigd om eens in het
Arnhemse te komen vieren, of eens in Wageningen aan te
komen. De koren ga ik zeker eens uitnodigen om eens in
de Sint Martinus te zingen. De mis begint daar om 11.30
uur dus dat kan best….
Met heel veel dankbaarheid…tot ziens
Pastoor Gerben Zweers

Dochter voor pastor Meike Hettinga
Onze pastoraal werkster Meike
Hettinga is op 3 mei jl. bevallen van
een prachtige dochter, Mare. Moeder
en kind maken het prima.
Meike zal rond eind augustus haar
werk in onze parochie weer hervatten.
We wensen haar, haar man en haar
dochters Cathelijne en Mare een fijne
tijd en een mooie toekomst toe.
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Najaarscursus icoonschilderen
In oktober start in de parochie paus Johannes XXIII, in
Bunnik, een cursus icoonschilderen. U hoeft geen
schilder- of tekenervaring te hebben. Iedereen kan leren
icoonschilderen. Het gaat niet uitsluitend om het
eindresultaat - de weg ernaartoe is zeker net zo
belangrijk. Het is een weg van geduld, stilte,
concentratie en overgave…
Een icoon is een geschilderde afbeelding
van Christus, Maria, een heilige, een
engel of een gebeurtenis uit het Oude of
Nieuwe Testament. Iconen maken voor de
gelovige een bovennatuurlijke realiteit
zichtbaar. Met de icoon is ook een deel
van het wezen van de afgebeelde
weergegeven. Het maken van iconen is aan
strenge regels gebonden.
Er mag niet zomaar worden afgeweken van
het oerbeeld, het prototype, de eerste
icoon van een heilige. Men gebruikte voor
het schilderen vaak voorbeeldboeken zoals het
schilderboek van de berg Athos, van Dionysos van Fourna
of het Stroganov-schilderboek.
Onder leiding van Ineke Meijer leer je in de cursus de
beginselen van het traditionele iconen schilderen. Je
leert te schilderen met natuurlijke pigmenten en eitempera. De icoon wordt gemaakt op een houten plank die
is voorbewerkt met krijt en lijm. Tevens wordt er
aandacht besteed aan de vaste voorschriften en regels
van deze eeuwenoude traditie van het icoonschilderen.
Tijdstip:
10 zaterdagmiddagen vanaf 3 oktober (13.00 15.30 uur)
Locatie:
in de pastorie van de St. Barbarakerk,
Stationsweg 36 in
Bunnik (ingang pastorie achterom).
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Kosten: 125,= euro (excl. kosten voor een houten
icoonplank en penselen)
Aanmelding: Ineke Meijer. E-mail: inekened@outlook.com
Tel: 030 6563815

Pinksteren 24 mei 2015

Met
Pinksteren,
het feest van
de Heilige
Geest, zijn in
Werkhoven 21
jongeren
gevormd.

Uit Bunnik: Sophie Schut, Hugo de Rijk, Mees Bosch, Luna
Sterk en
Jits Antonietti, Uit Odijk: Wouter van Wijk. Uit
Werkhoven: May Mulder,
Floor van Noort, Ilse Middelkoop, Annemiek Middelkoop,
Jantine Vernooij, Fleur de Jong en Sophie van Dijk. Uit
Cothen: Tygo Witkamp,
Job van Maasakkers, Dennis van Wijk en Thomas Witkamp.
Uit Wijk bij Duurstede: Leon Middelweerd, Marieke
Kuipers en Robin van Heusden.
Mgr. Woorts ging voor in de viering en gaf de
vormelingen “het zegel van de Heilige Geest, de gave
Gods”. Het was een hele mooie viering met drie
misdienaars uit Bunnik en Odijk en Multiple Voice olv
Michael van Breemen dat prachtig gezongen. Als je
gevormd wordt, ontvang je de Geest van God. En die Geest
zal altijd bij je blijven om je te helpen. Maar we
moeten ook altijd bidden om de Geest.
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Hieronder een van gebed om de Heilige Geest:
Kom, Heilige Geest, help mij.
Laat mij het goede zien,
het goede denken, het goede zeggen.
Geef mij de liefde van Jezus.
Help mij bij mijn geloof.
Help mij om een goed christen te zijn.
Amen

Vormelingendag “In vuur en vlam”
Mgr. Woorts had ook dit jaar weer alle
vormelingen van 2015 uit het vicariaat
Utrecht uit genodigd voor een
Vormelingendag in Amersfoort. De dag had
als thema “In vuur en vlam”. Deze dag
was de laatste activiteit van het
vormselproject 2015 in onze parochie.
Else Maas uit Houten heeft namens alle
vormelingen een verslagje geschreven van deze dag:
31 mei in Amersfoort was de vormelingendag, alle
vormelingen uit de regio Utrecht mochten daar naar toe
komen. Eerst was er een viering in de kerk in
Amersfoort. Toen de viering afgelopen was gingen we naar
een school daar in de buurt. Thuis had je dan al een
workshop gekozen. 1 luisterworkshop en 1 actieve
workshop. We gingen eerst workshop 1 doen in allemaal
groepjes, dat duurde dan ongeveer een uurtje. Ik had
gekozen voor ‘in vuur en vlam’. Het ging over de 7
geboden en de Heilige Geest. Daarna ging je workshop 2
doen . Ik deed sport en spel. Dat was gymmen in een
sportzaal, trefballen en voetballen e.d. Op het einde
ging iedere begeleider vertellen wat we hadden gedaan.
Het was een hele gezellige dag!

GELOVEN NU Vervolg
Geloven Nu is een manier om elkaar in gesprek te gaan
over de diepere zin van het leven. In groepen wordt met
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elkaar gepraat over geloofs- en levensvragen. In elke
bijeenkomst staat een verhaal uit de bijbel centraal en
gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal voor
ons eigen leven.
Ook dit jaar gaat de groep Geloven Nu verder, met weer
een ander onderwerp dan voorgaande jaren. Dit keer
willen we telkens de lezingen van het daaropvolgende
weekend gaan bekijken: Oude testament, Brief, Evangelie
èn de psalm. Wat hebben deze stukjes Bijbel met elkaar
te maken, hebben ze ook echt iets met elkaar te maken?
Soms zijn er verzen weggelaten: waarom? En natuurlijk:
wat kunnen wij er nu, in ons eigen leven, mee? Het kan
ook heel spannend zijn om dan in het weekend te horen
wat de voorganger met de verhalen doet… . Wellicht zien
we elkaar dan en kunnen nog even onze ervaring
uitwisselen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers de teksten van te
voren lezen. Dat maakt het makkelijker om er vlot mee
aan de slag te kunnen. Wij zorgen dat de deelnemers de
teksten op tijd krijgen (ongeveer 1 A4-tje tekst).
We komen dit jaar één avond per keer bijeen op
maandagavond in het parochiecentrum van Houten. De data
hebben we al geprikt: 21 september, 26 oktober en 7
december 2015 en 11 januari, 22 februari, 4 april en 16
mei 2016. Elke avond begint om 20.00, je bent vanaf
kwart voor acht welkom. Rond tien uur sluiten we de
avonden af.
Uiteraard stellen we de groep weer open voor nieuwe
deelnemers. Dus als u dit aanspreekt: meldt u aan! Doe
dit vlot via roswithavandervoort@gmail.com . Als er veel
extra aanmeldingen zijn, kijken we of we alsnog de groep
weer splitsen. We hopen er weer een inspirerend jaar van
te maken!
Pastor Laura de Vries, Wanda de Jong, Marcel van
Heerwaarden en
Roswitha van der Voort
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Willibrordprocessie 2015
De Willibrordprocessie te Utrecht vindt dit
jaar plaats op zondag 13 september. Het is
een gebeuren waarbij we met een zekere
trots publiekelijk getuigenis afleggen van
ons geloof. Het gaat dus om een belangrijk
moment voor het Aartsbisdom Utrecht. Mgr. H.W. Woorts,
waarnemend pastoor van de Salvatorparochie en pastor O.
Swijnenberg, parochievicaris, nodigen alle gelovigen uit
het Aartsbisdom uit om deel te nemen aan deze processie.
Met de schrijn van de heilige Willibrord in ons midden,
groeperen wij ons rond de eerste verkondiger van het
christelijk geloof in onze streken. Het zou mooi zijn,
wanneer uit alle hoeken van ons Aartsbisdom kinderen,
jongeren en volwassenen op 13 september naar Utrecht
komen die niet schromen zich aan te sluiten. Samen tonen
wij in vrijheid de vreugde van ons geloof. De processie
getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar
en met de opvolger van St. Willibrord. Wij hopen dat de
Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de
stad Utrecht en heel ons Aartsbisdom een blij
geloofsgetuigenis mag zijn. Wij vormen geen gemeenschap
die in zichzelf opgesloten is, maar wij leven vanuit
een geloof dat - letterlijk - de straat op durft te
gaan, opdat velen Jezus Christus en zijn Evangelie mogen
kennen, in verbondenheid met heel de Kerk, in navolging
van de heilige Willibrord.
Programma:
15.45 uur: Verzamelen ons rond het beeld van Willibrord
op het Janskerkhof.
15.50 uur: Opstellen op het Janskerkhof.
16.00 uur: Begin van de processie.
16.45 uur: Pontificale vesperviering in de St.
Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Agens: Mgr.
Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht
Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie
en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in
het Bonifaciushuis op de Nieuwegracht 61 (de voormalige
pastorie achter de kathedraal).
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Gaat u mee op bedevaart naar Kevelaer?
Al eeuwenlang is het Duitse plaatsje
Kevelaer, net over de grens bij Venlo,
een veel bezocht bedevaartsoord ter ere
van Maria.
Sinds 1642 wordt er in Kevelaer een
wonderbaarlijke afbeelding van de Maagd
Maria vereerd. Veel katholieken
pelgrimeren jaarlijks naar dit
genadebeeld, dat in Latijn bekend staat
als de "Consolatrix Afflictorum", ofwel
de "Troosteres der Bedroefden".
Als deel van de Spaanse Nederlanden
viel Kevelaer onder het bisdom
Roermond. Ook onder Pruisisch bewind
bleef Kevelaer onder het bisdom Roermond, in 1801 ging
Kevelaer tot het bisdom Aken behoren, en vanaf ongeveer
1823 werd het ingedeeld bij het bisdom Münster.
Jaarlijks komen zo’n 7 miljoen
pelgrims naar Maria, “Troosteres der
bedroefden. “Kevelaer is daarmee het
grootste bedevaartsoord in Noord-West
Europa. Het bijzondere van Kevelaer
is, dat wie steun en bijstand bij
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer zoekt,
dit op enigerlij wijze ook ervaart:
soms snel, soms na enige tijd, maar
soms ook na enkele jaren. Zonder
direct te spreken over wonderen mag
toch gezegd worden dat zij voor
tallozen tot troost en toeverlaat
is..
De marskramer Hendrik Busman heeft van Maria zelf, tot
drie maal toe, de opdracht hebben gekregen een
kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor.
op 1 juni 1642 stond er een eenvoudige bidzuil op de
plek waar hij de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er
pelgrims en werden genezingen gemeld. In 1647 erkende de
Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk,
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tijdens een synode in Venlo gehouden in het klooster Ter
Weide. In 1645-47 werd een bedevaartkerk gebouwd; “de
Kaarsenkapel”. In 1654 werd om de bidzuil een barokke
koepelkapel gebouwd; “de genadekapel”. In de 19e eeuw
werd een grote Mariabasiliek gebouwd.
Gaat U mee naar Kevelaer?
 U kunt mee met de Utrechtse broederschap:
Vanuit Bunnik en Houten:
Woensdag 19 aug t/m 20
augustus - Tweedaagse bedevaart
Woensdag 19 aug - Dag bedevaart
Nadere info en opgave bij: mevr. C.A.M. de SainScholman, tel.: 030 6374128.
Vanuit het pastoraal team zal pastoraal werkster Mw.
Lidy Langendijk meegaan.
 U kunt ook mee met de Maas & Waalse en Tielse
bedevaart.
Vanuit Culemborg en Tiel:
Maandag 7 september. Dagbedevaart
Met elkaar zullen we de H.Mis vieren, de kruisweg
bidden. Deze dag wordt afgesloten met een kort Lof en
aanbidding. Vanuit het pastoraal team zal diaken van der
Helm meegaan.
Nadere info en opgave, graag aanmelden bij:
Jan van Rossum
telefoon: 0344 - 617.413
Ria Gooijer
telefoon: 0344 - 617.821
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij, net als voorgaande
jaren met een grote groep pelgrims naar Kevelaer kunnen
gaan.
Diaken V. van der Helm

Samen naar een klooster
Zaterdag 25 juli gaan we met een groep parochianen naar
het benedictijnenklooster in Doetinchem. Er hadden zich
begin juni al 14 mensen aangemeld en er is plaats voor
maximaal 25.
Het is een dag waarop u kennis maakt met elkaar, de
monniken, de abdij en de mooie natuur rondom de abdij.
We zullen in de kloosterkapel twee getijdendiensten
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volgen en er zal een inleiding rond de benedictijnse
spiritualiteit worden gegeven. Vertrek is om 8.30 vanuit
Wijk bij Duurstede. We zijn rond 19.00 uur weer terug.
We maken gebruik van eigen vervoer, delen met elkaar de
benzinekosten. U dient u eigen lunch mee te nemen. Voor
koffie, thee en soep wordt gezorgd. De totale kosten
zullen rond de 20 euro per persoon bedragen. Als u nog
mee wilt kunt u informatie krijgen bij Kees Slijkerman:
b29@stucom, telefoon 0343-576946, Laura Geerlings
(Odijk): geerlingslaura@hotmail.com of Theo van der
Meer, oblaat St.-Willibrodsabdij: theom@kpnmail.nl.
Een beeldimpressie van het benedictijnenklooster in
Doetinchem: https://www.youtube.com/watch?v=HZ2DivfExOM
(5 minuten).

Save the date!!!
Wilt u mee met een bijzonder uitstapje, ga dan mee met
de parochie H. Suitbertus. Parochianen van de parochie
paus Johannes XXIII zijn van harte welkom. Meer
informatie volgt, maar wij verzoeken u alvast 24 oktober
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te reserveren in uw agenda. Om alvast een tipje van de
sluier op te lichten: we gaan naar Amsterdam!
Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten op 24
oktober 2015.
Werkgroep Suitbertusdag
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Lourdes 2015
In de meivakantie was de driejaarlijkse bisdombedevaart
naar Lourdes. Vanuit de parochie zijn we met 33 personen
mee geweest. De reis met de TGV was lang, maar er was
daarom tijd voor diverse ontmoetingen onderling, met
andere groepen van het bisdom en met de
priesterstudenten. In de trein konden we leuke
spelletjes doen en werden puzzels gemaakt. ’s Avonds
waren we in Lourdes.
In Lourdes waren vele bijzondere
ontmoetingen: met kennissen die men al
jaren niet meer gezien had en met alle
pastores en andere parochies uit ons
bisdom. Er was saamhorigheid binnen de
groep met hulp van jong en oud voor elkaar.
Herkenning van mensen die er 3 jaar terug
ook bij waren. Pelgrims uit onze parochie
hebben meegezongen in het projectkoor.
Alle verhalen en foto’s staan op de weblog
http://esthernaarlourdes.reismee.nl/reisverhaal/291437/
en de facebooksite van de parochie. Over 3 jaar gaan we
weer met het bisdom. Voor wie niet zo lang wil wachten:
in mei 2016 gaan we met een kleiner groepje met het
vliegtuig.
Lilian Vernooij

De plaats van de vrouw in de Kerk
Bij eerdere bedevaarten heb ik mijn medepelgrims
geïnterviewd. Waarom gaat u naar Kevelaer? Welke rol
speelt Maria in uw leven? Bij de bedevaart naar Lourdes
dacht ik aan de belangrijke plaats, die Maria in de Kerk
inneemt. Maar hoe is dat met andere vrouwen? Hoe
waardevol kunnen vrouwen voor de Kerk zijn? Ook paus
Franciscus denkt daarover na. Zie kader.
Er is de laatste zestig jaar enorm veel veranderd. In de
parochie van mijn jeugd werden alleen jongens

Berichten uit de geloofsgemeenschap St.
Berichten uit Wereld om ons heen
Johannes de Doper
misdienaar. Koorleden, collectanten, bestuursleden; het
waren allemaal mannen. De enige vrouw met een beetje
gezag was de huishoudster van Mijnheer Pastoor.
Vrouwen onmisbaar
Als je nu kijkt naar de vrijwilligers in onze de acht
geloofsgemeenschappen, dan zijn er heel veel vrouwen
bij. Het lijkt mij zelfs een meerderheid en ze bekleden
allerlei functies; in de liturgie, de catechese, het
bezoekwerk en in de besturen. Dat is niet zo maar
vanzelf gegaan. Nu kunnen we rustig zeggen, dat de
vrouwelijke vrijwilligers onmisbaar zijn.
Vrouwelijke priesters
We hebben in onze parochie vier pastoraal werksters.
Daarnaast zijn er lekenvoorgangers, waaronder ook
vrouwen. Ik vroeg of men bijvoorbeeld bij de overweging
verschil merkt. De ene pastor of lekenvoorganger is
daarin beter dan de ander, maar dat ligt niet aan het
man of vrouw zijn. Men merkt ook heel goed, dat onze
pastoraal werksters goed geschoold zijn, even goed als
de gewijde priesters. Zo komt vanzelf de vraag naar
vrouwelijke priesters in de Rooms-katholieke Kerk.
Eigenlijk ben ik bij deze groep niemand tegen gekomen,
die daar moeite mee zou hebben. Sommige geïnterviewden
vinden het maar “achterlijk”, dat er nog geen
vrouwelijke priesters zijn zoals bij de Anglicanen en
zoals er in de Protestante Kerk vrouwelijke dominees
zijn. Iemand vertelt, dat door Paus Paulus VI een
theologencommissie werd ingesteld, die rapporteerde, dat
er tegen de priesterwijding van vrouwen geen
theologische bezwaren bestaan. Die uitspraak lokte enorm
veel verzet uit. Het is een kwestie van macht. Het is
een kerkpolitieke zaak geworden. Daarmee wordt het
duidelijk waarom paus Franciscus schrijft, dat we een
lange weg hebben te gaan.
Vrouwen in besturen
We zouden kunnen beginnen met vrouwen op allerlei
niveaus in de Kerk bestuurlijke macht te geven. In de
locatieraden en de parochiebesturen is dat de normaalste
zaak van de wereld, maar de enige vrouw in het bestuur
van het Aartsbisdom kreeg bij de komst van onze huidige

Berichten uit de geloofsgemeenschap St.
Berichten uit Wereld om ons heen
Johannes de Doper
aartsbisschop haar ontslag. De huidige paus wil op
wereldniveau vrouwen meer bestuursfuncties geven. Zo is
een vrouw rector-magnificus van een pauselijke
universiteit en komt er naast de bisschoppensynode een
vrouwensynode met een officiële adviesfunctie. Een prima
zaak vindt iedereen, want vrouwen kijken op een andere
manier tegen zaken aan en zijn praktischer ingesteld. De
Paus spreekt zelfs over “het vrouwelijk genie”.
Waarom?
In de burgermaatschappij gaat de emancipatie van de
vrouw niet van een leien dakje. In de Kerk zal het niet
minder moeizaam gaan. Altijd speelt de machtsvraag
daarbij een rol. Onze maatschappij wordt steeds
gecompliceerder. Er zijn gewoon te weinig hooggeschoolde
mannen om alle taken te vervullen. Vrouwen zijn keihard
nodig. Onze paus is zo slim te begrijpen, dat dit ook
voor de Kerk geldt.
John Jorna

Vrouwelijk genie
De paus roept op meer te doen ten gunste van de vrouw. Hij acht het
noodzakelijk om het gezag van de vrouw meer te laten gelden in de
samenleving en in de Kerk. ”Op dezelfde wijze waarmee Jezus de vrouw
bezag in een context die minder gunstig was dan de onze omdat in die tijd de
vrouw eigenlijk op de tweede plaats kwam. En Jezus heeft haar bezien op een
manier, die een krachtig licht biedt. Het belicht een lange weg, waarvan we
nog maar een klein stukje hebben bewandeld. We hebben nog niet ten diepste
begrepen welke dingen het vrouwelijk genie ons te bieden heeft.” , aldus
Franciscus. “De vrouw kan de dingen met andere ogen bekijken ter aanvulling
van het denken van de man. Het is een weg, die begaan moet worden met
meer creativiteit en meer stoutmoedigheid.”
Paus Franciscus tijdens de wekelijkse catechese tijdens de algemene
audiëntie. Bron: RKK.NL.
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Wijk bij Duurstede
Op zondag 13 september is het weer Nationale Ziekendag.
Op deze dag is er een speciale viering in de katholieke
kerk, waarin onze aandacht en gebed wordt gevraagd voor
onze zieken.
Na afloop van deze viering worden er bloemen aangeboden
aan onze zieke medeparochianen. Misschien weet u ook nog
een zieke - of een medeparochiaan die we zeker niet
mogen vergeten a.u.b. laat het ons weten.
Dit kan via een briefje in de bus bij het Prinsenhuis of
via een telefoontje naar het secretariaat 0343-571216.
Ook bent u natuurlijk altijd welkom op de
woensdagochtend, dan staat de koffie klaar! Wilt u ons
helpen een bloemetje te bezorgen op die zondag 13
september, altijd fijn!
Namens de bezoekgroep, Ineke Broekman, tel. 0343-551327

Liturgierooster 11 juli t/m 20 september 2015
Euch: Eucharistieviering
Wijzigingen voorbehouden
W&C: Woord- en communieviering
W&G: Woord- en gebedsviering
Zie ook www.pj23.nl (blauwe balk) voor de laatste versie
Zaterdag 11 juli
Houten: geen viering
19:00 Bunnik: Euch.- A. Verweij

Zondag 12 juli 15e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Verweij
09:30 't Goy: W&C- H. Schoot
09:30 Schalkwijk- W&C- L. de Vries
(Tourviering)
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: W&C- werkgroep
09:30 Werkhoven: W&C- L. Weijman
11:00 Cothen: W&C- L. Weijman
09:30 Wijk bij D.: W&C- werkgroep

Zaterdag 18 juli
Houten: geen viering

Zondag 19 juli 16e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- H. Eppink
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19:00
19:00

't Goy: Euch.- A. Verweij
Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

09:30
09:30
11:00
09:30
09:30

Schalkwijk: Euch.- O.Swijnenberg
Bunnik: W&C- werkgroep
Odijk: Euch.- A. Verweij
Werkhoven: Euch.- A. Vernooij
Cothen: W&C- werkgroep

Zaterdag 25 juli
Houten: geen viering
19:00 Schalkwijk: W&C- werkgroep
19:00 Bunnik: Euch.- W. de Paepe

Zondag 26 juli 17e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- kardinaal Eijk
09:30 't Goy: Euch.- pater van Oostrom
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: W&C- L.Weijman
09:30 Werkhoven: W&C- L.Weijman
11:00 Cothen- Euch.: W. de Paepe
09:30 Wijk bij D.: Euch.- W. de Paepe

Zaterdag 1 augustus
Houten: geen viering
19:00 't Goy: Euch.- W. de Paepe
19:00 Wijk bij D: Euch.-A ten Klooster

Zondag 2 augustus 18e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- W. de Paepe
09:30 Schalkwijk: Euch.- W. de Paepe
09:30 Bunnik: W&C - L. Langendijk
11:00 Odijk: W&C- L. Langendijk
09:30 Werkhoven: Euch.- H. Eppink
09:30 Cothen: Euch.- A. Vernooij
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Zaterdag 8 augustus
Houten: geen viering
19:00 Schalkw.: Euch- W. de Paepe
19:00 Bunnik: Euch.- A. ten Klooster

Zondag 9 augustus 19e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Vernooij
09:30 't Goy: Euch.- A. Verweij
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Werkhoven: Euch- A ten Klooster
11:00 Cothen: Euch.- W. de Paepe
09:30 Wijk bij D.: Euch.- W. de Paepe

Zat. 15 aug. Maria ten Hemelopn.
19:00 Houten: Euch.- A. ten Klooster
19:00 't Goy: Euch.- W. de Paepe
19:00 Odijk: Mariavesper- werkgr.
19:00 Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

Zondag 16 aug. 20e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- W. de Paepe
09:30 Schalkwijk: Euch.- W. de Paepe
09:30 Bunnik: Euch.- H. Eppink
11:00 Odijk: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Werkhoven: Euch.- A. Vernooij
09:30 Cothen: Euch.- A. ten Klooster

Zaterdag 22 augustus
Houten: geen viering
19:00 Schalkwijk: Euch.- A. ten
Klooster
19:00 Bunnik: Euch.- W. de Paepe

Zondag 23 aug. 21e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. ten Klooster
09:30 't Goy: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: Euch.- A. Verweij
09:30 Werkhoven: W&C- werkgroep
11:00 Cothen: Euch.- W. de Paepe
09:30 Wijk bij D.: Euch.- W. de Paepe

Zaterdag 29 augustus
Houten: geen viering
19:00 't Goy: Euch.- H. Eppink
19:00 Wijk bij D: Euch.- F. Hogenelst

Zondag 30 aug. 22e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- W. de Paepe
09:30 Schalkwijk: Euch.- W. de Paepe
09:30 Bunnik: Euch.- F. Hogenelst
11:00 Odijk: Euch.- F. Hogenelst
09:30 Werkhoven: W&C- L. Langendijk
09:30 Cothen: Euch.- A. Vernooij

Zaterdag 5 september
Houten: geen viering
19:00 Schalkwijk: Euch.- A. Verweij
19:00 Bunnik: Euch.- A. ten Klooster

Zondag 6 sept. 23e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Verweij
09:30 't Goy: W&C- V. van der Helm
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Werkhoven: Euch.- A ten Klooster
11:00 Cothen: W&C- L. Langendijk
09:30 Wijk bij D.: W&C- L. Langendijk
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Zaterdag 12 september
Houten: geen viering
19:00 't Goy: Euch.- F. Hogenelst
19:00 Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

Zaterdag 19 september
19:00 Houten: W&G- L. Langendijk
19:00 Schalkwijk: W&C- L.de Vries
19:00 Bunnik: Euch.- O.Swijnenberg

Zondag 13 sept. 24e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- F. Hogenelst
09:30 Schalkwijk: Euch.- F. Hogenelst
09:30 Bunnik: W&C- werkgroep
11:00 Odijk: viering- werkgroep
09:30 Werkhoven: W&C- werkgroep
09:30 Cothen: Euch.- H. Eppink
Zondag 20 sept. 25e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Vernooij
09:30 't Goy: W&C- werkgroep
09:30 Bunnik: W&G- werkgroep
11:00 Odijk: W&G- L. Langendijk
(Oecumenische viering)

09:30
11:00
09:30

Werkhoven: W&C- L. Langendijk
Cothen: W&C- werkgroep
Wijk bij D.: W&G- M. Hettinga
(Oecumenische viering)

Adressen van de kerken:
Houten: Loerikseweg 10
’t Goy; Beusichemseweg 104
Odijk: St. Nicolaaslaan 1
Cothen: Kerkweg 7

RIJROOSTER
Kerkdiensten van 1 juli
september 2015
datum
juli

aug.

sept

5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27

chauffeur
Mw. Van Rooyen
Mw. Hoogstraten
Mw. Van Raay
Mw. Van Wijk
Mw. Stokman
Mw. Van Rooyen
Mw. Hoogstraten
Mw. Van Raay
Mw. Van Wijk
Mw. Stokman
Mw. Van Rooyen
Mw. Hoogstraten
Mw. Van Raay

Schalkwijk: Jhr. Ramweg 18
Bunnik: Stationsweg 36
Werkhoven: Herenstraat 11
Wijk bij D.: Klooster Leuterstraat 37

t/m

30
telefoon
573456
06-52212577
574421
578336
571301
573456
06-52212577
574421
578336
571301
573456
06-52212577
574421
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Hart voor jonge mensen? Help Chris en Voorkom!
Voorkom! verzorgt duizenden preventielessen door het
hele land om jongeren te helpen bij het maken van
gezonde keuzes. Chris biedt nazorg via een anonieme chat
en email, kinderen en tieners vinden bij ons een
luisterend oor. Dit werk wordt ondersteund vanuit ons
kantoor. Binnenkort verhuizen we naar Driebergen, naar
het pand van Youth for Christ op de grens van Driebergen
en Doorn. We zoeken vrijwilligers die enkele dagdelen
per week willen helpen bij dit mooie werk. Er zijn
diverse gevarieerde taken, in een gesprek kunnen we
kijken wat bij u past.
Wilt u ons komen helpen? Maak werk van uw geloof en mail
naar info@stichtingfamilycare.nl of kijk op
www.ikwiljulliehelpen.nl/doe. Bellen mag natuurlijk ook:
030-6373144. We hopen van u te horen!

Nergens ergens?
Dit was het thema van de vieringen in alle
geloofsgemeenschappen van onze parochie in het weekend
van 13/14 juni j.l. Een weekend, georganiseerd door het
profielberaad Diaconie en de PCI, waarin aandacht is
besteed aan de vluchtelingen in ons midden.
Dagelijks worden we geïnformeerd over de grote
hoeveelheid vluchtelingen die via de Middellandse zee
Europa proberen te bereiken. Wat beweegt deze mensen
huis en haard te verlaten? Wij die zojuist 70 jaar de
bevrijding van de 2de wereldoorlog hebben herdacht, waar
Joodse Nederlanders, Nederlanders voor de arbeidsinzet
en Nederlandse verdachten gedwongen werden huis en haard
te verlaten, weten nog hoe ingrijpend dit was. Voor hen
was het een onbekende toekomst, voor de huidige
vluchteling is het het ontkomen aan een oorlogstoestand
op zoek naar veiligheid. Het veilige Europa waar werk,
gezondheidszorg en rechtvaardigheid heerst.
Een vluchteling is iemand die uit gegronde vrees voor
vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het
behoren tot een bepaalde sociale groep of vanwege
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bepaalde politieke overtuiging, zijn land ontvlucht en
daarheen niet veilig kan terugkeren. Heeft de
vluchteling na de procedure van de asielaanvraag eenmaal
de vluchtelingenstatus, dan heeft deze recht op
bescherming en mag blijven.
Hoe staan we als Christenen tegenover de vluchteling?
Zeggen we Nederland is vol of komen we met bed, bad en
brood? Of is onze opdracht meer? Dient gastvrijheid
centraal te staan voor ons als christenen en bieden wij
een open huis, niet op een industrieterrein maar tussen
ons in?
Tijdens iedere viering in het diaconaal weekend werd een
interview afgenomen met een vluchteling over zijn
ervaringen. Wij kregen indrukwekkende verhalen te horen
over de situatie vóór het vluchten, het vluchttraject
zelf en de situatie na het vluchten. En bij menig
vluchteling is er nog de grote wens om ooit weer terug
te keren naar de roots; en daarbij beseft men wel dat
dat nog lang kan duren.
De geïnterviewde vluchtelingen kregen enkele
streekproducten mee als teken van welkom. Na de diensten
werden kersen aangeboden om samen met de vluchtelingen
te genieten van zo’n streekproduct uit ons
Krommerijngebied.
Er was in iedere geloofsgemeenschap ook een oproep
gedaan om fietsonderdelen mee te brengen naar de
vieringen, zodat hiervan weer fietsen gemaakt kunnen
worden voor de vluchtelingen (in onze regio zijn er 2
fietsenmakers die speciaal voor vluchtelingen fietsen
opknappen). Het resultaat was veel onderdelen en zelfs
zo’n 20 complete fietsen!
De in iedere geloofsgemeenschap gehouden 2e collecte zal
ook bestemd worden voor het vluchtelingenwerk in onze
regio.
Tenslotte was er op zondagmorgen na afloop van de
viering in Houten een lunch voor vluchtelingen waar wij
op een ongedwongen wijze naar hun verhalen konden
luisteren en (nieuwe) contacten konden leggen.
Er kan worden terug gekeken op een weekend waarin wij
wakker werden geschut door de precaire situatie van de
vluchtelingen in ons eigen Krommerijngebied. Een groep
mensen die graag met ons in contact wil blijven!
Mogelijk een uitdaging voor in de komende vakantietijd?
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Eugène van Zijl
Voorzitter bestuur PCI PJ XXIII

Campagne voor preventie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een
punt van’
Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie
heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en
de organisatie. Als organisatie hoor je er alles aan te
doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen.
Om de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
breder onder de aandacht te brengen, lanceerde de
Rijksoverheid op 18 mei 2015 de campagne: ‘Seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van.’ De
Rooms Katholieke Kerk is een van de partners binnen deze
campagne, want het voorkomen van seksueel
grensoverschrijdend gedrag is van groot belang.
In het kader van preventiebeleid werden al diverse zaken
afgesproken binnen de Rooms Katholieke Kerk. Zo trad per
1 juli 2014 de Gedragscode Pastoraat in werking. Per 1
mei 2015 werd het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend
Gedrag ingesteld. En ook werd per 1 mei 2015 in elk
bisdom een vertrouwenspersoon seksueel
grensoverschrijdend gedrag aangesteld. Verder is per 1
januari 2014 een verplichte Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) ingevoerd voor priesters, diakens en
pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde
kerkelijke vrijwilligers en functionarissen.
De campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak
er een punt van’ wil parochies stimuleren om nog meer
werk te maken van preventie van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. De campagne verwijst naar
toolkits die zijn ontwikkeld, waarmee besturen van
organisaties direct aan de slag kunnen. Voor parochies
is er bijvoorbeeld de toolkit ‘Een veilige kerk’.
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In de campagne staan 4 actiepunten centraal:
1) Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
Binnen de Rooms Katholieke Kerk is de VOG verplicht
voor onder meer vrijwilligers die werken met jongeren
en met mensen met een verstandelijke beperking
2) Hanteer heldere omgangsregels
Binnen de Rooms Katholieke Kerk geldt de Gedragscode
Pastoraat voor degenen die werkzaam zijn in de
pastorale zorg. Ook van anderen wordt verwacht dat
zij zich in hun gedrag richten naar de waarden en
normen van deze gedragscode.
3) Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
In elk bisdom is een vertrouwenspersoon aangesteld
voor zaken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
4) Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers
Een zorgvuldig aannamebeleid van vrijwilligers helpt
problemen voorkomen.
Websites
www.maakereenpuntvan.nl
www.eenveiligekerk.nl
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Youtube-kanaal voor onze parochie
Onze parochie heeft een Youtube-kanaal gemaakt. Hierop staan
inmiddels zo’n 25 filmpjes van activiteiten van de afgelopen jaren.
Neem eens een kijkje. Er staat bijvoorbeeld een interview met
onze nieuwe pastoor Fred Hogenelst op en een reportage van zijn
installatieviering op 19 juni in Culemborg.
Als u het leuk vindt, kunt u zich ook abonneren op ons Youtube-kanaal. Dan
krijgt u een mailtje als er een nieuw filmpje wordt geplaatst. Zo blijft u
betrokken bij onze geloofsgemeenschap.
Het Youtube-kanaal is ook te vinden via onze website, www.pj23.nl. Daar
vindt u op de nieuwspagina een link.

Koetjes en kalfjes in het prinsenhuis.
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Misschien zou u wel eens met
anderen een kaartje willen
leggen. Een kletspraatje willen
houden, gewoon zomaar voor de
gezelligheid over koetjes en
kalfjes.
Misschien wilt u even de krant
lezen of een tijdschrift inkijken
onder het genot van een kopje koffie of thee. Dat kan.
Heeft u kinderen geen probleem, ook die zijn welkom.
Elke woensdagochtend is er van 9.30 uur tot 12.00 een
vrije inloop in het Prinsenhuis, Kloosterleuterstraat
37, Wijk bij Duurstede.
Wees welkom!

Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Voor diezelfde inloop zijn we nog op zoek naar gezellige
tafelkleedjes en andere leuke accessoires om de ruimte
wat op te fleuren. Of misschien heeft u nog kleine
gezelschapspelletjes over. Ook als u ideeën
(spetterende, inspirerende) heeft voor de invulling van
de inloop horen we dat graag van u.
Voor deze ochtend zijn enthousiaste gastvrouwen en
gastheren van belang, om een ieder zich welkom te laten
voelen. Heeft u het idee dat u mensen op hun gemak kunt
stellen, een gezellig spelletje kaart of rummikub of…..
kunt spelen of iets anders gezelligs……...meld u aan en
overleg wanneer u gastvrouw of gastheer wilt zijn.
We zien u graag.
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Godsdienstlessen 2014/2015
Het seizoen zit er al weer bijna op. We mogen
terugkijken op een fijn en inspirerend jaar
Godsdienstonderwijs op de Openbare scholen in Cothen,
Langbroek en Wijk bij Duurstede.
De bijbel is uitgangspunt bij het behandelen van
allerlei thema’s en het geven van lessen. Er wordt
gebruik gemaakt van verschillende methodes zoals
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“Verhaal Centraal”
materiaal

en “Bijbelwijs” aangevuld met eigen

Thema’s die onder andere aan bod komen zijn:
 Het ontstaan van de bijbel. Wat is jouw mooiste boek?
 De Schepping en hoe wij daar mee omgaan
 Babel, spraakverwarring, elkaar niet begrijpen
 Abraham die God blindelings volgt. Wie vertrouw jij?
 de tien leefregels. Welke regels gelden voor jou?
 leven en sterven
 de Christelijke feesten en rituelen
 Jodendom Islam en Christendom, verschillen en
overeenkomsten
 Het leven van Jezus en de gelijkenissen
 Jozef en zijn dromen. Waar droom jij van?
Het is fijn om met de kinderen aan deze thema’s te
werken. Om ze de verhalen te vertellen en met ze van
gedachten te wisselen. Daarnaast kunnen de kinderen ook
actief aan de slag d.m.v. spel, toneel, creatief bezig
zijn. Hierdoor gaan de verhalen en thema’s nog meer voor
hen leven!
Ook dit jaar hebben alle kinderen weer een bezoekje aan
een kerk gebracht. Voor sommigen is dat de eerste keer
en zij kijken hun ogen uit!
Als aandenken aan de Godsdienstles mochten de kinderen
weer een cadeautje uitzoeken op kosten van de Raad van
kerken. Ze konden kiezen uit een aantal cadeautjes
waaronder een stenen handje met een parel erin, een
polsbandje met de letters WWJD (What would Jesus do?),
een doekje met een vis(ichthus) De kinderen waren er erg
blij mee!
In Cothen worden in het nieuwe seizoen twee lessen
aangeboden, PC en RK. In Langbroek en Wijk bij Duurstede
blijft alles hetzelfde.
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We zijn blij dit mooie werk dankzij uw steun te kunnen
doen en willen U vragen ons ook door uw gebed te blijven
steunen.
Een fijne zomertijd gewenst namens Janneke Roor en
Coralinde Giel

Wereldjongerendagen 2016
Voor de jongeren die mee willen naar de
Wereldjongerendagen in 2016 zal er op
maandagavond
14 september een voorlichtingsavond
gegeven worden. Jongerenwerker Amanda
Praseres van ons bisdom komt deze avond
alles vertellen over de reis, de kosten en het
programma van de WJD. Ook Thijs Lammers, hij maakte al
diverse WJD’s mee, komt vertellen over zijn ervaringen.
Opgeven voor deze avond kan via wjd_pj23@hotmail.com .
De informatieavond vindt plaats in de grote zaal van de
Pastorie Achterom van de Barbarakerk in Bunnik. In
september komen ook de flyers en posters welke in de
kerken neergelegd en opgehangen gaan worden. Op facebook
is ook de nodige informatie te vinden;
https://www.facebook.com/WJDPJ23
Op zondag 5 juli a.s. zullen jongeren aanwezig zijn bij
de viering in Bunnik en na deze viering een loterij
verzorgen met leuke prijsjes. Tevens zullen zij cakejes
verkopen. Dit alles om geld in te zamelen voor de WJD
reis. Van harte aanbevolen!
Op 4 oktober bij de jubileumviering van de Barbarakerk
in Bunnik en op 11 oktober bij de parochieviering in
Houten zullen zij ook van zich laten horen.

Internetproject Jezuïeten
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De jezuïeten zijn in Nederland zeer actief
op internet. Met Pinksteren 2015 gingen ze
van start met een ambitieus nieuw
internetproject:
www.biddenonderweg.org.
Via deze website bieden ze dagelijks een
professioneel gemaakte podcast met een
uitgewerkte gesproken en muzikale
meditatie, uitgaande van de Bijbellezingen van de dag.
Het geheel is geïnspireerd door de ignatiaanse
spiritualiteit. Er is een speciale app voor, de podcasts
kunnen worden gedownload via iTunes en de website zelf
zal ook high tech zijn. Er is in Amsterdam een speciale
studio gebouwd voor de opnames. Pater Nikolaas Sintobin
SJ, die aan dit project werkt, is ook te zien in het EOprogramma Op zoek naar God, waarin bekende Nederlanders
een week in de stilte gaan in een klooster van de
katholieke charismatische gemeenschap Chemin Neuf.
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Beste mensen,
De zomer is alweer begonnen en voor velen staat de
vakantietijd voor de deur. Wij wensen ieder alvast een
mooie en gezegende vakantietijd toe.
Hartelijke groet en Gods zegen,
Namens De Rivier Gemeente Wijk bij Duurstede.
www.deriviergemeente.nl
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