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Vakantie is meer dan..
Kuşadasi is een kustplaats in West Turkije.
Velen van ons kennen de naam van die
plaats omdat er vele Syrische
vluchtelingen van hieruit naar Griekenland
probeerden te komen. Jaren geleden
waren een vriendin en ik in deze plaats op vakantie. We genoten van de zon, het
blauwe water van de middellandse zee, de vriendelijke mensen en het lekkere eten.
We logeerden in een hotelletje, waar 's avonds de tafeltjes aan elkaar werden
geschoven voor het avondeten. En zo gebeurde het dat naast ons een echtpaar
kwam te zitten. Ze zeiden niet veel tegen elkaar. Maar uit het enkele woord dat de
vrouw sprak maakten wij op dat het Engelsen waren. Het eten smaakte ons
heerlijk, maar mijn vriendin vond dat er een tikkeltje zout bij kon. Ze vroeg aan
onze buurvrouw of zij even het zoutvaatje mocht lenen. Uit die alledaagse vraag
ontspon zich een heel gesprek.
In die vakantie in Turkije huurden ook wij een auto en reden de binnenlanden in.
We verdwaalden hopeloos. Een jongen wees ons de weg, maar gebaarde meteen
dat wij hem moesten volgen. Hij rende voor ons uit en stopte bij een huis, dat met
slingers versierd was. Wij dachten dat er een verjaardag gevierd werd. Wisten wij
veel..., maar binnen zat de hele familie op de grond met allerlei lekkere hapjes om
zich heen. We waren te gast bij het Suikerfeest. Wat een gastvrijheid en wat een
ervaring voor ons.
Ook aan mijn vele zomers bij de broeders in Taizé bewaar ik warme (letterlijk en
figuurlijk) herinneringen.
De vele ontmoetingen verliepen met groot gemak en gingen al gauw de diepte in.
Hoe moeilijk het in het dagelijks leven soms is om zomaar een praatje te maken,
zo bijna vanzelfsprekend was het tijdens die zomervakanties.
Waarom vertel ik u over deze ontmoetingen? Omdat vakantie houden meer is dan
afstand nemen van je werk, een blanco agenda en bakken in de zon.
Vakantie houden is ook; andere mensen ontmoeten,
tijd hebben voor degenen die je lief zijn, je openstellen voor andere culturen, een
kerk binnenlopen en een kaarsje opsteken. Vakantie houden is genieten van de
natuur en van bekende en onbekende mensen, opdoen van nieuwe ervaringen en
vooral ook van behouden thuiskomst. Dat alles wens ik u van harte toe.
Fijne vakantie!
Lilian Weijman, pastoraal werkster

Parochiedag Paus Johannes XXIII
Op zondag 9 oktober 2016 vindt onze jaarlijkse
Parochiedag plaats. Vanuit de hele parochie zijn
we uitgenodigd om samen te komen op één plek:
dit jaar in Schalkwijk. Om 10:30 begint een feestelijke Eucharistieviering in de H.
Michaëlkerk (Jonkheer Ramweg 18).
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen deelnemen aan een eigen programma.
Na afloop van de viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten: uiteraard
onder het genot van een kopje koffie en een drankje. Ook voor de lunch wordt
gezorgd! Meer informatie over deze dag volgt in het nieuwe Open Venster. U kunt
de datum alvast noteren.
En wellicht zijn er mensen die een plekje vrij hebben in de auto, voor anderen om
mee te gaan? Dat zou mooi zijn! Binnen de geloofsgemeenschappen kan hier alvast
over worden nagedacht.
Het duurt nog even – maar wij hopen op een feestelijke en gezellige dag, waarop
we velen van u mogen begroeten.
Weet u welkom!
Met vriendelijke groet,
Namens het Pastoraal Team
van de samenwerkende parochies H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus,
Laura de Vries, pastoraal werker
Vrede is (g)een spelletje!
over opvoeden tot vrede
Vrede voor de wereld en voor ons zelf is een diepe
wens die door de meeste mensen gedeeld wordt.
Maar als je het nieuws volgt, zie je dat er in de
wereld vele gewapende conflicten zijn; dat ook in
kleinere kring meningsverschillen uit de hand lopen.
Hoe kunnen we dat voorkomen, wat kan onze
bijdrage zijn? We zouden graag weten hoe we een
steentje bij kunnen dragen om vrede op alle niveaus
dichter bij te brengen. Het is belangrijk om te
beseffen dat vrede niet alleen een kwestie is van
politiek en krijgsmacht. Vrede moet gedragen worden door een cultuur waarin

mensen leren om op een positieve wijze samen te leven en hun problemen zonder
geweld op te lossen. Opvoeding tot vrede kan hierbij een bijdrage leveren. Daarbij
spelen een aantal basale levenshoudingen een belangrijke rol.
Op letterlijk speelse wijze willen we met u ingaan op dit onderwerp. We nodigen
hiervoor iedereen uit: ouders, grootouders, trainers van sportteams…. en alle
mensen die menen zichzelf nog wat te kunnen “opvoeden”.
De avond wordt verzorgd door Dr. L. Vriens, emeritus hoogleraar
vredespedagogiek.
Datum en tijd: 20 september, 20.00 uur, u bent welkom vanaf 19.45 uur voor koffie
en thee.
Plaats: Dagkapel van de O.L.Vrouwe ten Hemelopneming kerk, Loerikseweg 12,
Houten.
projectgroep Weg van Geloven,
Roswitha van der Voort
Vitaliteitsonderzoek
parochie PJ23
In een volle zaal in het
parochiecentrum Houten
gaf Henk Brussel op 31
mei jl. een
terugkoppeling van het
vitaliteitsonderzoek in
onze parochie. Aanwezig
waren
Henk Brussel (links) presenteert de uitkomsten van het
vitaliteitsonderzoek
vertegenwoordigers uit de
locatieraden van alle
geloofsgemeenschappen, de pastoor en twee bestuursleden. De terugkoppeling
ging over de locaties Houten, Cothen, ’t Goy, Bunnik en Werkhoven. De resultaten
van de drie andere locaties (Odijk, Schalkwijk en Wijk bij Duurstede) volgen op een
later moment. Deze onderzoeken zijn nog niet geheel afgerond.
De rode draad van het traject
Op 8 september 2015 was de kick-off van het vitaliteitstraject. Bij iedere locatie zijn
hierna drie gesprekken gevoerd met betrokken parochianen, in wisselende
samenstellingen. In deze gesprekken kwam een duidelijke rode draad naar boven:
Verlangen naar behoud van de bestaande situatie
Er wordt onbehagen gevoeld. Er is een breed besef dat de situatie in onze locaties
niet lang meer houdbaar is. Er wordt krampachtig vastgehouden aan wat er is. Er is

ook nog geen goed beeld over alternatieve mogelijkheden. De energie is vooral
naar binnen gericht.
Zorg om voldoende menskracht
Vrijwilligers worden regelmatig overbelast. De aandacht zit nog vooral op het
bestaande programma en weinig op vernieuwing. Hiervoor is ook geen menskracht.
Ontevreden over beleid bisschop
De vrijheidsinperking en de weinig inspirerende houding vanuit het bisdom helpen
het vitaliteitstraject niet. Er wordt (plaatsvervangend) gemopperd op het pastoraal
team. Juist op de lijn parochie, priester, eucharistie en liturgie, eucharistisch
centrum zijn er beperkingen. De energie van de lokale gemeenschappen zit juist op
die lijn. Waar er wel ruimte is, wordt deze minder benut. Bijvoorbeeld voor
gespreksgroepen, themabijeenkomsten en dergelijke.
Belang gemeenschap
Het belang van de gemeenschap wordt vooral gevoeld in de herkenning en
betrokkenheid op elkaar. Als leerplaats voor geloof staat de gemeenschap op het
tweede plan. Er is focus op het lokale, sociale aspect van samen kerk zijn. De
parochie is ver weg en nauwelijks ontwikkeld. Naburige dorpen willen nog wel eens
samenwerken.
Jongeren worden gemist
Een gemeenschap is pas volwaardig als er jongeren deel van uit maken. We
koesteren een verlangen om wat ons dierbaar is door te geven aan de volgende
generatie. We kunnen steeds minder de brug slaan naar jongeren tussen 15 en 25
jaar. De parochie en de locaties spelen geen rol in hun leven. Zij nemen het stokje
straks niet over.
Pastoraal beleidsplan komt niet van de grond
Er is in de praktijk nog weinig te merken van de belangrijkste thema’s van ons
pastoraal beleidsplan “Onderweg in geloof” (2015-2018), zoals opbouwen en
vernieuwen.
Dilemma's
In algemene zin komen de volgende vier dilemma’s of uitdagingen naar boven:

•
•
•
•

Bestaand programma versus nieuwe initiatieven
Lokaal versus centraal
Ouderen versus jongeren
Status quo versus beweging

Iedere locatie heeft eigen ideeën over de toekomst. De vijf locaties hebben
allemaal een eigen specifieke zienswijze op de voor hun best passende weg naar
voren.

Eerste reacties vanuit het parochiebestuur
Loes van der Horst (vice-voorzitter parochiebestuur): “Met de resultaten van dit
vitaliteitsonderzoek in de hand kijken we verder wat we kunnen doen als bestuur.
Hoe krijgen we het ‘parochiegevoel’ bij onze parochianen? Meer naar buiten treden.
Meer verbinden. Meer aandacht voor ondersteuning van met name het
eucharistisch centrum. Compliment voor wat op tafel gelegd is. Vraag komt op. Wat
nu? Ik ben blij dat we Henk Brussel bereid gevonden hebben om ons ook bij het
vervolgtraject te helpen.”
Pastoor Hogenelst: “Deze dilemma’s spelen breed in Nederland. We zijn er als
pastoraal team voor om de geloofsgemeenschap verder te helpen, maar weten
soms niet goed hoe. Je eigen onmacht onder ogen zien is moeilijk. Toch willen we
samen verder. Nieuwe initiatieven zoeken, die door de locaties gedragen geworden.
Een eigen kleur krijgen. En meer samen. De vraag is hoe? Het zijn spannende
tijden. “
Vervolg
De locatieraden verzorgen zelf een terugkoppeling aan de eigen locatie,
bijvoorbeeld na een viering. Het is tenslotte hun traject.
Er wordt een begeleidingsgroep opgericht, bestaande uit een aantal leden van het
pastoraal team en Henk Brussel. Deze gaat overal inventariseren of er een
begeleidingsvraag is en hoe die eruit ziet. Als er op meerdere plaatsen dezelfde
vraag is, kan de aanpak wellicht worden gebundeld. Verder is het misschien goed
om eens per jaar ervaringen met elkaar uitwisselen om van elkaar te leren.
Het parochiebestuur
Iconenwijding in de St.Barbarakerk te Bunnik

Op zondag 4 september vindt er in de St.
Barbarakerk in Bunnik een iconenwijding plaats
tijdens de eucharistieviering van 9.30 uur.
In de eucharistieviering gaat pastor Loozekoot voor
en worden de iconen door hem gewijd. Het damesen herenkoor In Honorem Dei o.l.v. dirigent Piet
Hein van de Ven, zorgt voor een feestelijke muzikale
ondersteuning.
De iconen zijn in het najaar van 2015 en het
voorjaar van 2016 gemaakt door een aantal
parochianen van de parochies Paus Johannes XXIII
en de H.Suibertus.
Iconen laten de beschouwer een glimp opvangen van een andere wereld, een
wereld van het goddelijk licht, en worden daarom ook wel vensters op de
eeuwigheid genoemd.

De icoon wordt niet aanbeden, maar is een middelaar tussen God en de mens.
Het schilderen van een icoon vraagt al vanaf het eerst moment toenadering tot
God. De icoonschilder bidt om hulp, om zegen over zijn werk. Bij het hele proces
rond het maken van een icoon breng je op de eerste plaats eer aan God. De
icoonwijding is daarbij het “hoogtepunt”. De wijding is een rituele handeling
waardoor de icoon aan God wordt toe geheiligd.
U bent allen uitgenodigd deze icoonwijding mee te vieren

Cursus icoonschilderen
In september starten weer 2 cursussen
icoonschilderen. Deze cursussen worden gegeven in
Bunnik onder leiding van Ineke Meijer. U hoeft geen
schilder- of tekenervaring te hebben.
Iedereen kan leren icoonschilderen. Het gaat niet
uitsluitend om het eindresultaat - de weg er naar toe
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
In de cursus leer je de beginselen van het traditionele iconen schilderen. Je leert te
schilderen met natuurlijke pigmenten en ei-tempera. 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 maandagochtenden vanaf 26 september (10.00 - 12.30 uur)
10 zaterdagmiddagen vanaf 1 oktober (13.00-15.30 uur)
Locatie: pastorie H. Barbarakerk (Stationsweg 36)

Kosten: 125,= euro (excl. kosten voor een houten icoonplank en penselen)
Aanmelding: Ineke Meijer, inekened@outlook.com

28-30 april 2017 Kloosterretraite

Lang gewacht en toch weer gekomen; een
weekend in een klooster. Dit keer wordt
gekozen voor de Abdij Koningsoord van de
zusters Trappistinnen in Arnhem.
Aangezien de kosten en de invulling van het
weekend nog niet geheel bekend zijn
volstaan wij hier met de aankondiging zodat
u het vast in uw agenda kunt inpassen. Na de
zomervakantieperiode zullen wij in het Open Venster meer bijzonderheden geven
en de mogelijkheden voor inschrijving.
Namens de werkgroep Kloostergang
Karin Hulsdouw
Wat kom je hier doen, Bonifatius?

Op 5 juni is in Wijk bij Duurstede in de
verschillende kerken speciaal aandacht
besteed aan Bonifatius, die in 754 op 5
juni bij Dokkum werd vermoord. 38 jaar
eerder was hij in Dorestad zijn missie op
het vasteland van Europa begonnen, nu
1300 jaar geleden.
Volgens pastoraal werker Laura de Vries, die de levensloop weergaf, is een van de
meest zekere feiten uit Bonifatius zijn leven dat hij in Dorestad aan land ging.
Pastor Nico Smit stelde Bonifatius ten voorbeeld omdat hij, net als Abram in de
Bijbel, gehoor gaf aan een innerlijke roepstem van de Eeuwige en zijn vaderland
verliet. Zo kunnen ook wij aan die Stem gehoor geven en goede dingen gaan doen
die we niet gewend zijn te doen. 'Out of the box-denken' en bijvoorbeeld een
eenzame bezoeken of vrijwilligerswerk gaan doen.

Voor wie zich een ongeluk roeien
Ds. Piet de Jong preekte over de bijbeltekst die Bonifatius in zijn brieven en
preken het meest heeft aangehaald, 'zeg maar zijn mission statement.'
Daarin houdt Paulus de kern van het Evangelie voor: God wil dat alle
mensen gered worden en tot kennis van de waarheid van Jezus komen.
'Deze tekst zal Bonifatius aangehaald hebben als hem 1300 jaar geleden in
Dorestad werd gevraagd: Wat kom je hier doen? Alle mensen wil God
redden, niet alleen mensen in de kerk, ook die zich een ongeluk roeien in

hun levensbootje. God wil niet dat je leven een puinzooi is.' Aldus ds. De
Jong, een van de auteurs van het boek Bonifatius in Dorestad, dat nu in de
boekhandel te koop is. 23 juni om 20.00 uur is ds. De Jong in de Open Hof
(Kerkstraatje 4, Wijk bij Duurstede) te horen over Bonifatius en zijn brieven.
Toegang vrij.
In de reliëfsteen
Over het Bonifatiusmonument dat 28 mei is onthuld schrijft ds. De Jong in
zijn eigen nieuwsbrief: 'Ik kan maar geen genoeg krijgen van de mooie
reliëfsteen in de muur van de Grote Kerk. Als ik over de Markt kom dan
trekt de steen me onwillekeurig de hoek in en moet ik weer even kijken. Je
ziet steeds meer. Een grote wijsvinger waarmee Bonifatius (net als Johannes
de Doper, waar de Wijkse kerkgebouwen naar genoemd zijn) Jezus aanwijst
als het Lam van God. De Bijbel ligt open. Het kruis is rustig en bescheiden.
En er is meer. De beeldhouwer zette er drie dieren op. Rechts in de hoek
naast de vrome Godlovende vrouw ligt een hond, teken van trouw. En
midden in het scheepje van Bonifatius – wie steekt daar zijn kop naar
boven? Dat is een schaap, of liever een lam. En meteen ernaast zie je ook
nog het kopje van een duif. Bonifatius is niet vertrokken zonder Lam en
Duif. Ze waren aan boord: Jezus het Lam van God en de duif van de heilige
Geest. Je moet er een beetje naar zoeken, want het wemelt van mensen die
bezig zijn met roeien, geld tellen, handel drijven en weet ik niet wat. Het is
net Wijk bij Duurstede. Naar het Lam en de duif moet je zoeken in ons
stadje. Maar ze steken hun kop naar boven, waar de Bijbel open ligt en
gelovig gerekend wordt met de trouw van God. Wat een mooie steen! Ik
loop er steeds weer even langs. Een aanrader.'

Beide kerkdiensten van 5 juni 9.30 uur en 9.15 uur zijn terug te horen op
www.kerkomroep.nl.
Kijk voor meer informatie en foto’s op
www.dorestadonthuld.nl/bonifatius.html
Bonifatiuswandeling langs Kromme Rijn

Het comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar heeft het
Nederlands Dagblad bereid gevonden
Bonifatiuswandeltochten te organiseren tussen Wijk
bij Duurstede en Utrecht.
De logische aanleiding is dat Bonifatius met zijn
medebroeders precies 1300 jaar geleden ditzelfde

traject aflegde. Hij ging van Dorestad naar Utrecht om daar koning Radboud te
spreken. Kenners zeggen dat hij ongetwijfeld via de Rijn zal zijn gegaan, wat nu de
Kromme Rijn is.
De wandelafstand via de mooie Kromme Rijnroute wordt in twee dagen afgelegd,
zodat er ruim gelegenheid is onder begeleiding van een gids ook mooie dingen te
zien in Wijk bij Duurstede, het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht.
Data: 1, 2, 8 en 9 juli. Per wandeldag 19 km. Verzamelen op het eindpunt, per
touringcar naar het beginpunt en wandelen naar het eindpunt. Dat eindpunt is 1, 2
en 8 juli Werkhoven en op 9 juli Wijk bij Duurstede. De kosten voor deelname zijn
€ 15,00 per persoon per wandeldag, excl. lunchkosten.
Aanmelden per wandeldag via nd.nl/wandelingen of tel. 0342-411711 (kan tot twee
weken voor de wandeling).
Nieuw welkom voor Bonifatius

Beeldhouwer Serge van Druten en
initiatiefnemer Kees Slijkerman voor
herdenkingsmonument

Dit jaar is het 1300 jaar geleden dat de
Engelse monnik Bonifatius in 716 zijn eerste
reis naar het vasteland van Europa maakte
en daarbij naar Dorestad (Wijk bij
Duurstede) kwam. Hij zou grote invloed
hebben op de ontwikkeling het Christelijk
geloof van Utrecht en zelfs van heel WestEuropa.

Op 28 mei 2016 onthulden scriba A.J.
Plaisier en bisschop Th.C.M. Hoogenboom in
een feestelijke bijeenkomst samen een monument in de buitenmuur van de Grote
Kerk in Wijk bij Duurstede. Dit memoreert de komst van Bonifatius naar Dorestad
(Wijk bij Duurstede) in 716. Het beeldhouwwerk is gemaakt door beeldhouwer
Serge van Druten en is te zien in de buitenmuur van de Grote Kerk.
Kees Slijkerman, heeft het initiatief genomen om een comité bij elkaar te brengen
om verschillende herdenkingsmomenten te organiseren, een boek en een
herdenkingstableau te maken.
Ik sprak Kees na afloop van de herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk. Hij keek
met voldoening terug op een geslaagde middag. Kees ziet in Bonifatius een
voorbeeld om initiatieven te nemen om het evangelie bekend te maken in milieus
en generaties die daar fris en onbekend tegenover staan. “Hij is een voorbeeld in
missionair vuur.” Kees, is op zijn beurt inspirerend voor gelovigen die die in kleine
huiskamergroepen (Small Christian Cummunities) met elkaar verdieping zoeken in
het geloof. Hij schreef er een boek over met praktische tips.

In juni, juli en september worden er nog meer activiteiten georganiseerd om de
komst van Bonifatius te herdenken. Zie voor meer informatie
www.dorestadonthuld.nl
Op het Youtubekanaal van parochie Paus Johannes XXIII staat een video van de
onthulling van het monument en een interview met Kees Slijkerman (zoek in
Youtube: Bonifatius Dorestad).
Charles Verwimp
Op de fiets op bedevaart naar Kevelaer

Ook dit jaar wordt er in augustus weer een fietstocht
vanuit onze PJXXIII parochie georganiseerd. De
misdienaars uit onze parochie die mee willen om de
diverse vieringen in Kevelaer te dienen tijdens de
bedevaart van de Broederschap van Utrecht (18 en 19
augustus) hebben hiervoor een speciale uitnodiging
ontvangen.
Sinds vier jaar gaan de misdienaars op de fiets naar
Kevelaer en iedereen vond dit een hele mooie ervaring. Dit jaar gaan we dus voor
de vijfde keer op de fiets!! Heen en terug.
De fietstocht vindt plaats van 17 t/m 20 augustus. Op 18 augustus komt de
fietsbedevaart aan in Kevelaer en draait vanaf dat moment het
bedevaartprogramma t/m 19 augustus mee.
Het programma ziet er als volgt uit:
17 augustus;
Vroeg in de ochtend vertrek vanuit de diverse locaties van onze
parochie naar een nog centraal af te spreken plaats.
Overnachting; in de groepsaccommodatie van de camping de Turnery in Afferden
(L).
18 augustus;
Vroeg opstaan en ontbijten.
Het laatste deel van de reis fietsen en aankomst in Kevelaer.
Om 11.30u aanwezig zijn bij de aankomst van de bussen.
Daarna het bedevaartprogramma (als misdienaar) meedraaien.
Verblijf en overnachting in het Priesterhuis in Kevelaer.
19 augustus;
Draaien we weer het bedevaartprogramma mee.
Na het Lof (ong. 15.30u) stappen we weer op de fiets en vangt de terugtocht aan.
Overnachting in de Scouting Ark in Niftrik.
20 augustus;
Opstaan en ontbijten.
In de loop van de dag komen we weer aan op onze vertrekplaats van 17 augustus.
Vind u/vind jij het na dit alles gelezen te hebben leuk om ook (weer) mee te gaan
naar Kevelaer op de fiets of wilu/wil je meer informatie, neem dan contact op met
Rian van Kleef (rian@life-spirit.nl, tel. 06-43267201) of
Wil v/d Veldt (johnvanderveldt@kpnmail.nl, tel.0306561063)

Geloven Nu…. in déze Tijd?

Herkent u dat ook? Dat gewone gesprekken
vaak gaan over dingen waar iedereen het over
heeft en waar we allemaal ook wel een mening
over hebben. Over IS of vluchtelingen bijvoorbeeld. Of over Heilige dingen en
humor en vreugde.
Bij zulke gesprekken speelt een gelovige achtergrond vaak een rol. Waarom doe je
dat of denk je dat nu wel of niet? En: is er een bepaald motief of drijfveer? Dat
kunnen heel praktische dingen zijn, maar dat kan ook dieper gaan en aan je geloof
raken.
De werkgroep Geloven Nu zoekt dit jaar aansluiting bij zulke gesprekken – en
probeert in die alledaagse gesprekken ruimte en verrassende inzichten in te
brengen, door deze te verbinden met onze Bijbelse verhalen. Zo kan het gebeuren
dat de onderwerpen daardoor net even anders belicht worden.
Van ( nieuwe) deelnemers vragen wij alleen een mooie nieuwsgierigheid, naar wat
Geloven Nu U kan brengen .
Lijkt het u uitdagend om zo naar actualiteit en Bijbelse verhalen te kijken? Geef u
dan op voor deze avonden in Houten of Bunnik.
We hebben zeven avonden gepland, op maandag. De programma’s in Houten en
Bunnik lopen parallel. De data zijn:
1
19 sept. Bunnik, 26 sept. Houten
2
24 okt. Bunnik, 31 okt. Houten
3
12 dec. Bunnik en Houten
4
16 jan. Bunnik en Houten
5
20 feb. Bunnik en Houten
6
27 mrt. Bunnik en Houten
7
1 mei Bunnik en Houten
In Houten beginnen de avonden om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45) en staan onder
leiding van Marcel van Heerwaarden, Wanda de Jong en Roswitha van der Voort.
Adres: Parochiecentrum, Loerikseweg 12.
Opgeven bij roswithavandervoort@gmail.com .
In Bunnik beginnen de avonden om 19.30 en staan onder leiding van pastor Laura
de Vries.
Adres: pastorie: Stationsweg 36. Opgeven bij pwldevries@gmail.com
Wij verwelkomen u graag
Marcel, Wanda en Roswitha
Pastor Laura de Vries

Wereld Jongerendagen; vier jongeren aan het woord.

De Wereldjongerendagen komen steeds dichterbij, de inschrijvingen zijn inmiddels
al gemaakt. Wij gaan met een groep van bijna 50 jongeren uit meerdere parochies,
op een elfdaagse reis. Met de langere Bisdomreis gaan ook nog eens 100 jongeren
mee. Bisdom Utrecht is dus goed vertegenwoordigd met ongeveer 150 jongeren!
Omdat de groep waarmee we naar Polen gaan zo groot is, en sommige van ons
elkaar nog niet kenden, want veel jongeren komen uit andere parochies, werd er in
het weekend van 11-12 juni een kenningsmakingsweekend gehouden in de
Warburgiszaal te Arnhem. We begonnen het weekend op zaterdag met een
kennismakingsspel in onze deelgroepjes. Hierna gingen we in groepen buiten
spelletjes doen en maakten we hoedjes met het idee om die te ruilen in Polen. Ook
kregen we een presentatie over Krakau van iemand die daar al vaker was geweest
en die ons uitlegde hoe de stad in elkaar zit en ons ook praktische tips gaf. ´s
Avonds gingen we naar een Taizéviering en hadden we verder een vrije avond.
De tweede dag, zondag, kregen we een presentatie over Auschwitz, dat we zullen
bezoeken aan het einde van onze reis. Hierna gingen we naar de Eucharistieviering.
Na de viering lunchten we samen waarna we afscheid van elkaar namen.
Nu gaan we op naar Polen! Hierbij nog even de data dat we gaan; van zaterdag 23
juli t/m dinsdag 2 augustus. U kunt ons tijdens onze reis en in Polen bij de WJD
volgen via twee facebookpagina’s; https://www.facebook.com/KeepCalmHaveMercy/
en/of https://www.facebook.com/WJDPJ23/ In het volgende Open Venster zullen wij
uitgebreid verslag doen van onze belevenissen.
Jelle, Maasje,Bram en Dèstn
Voortgang project website twee parochies

In maart 2016 heeft de herstart
plaatsgevonden van het project voor een
nieuwe website. Dit project is een
samenwerking tussen de parochie Paus
Johannes 23 en de H.Suitbertus parochie.
Projectmanager IMCO Noorda leidt de
brown paper sessie

Graag praten we u even bij over de
voortgang.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit de volgende leden: Imco Noorda (projectmanager),
Lidy Langendijk (Pastoraal team), Eric Luijten, Frans Bosman, Charles Verwimp,
Judith van de Vecht, Marcel van Heerwaarden (Parochie Paus Johannes 23) en Jan
Keek, Dick van der Linden, Gilles Tebrunsvelt, Emiel Ploeger (parochie H.
Suitbertus).
Eisen en wensen

In onze eerste sessies hebben we de achterliggende eisen en wensen besproken
vanuit de missie, de visie, het beleidsplan en het communicatieplan van de
parochies. Er is een duidelijk beeld ontstaan van wat de besturen en het pastorale
team met de websites wil bereiken.
Het doel en de doelgroepen hebben we in een brown-paper sessie verder
onderzocht. Daarbij hebben we de verschillende functionele eisen en wensen ten
aanzien van gebruik door de doelgroepen (geïnteresseerde buitenstaanders,
parochianen, vrijwilligers) vastgelegd.
Een paar belangrijke uitgangspunten:
We maken 2 verschillende websites (PJ23 en Suitbertus) met één achterkant,
gezamenlijk beheer, deels gezamenlijke inhoud, verschillende look and feel.
Websites moeten vooral aantrekkelijk zijn voor jongeren en jonge gezinnen
Werkgroepen moeten zelf eenvoudig stukjes kunnen plaatsen
Alle activiteiten van de parochie moeten goed te zien zijn
Goede links/feeds naar Facebook, Twitter, YouTube van de parochie
Basisinformatie voor nieuwe parochianen
Grafisch ontwerp en menustructuren
In de afgelopen maand is gestart met het grafisch ontwerp en de menustructuren.
Dit wordt nu verder uitgewerkt en aangevuld met voorbeeld pagina's. Dit geeft een
indruk van de indeling van de menu structuur en de verschillende pagina’s.
Planning
Verwachting is dat in de zomermaanden een eerste prototype (met nog zeer
beperkte functionaliteit) in een afgeschermde omgeving gerealiseerd kan worden.
Imco: “Nadat het prototype enige body heeft gekregen (ik hoop rond september
2016) kunnen besturen, secretariaten, pastoraal team en andere belangstellende
betrokkenen via een demo een indruk krijgen van de websites en de benodigde
inhoud.” Het project vordert gestaag, maar er is nog een berg werk te verzetten.
“Tot nog toe hebben we gezien dat binnen het team veel kennis en enthousiasme
aanwezig is en dat we een redelijk tempo kunnen realiseren. De volgende fasen
zullen intensiever zijn. Ze worden tegelijk ook concreter, waardoor wellicht taken
nog beter te verdelen zijn. Ik verwacht dat we in het najaar flinke stappen kunnen
zetten en hoop dat we het grootste deel van de website voor het einde van het
jaar rond krijgen. Over een geschikt moment van live gaan moet nog overlegd
worden.”
Testers, tekstschrijvers en content-verzamelaars gezocht
Wil je ons helpen bij het testen of schrijven van korte stukjes voor de nieuwe
websites? Aarzel niet en stuur meteen even een mailtje naar projectmanager Imco
Noorda: inoorda@xs4all.nl. We willen met een paar mensen vanaf september
hiermee aan de slag gaan.

Imco Noorda en Charles Verwimp
Nationale Ziekendag
Op zondag 11 september is het weer
Nationale Ziekendag.
Op deze dag is er een speciale viering
in de kerk, waarin aandacht en gebed
wordt gevraagd voor onze zieken.
Na afloop van deze viering worden er
bloemen aangeboden aan onze zieke

medeparochianen.
Ook mag uzelf een bloemetje wegbrengen als u dat wilt.
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.
U mag natuurlijk ook een e-mail sturen naar;
pastoraatsgroep@johannesdedoper.net
Namens de bezoekgroep,

Ineke Broekman, tel; 551327
EEN DAG IN HET KLOOSTER op 9 juli
2016

Een dag in het klooster doorbrengen,
tijd nemen voor stilte en bezinning,
dat kan met deelnemers vanuit Wijk
bij Duurstede op zaterdag 9 juli in het
benedictijnse klooster bij Doetinchem.
U neemt met alle aanwezige
monniken deel aan twee gebedsdiensten, maakt nader kennis met een van de
monniken en krijgt een inleiding in de benedictijnse spiritualiteit. Stilte, gesprek,
lunch en wandelen in de mooie natuur rondom de abdij maken de dag compleet.
Koffie, thee en soep krijgt u van de monniken. Lunchpakket zelf meenemen.
Er is ruimte voor 24 deelnemers. Deelname kost 15 euro per persoon, te betalen bij
aankomst. Dit is exclusief reiskosten. Deelnemers vanuit Wijk bij Duurstede
verzamelen daar om 8.40 uur, vertrekken om 9.00 uur en zijn rond 19.00 uur weer
terug. Ze maken gebruik van gezamenlijk vervoer met eigen auto’s en delen per
auto samen de benzinekosten. Aanmelden graag voor 30 juni via b29@stucom.nl.

Vorig jaar is er ook zo’n dag vanuit Wijk bij Duurstede georganiseerd en dat is de
deelnemers goed bevallen. Vooral voor wie niet eerder in een klooster kwam, was
het een hele ervaring.
Dit jaar zal er bijzondere aandacht zijn voor Bonifatius. Hoe leefde Bonifatius in
een klooster, voordat hij 1300 jaar geleden als missionaris naar het vasteland van
Europa kwam? Hij was een benedictijner monnik en heeft ook meerdere
benedictijnse kloosters in Europa gesticht. Hoe leefden en leven die monniken?
In Memoriam Hennie Heijnen
* 26 oktober 1928
Gerardus Hendrikus Heijnen

† 28 maart 2016

Als oudste zoon van 14 kinderen werd Hennie geboren in
Drenthe. Al jong, op 14 jarige leeftijd moest hij al in het veen
gaan werken, geen licht werk.
En hij was een harde werker, hij heeft in de rest van zijn leven
heel hard gewerkt, in de steenfabriek, in de mijnen kortstondig
en later bij de Demka.
Hennie was een trotse vader en erg blij met zijn kinderen en
genoot erg van hen; hoe vreselijk was het toen zoon Leo
overleed, wat een verdriet.
Als opa deed hij veel leuke dingen met zijn kleinkinderen, zij
gaven hem weer opnieuw zin in het leven; zelfs met zijn twee achterkleinkinderen
ging hij nog op de grond zitten spelen. Hennie genoot van de zon, van schaatsen,
van koffie drinken met wat lekkers erbij, van vakantie in het buitenland, van
dansen met zijn vrouw bij feesten en partijen en natuurlijk van zingen. Al jong zong
hij in een koor en ook in onze kerk heeft hij lang in het gemengd koor gezongen.
Hennie zong ook in het gregoriaans mannenkoor in Odijk, waarmee hij weleens
optrad in onze kerk.
Hennie heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in onze kerk, vooral in de tuin werken,
deed hij graag, de tuin zag er dan ook prachtig uit.
We lazen het evangelie:
“Wie Mijn woord hoort èn in praktijk brengt,
die kan men vergelijken met een man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.”
Zo was Hennie, zorgzaam, hardwerkend, zachtaardig, trouw, eerlijk en oprecht; je
kon van hem op aan. Hennie heeft zijn geloof in God op zijn eigen manier
vormgegeven.
Zijn gezin zal hem vreselijk missen; ze geven hem nu uit handen maar vertrouwen
erop dat aan de poort Leo en oma en Roxy hem opwachten.

Diegenen die ik liefheb, heb ik verlaten.
Om degenen die ik liefhad terug te zien.

IN MEMORIAM HENK GRIEPINK
* 21 november 1938
Hendrikus Bernardus Gerhardus

† 11 mei 2016

We hebben afscheid genomen van Henk Griepink, echtgenoot,
vader, opa en (schoon)broer en vriend; een mens die ons zo
dierbaar was. Want ondanks het verdriet om zijn heengaan, zijn
we blij dat hem verder lijden bespaard is gebleven.
We zijn Henk dankbaar voor al het goede wat hij ons gegeven
heeft, zijn warme betrokkenheid bij onze stad, waar hij zichtbaar
zijn hand in heeft gehad; de verbouwing van de
bovenverdieping van de pastorie, de plannen van Calypso, de
sociale woningbouw van Volksbelang. We denken aan de tekenen schilderlessen die hij gaf in het Ontmoetingscentrum, Henk was kunstzinnig en
creatief. Nu is aan dit alles een einde gekomen, zijn handen zijn verstild, zijn hoofd
is tot rust gekomen. Verdrietig waren we bij elkaar om zijn leven te gedenken in
mooie teksten, in herinneringen van zijn kinderen en familie, in zijn liefde voor de
muziek van Bach.
We baden: “Neem Henk op bij U in die Eeuwige ruimte van licht en vrede, waar
geen pijn, geen angst, geen onvolmaaktheid zal zijn maar enkel vrede en rust.”
En als je wakker wordt, bekijk dan
de bomen en de blauwe lucht
kijk naar de vlinders en de bloemen
kijk naar de vogels in de vlucht
Want al die duizend dingen ben ik
sinds ik mijn lichaam achterliet
die duizend dingen zijn mijn leven
dus zie je, écht weg ben ik niet
Moge Henk rusten in vrede……
IN MEMORIAM ANTON VERNOOIJ
* 18 november 1946
Antonius Wilhelmus Johanna Maria

† 11 mei 2016

Anton is plotselinge overleden, hij was in zijn 70ste levensjaar.
We zullen hem missen, als broer en zwager, als oom en
vriend; hij was een bekend persoon in Wijk, en zeer zeker in
onze geloofsgemeenschap.
We zijn hem dank verschuldigd voor al zijn inzet; hij was altijd
dienstbaar in onze kerk.

Als we vieringen hadden in het E&E, was Anton er altijd; eerst als koster om te
zorgen dat alles klaar stond; later, toen zijn lichaam het niet meer aan kon, was
Anton altijd aanwezig in de vieringen en natuurlijk altijd in voor een praatje!
Vol trots kon hij vertellen over zijn tijd bij de WABO en Connexion. Anton woonde
al geruime tijd in het E&E, en was ook daar dienstbaar met b.v. de post
rondbrengen.
Anton was altijd zeer geïnteresseerd in en betrokken op zijn familie, neven en
nichten namen in zijn leven een grote plaats in. Hartverwarmende herinneringen
hebben we gedeeld.
We weten zeker dat God hem zal op nemen in Zijn Eeuwige Ruimte, zijn Vaderhuis,
waar een plaats voor Anton zal zijn en waar hij weer verenigd zal worden met al
diegenen, die hem zo lief waren, zijn ouders en zijn zus.
Anton geloofde vast in dat Licht van Pasen, van de overwinning uit de dood, dat
Licht dat hem nu begeleidt op zijn reis naar het Eeuwig Leven, dat Licht dat ons
doet weten, dat leven doorgaat, ook al is men gestorven. Anton zal verder leven in
jullie en ons hart en gedachten. We blijven daarom zijn verhalen vertellen, hij was
een deel van jullie thuis en jullie en ons leven.

Plotseling ging je van ons heen.
Nu zijn wij alleen.
Onuitsprekelijk verdriet.
Vergeten zullen wij je niet.
Moge Anton rusten in vrede……
IN MEMORIAM HARRY VAN DEN BRINK

Harry van den Brink is op vrijdag 10 juni op 60-jarige leeftijd
overleden. Hij woonde in Thailand en het afscheid was in de kerk in
Odijk.
Moge Harry rusten in vrede……

Liturgierooster 9 juli t/m 16 september 2016

In de zomerperiode zijn er in onze parochie minder vieringen dan u gewend
bent. Cothen en Wijk bij Duurstede hebben afwisselend een viering.
U bent van harte welkom in één van onze andere kerken in onze parochie.
Zaterdag 9 juli 2016
Geen vieringen

Zondag 10 juli 15e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- O. Swijnenberg09:30 Schalkwijk: Euch. , - F. Hogenelst
(Tour de Schalkwijk)
09:30 Bunnik: W&C- werkgroep
11:00 Odijk: W&C.- L. Langendijk
09:30 Werkhoven: Euch.- H. Eppink
09:30 Cothen: Euch.- A. Vernooij

Zaterdag 16 juli 2016
19:00 Bunnik: Euch.- F. Hogenelst

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

17 juli 16e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- A. Verweij
't Goy: W&C.- M. Hettinga
Bunnik: W&G- werkgroep
Odijk: W&G- werkgroep
Werkhoven: Euch.- H. Eppink
Wijk bij D: W&C.- L. Weijman

Zaterdag 23 juli 2016
Geen vieringen

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

24 juli 17e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- O. Swijnenberg
Schalkwijk: Euch.- A. Vernooij
Bunnik: Euch.- W. de Paepe
Odijk: Euch.- W. de Paepe
Werkhoven: W&C- werkgroep
Cothen: Euch.- A. Verweij
In de Suitbertusparochie gaat
bisschop Eijk voor in Culemborg

Zaterdag 30 juli
Geen vieringen

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

31 juli 18e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- H. Eppink
't Goy: Euch.- A. ten Klooster
Bunnik: W&C- werkgroep
Odijk: Euch.- A. ten Klooster
Werkhoven: Euch.- A. Vernooij
Wijk bij D.: Euch.- A. Verweij

Zaterdag 6 augustus
Geen vieringen

Zaterdag 13 augustus
19:00 Bunnik: Euch.- A. Verweij

Zondag
11:00
9.30
09:30
11:00
09:30
09:30
Zondag
11:00
09:30
09:30
09:30

7 aug. 19e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- A. ten Klooster
Schalkwijk: Euch.- A. ten Klooster
Bunnik: W&C.- L. Weijman
Odijk: Euch.- A. Verweij
Werkhoven: W&C- werkgroep
Cothen: Euch.- A. Vernooij
14 aug. 20e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- A. ten Klooster
't Goy: Euch.- A. ten Klooster
Bunnik: W&G.- werkgroep
Werkhoven: Euch.- A. Vernooij

09:30

Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

(Patroonsfeest)

Maandag 15 augustus Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
19:00 Houten: Euch.- A. ten
19:00 Odijk: Mariavespers- werkgroep
Klooster
Zaterdag 20 augustus
19:00 't Goy: Euch.- A. Verweij
19:00 Wijk bij D: Euch.- F.
Hogenelst

Zaterdag 27 augustus
19:00 Houten: Vespers & Aanb.
H.Sacr.- A. Dols
19:00 Schalkwijk: Euch.- A. Verweij
19:00 Bunnik: Euch.- O.
Swijnenberg

Zaterdag 3 september
19:00 't Goy: Euch.- A. Verweij
19:00 Wijk bij D.: W&C.-

Zondag 21 aug. 21e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- F. Hogenelst
09:30 Schalkwijk: Euch.- F. Hogenelst
09:30
11:00
09:30
09:30

Bunnik: W&C.- L. Weijman
Odijk: W&C.- L. Weijman
Werkhoven: Euch.- A. Verweij
Cothen: W&C.- werkgroep

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

28 aug. 22e Zondag d/h jaar
Houten: Euch.- A. Vernooij
't Goy: Euch.- O. Swijnenberg
Bunnik: W&G.- werkgroep
Odijk: W&C.- M. Hettinga

09:30
11:00
09:30

Werkhoven: W&C.- M. Hettinga
Cothen: Euch.- A. Verweij
Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

Zondag 4 sept. 23e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Schalkwijk: Euch.- A. ten Klooster

werkgroep
09:30
11:00
09:30
09:30
Zaterdag 10 september
19:00 Schalkwijk: Euch.- A. Verweij
(25-jarig jubileum
Sabrakoor)
19:00 Bunnik: Euch. - F. Hogenelst
(Startviering)

Zaterdag 17 september
19:00 Houten: W&G- M. Hettinga
(Oecumenische viering)
19:00 't Goy: Euch.- A. ten
Klooster

Euch: eucharistieviering
W&C: woord- en communieviering
W&G: woord- en gebedsviering

Bunnik: Euch.- R. Loozekoot
(Wijding iconen)
Odijk: Euch.- pater E. Kimman
Werkhoven: W&C.- L. Langendijk
Cothen: Euch.- A. Verweij

Zondag 11 sept. 24e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- F. Hogenelst
(Startzondag)

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

't Goy: Euch.- F. Hogenelst
Bunnik: W&G- werkgroep
Odijk: W&C.- werkgroep
Werkhoven: Euch.- A. Vernooij
Cothen: Euch.- A. Verweij
Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink
(Gezinsviering)
Zondag 18 sept. 25e Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. ten Klooster
09:30 Schalkwijk: Euch.- A. ten Klooster
10:00 Bunnik: W&G- A. Verweij &
C.Constandse (Oecumenische viering)
11:00 Odijk: W&G- L. Langendijk
(Oecumenische viering)
09:30 Werkhoven: W&C.- werkgroep
09:30 Cothen: Euch.- H. Eppink
09:30 Wijk bij D.: W&G- M. Hettinga
(Oecumenische viering)
Wijzigingen voorbehouden
Zie ook www.pj23.nl

Adressen van de kerken:
Houten: Loerikseweg 10
Schalkwijk: Jhr. Ramweg 18
’t Goy; Beusichemseweg 104
Bunnik: Stationsweg 36

Odijk: St. Nicolaaslaan 1
Werkhoven: Herenstraat 11
Cothen: Kerkweg 7
Wijk bij D.: Klooster Leuterstraat 37

Korenrooster (er kunnen nog wijzigingen
Datum en tijd
dienst
Zo 17 juli, 09.30
W&C
Zo 24 juli, 09:30
Viering in Cothen
Zo 31 juli, 09:30
Euch.
Zo 7 aug, 09:30
Viering in Cothen
Zo 14 aug, 09:30 Euch.
Zo 21 aug, 09:30 Viering in Cothen
Zo 28 aug, 09:30 Euch.
Za 3 sept, 19:00
Zo 11 sept, 09:30
Zo 18 sept, 09:30

W&C
Euch, gezinsviering
Oec.viering

optreden)
koor
Dameskoor
Nnb
Samenzang
Face to
Face
Dameskoor
TK+KK
Cantique

Rijrooster voor kerkdiensten van juni t/m juli 2016
juli
3
Mw. Van Rooyen 57 34 56
10 Mw. Van Raay
57 44 21
17 Mw. Van Wijk
57 83 36
24 Mw. Hoogstraten 06 – 52 21 25 77
31 Mw. Van Raay
57 44 21
Aug.
7
Mw. Van Wijk
57 83 36
14 Mw. Hoogstraten 06 – 52 21 25 77
21 Mw. Van Raay
57 44 21
28 Mw. Van Wijk
57 83 36

Drie verwendagen in augustus voor zwaar
belaste mantelzorgers

Kent u iemand …
… die al lange tijd zorg uitoefent voor
bijvoorbeeld partner, kind, familielid, buren?
… die door deze zorg zwaar belast is en
nauwelijks aan zichzelf toekomt?
… en die u het echt zou gunnen er eens even helemaal uit te zijn?
… Of bent u zelf iemand die zich in dit alles herkent?
Op de mooie locatie van de voormalige priorij Gods Werkhof in Werkhoven worden
van 10 t/m 12 augustus 2016 weer 3 verwendagen georganiseerd voor langdurig
zwaarbelaste mantelzorgers …
.om even afstand te nemen,
.om uit te slapen,
.om hun verhaal eens kwijt te kunnen,
.om onbezorgd te wandelen
.om andere mantelzorgers te ontmoeten,
.om nieuwe inzichten op te doen,
.of gewoon om even helemaal niets te hoeven.
Zo doen deze mantelzorgers weer nieuwe energie op om daarna hun zware taak
thuis weer op te kunnen pakken.
Tijdens deze drie nagenoeg volledig gesponsorde dagen hebben de mantelzorgers
alle tijd voor zichzelf. Tevens zijn er mensen aanwezig die een luisterend oor voor
hen hebben.
Wij beseffen dat mantelzorgers alleen afstand kunnen nemen als thuis alles goed
geregeld is. Desgewenst helpen wij daarvoor de juiste wegen te vinden.
Schrijf ons een e-mail of brief met een beschrijving van de situatie dan nemen wij
contact met u op.
Stichting Gods Werkhof
Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven
E-mail: info@samaya.nl of kijk op www.godswerkhof.nl
De PCI ondersteunt deze dagen met een bijdrage.
Lilian Vernooij
Secr. PCI

Lourdes 2016

Van 7 tot 12 mei zijn we met de parochie
op bedevaart gegaan. Met het vliegtuig
vanaf Maastricht.
In Lourdes hebben we een mooi
programma gehad, druk maar niemand
wilde iets hiervan missen. De vieringen,
processies waar iedereen zijn of haar
steentje aan heeft bijgedragen, maar ook
de gezellige momenten op een terras of
tijdens de rondleidingen of
stadswandeling maakte de reis bijzonder.
Een gedicht om het Lourdesgevoel tot uitdrukking te brengen.
Lourdes sleutel tot geluk
Ik heb een mooie plek gevonden
iedereen is daar gelijk
Dat telt voor zieken of gezonden
en of je arm bent of rijk
Waar de zon altijd lijkt te schijnen
zelfs als je voor de regen schuilt.
Waar barrières gewoon verdwijnen
en het niet geeft of je lacht of huilt.
Waar onbekenden je verwarmen
met een kus of met een lach.
En waar vrienden je omarmen
breekt de zon door ... elke dag
Zit je erdoorheen en stuk?
Kom.. en ervaar dat universeel gebaar,
want de sleutel tot geluk
ligt in Lourdes voor je klaar.
Gaat u volgende keer ook mee!!
In de loop van het jaar komt er meer informatie over de volgende Lourdesreis.

Israël
Van 8-11 november gaan we naar Israël, voor deze reis zijn nog plaatsen vrij. Voor
informatie kunt u contact opnemen met Lilian Vernooij lil.vernooij@telfort.nl of 0306382032

Lilian Vernooij
Workshop Gregoriaans zingen als Bonifatius
Zingend bidden was standaard voor Bonifatius en zijn
medebroeders. Aangekomen in Dorestad in 716
‘loofden en dankten zij God dag en nacht’, staat in
een levensbeschrijving van Bonifatius. Dat ging in het
Latijn op Gregoriaanse wijze, een deels improviserende zangwijze die een
voortzetting was van het zingen in de Joodse synagogen.

In het kader van Bonifatius-Dorestad-1300-jaar wordt er op zaterdag 10 september
te Wijk bij Duurstede een workshop Gregoriaans zingen gehouden met
medewerking van de Schola Cantorum Gregoriana van de Parochie Zalige Titus
Brandsma uit Wageningen. De leiding van de workshop is in handen van Ronald de
Haan. Kort wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Gregoriaans behandeld,
waarna Gregoriaanse gezangen uit de getijden voor de gedenkdag van Bonifatius
worden behandeld en ingestudeerd: hymne, antifoon met psalm, Magnificat, het
Salve Regina en meer.
Adres: Rooms-katholieke kerk, Klooster Leuterstraat 35. Aanvang: 10.00 uur. Om
15.00 uur vindt er een openbare afsluiting plaats, vrij toegankelijk voor publiek.
Wilt u meedoen aan deze workshop, meldt u zich dan aan via rjadehaan@hetnet.nl.
Deelname kost € 10 pp, incl. koffie, thee en Gregoriaanse gezangen op schrift.
Voor de lunch dient u zelf zorg te dragen. In de middagpauze is er gelegenheid met
een gids het Bonifatiusmonument op de Markt te bezoeken. Inlichtingen: Kees
Slijkerman, Tel. 0343-576946. Dit bericht staat ook op
www.johannesdedoper.net/workshop-gregoriaans-zingen

Geslaagde vrijwilligersdag!

Zaterdag 18 juni was weer de, inmiddels
traditionele, vrijwilligersdag. ivm het weer
was het deze keer niet buiten, maar is
achter in de kerk een sfeervol “popup”
restaurant ingericht.
De vele vrijwilligers werden verrast met
heerlijke Italiaanse gerechten en konden
bijpraten met elkaar.
In de afsluitende viering, voorgegaan door pastor Laura de Vries, werden als klap
op de vuurpijl drie vrijwilligers onderscheiden met de Willibrordpenning. Hiervan is
een apart bericht gemaakt.
Een welgemeende dank aan de organisatoren van dit festijn is op zijn plaats!
In de viering aan het einde van deze vrijwilligersdag kregen René, Wim en Walter
een grote verrassing. In het bijzijn van vele vrijwilligers en hun familie werd hun de
Willibrordpenning opgespeld. Voorzitter Hans Middelweerd memoreerde de
activiteiten waarom zij deze eervolle onderscheiding kregen:
René Soulier
René is reeds jarenlang actief op verschillende
vlakken binnen onze parochie/locatie.
Hij heeft in het bestuur gezeten als secretaris
tijdens een zeer bewogen periode voor onze locatie.
Daarbij heeft hij enige van zijn kwaliteiten ten toon
kunnen spreiden waarbij wij zijn
doorzettingsvermogen, bevlogenheid en
doortastendheid willen benoemen.
René is ook een bestuursperiode actief geweest met
de diaconie in zijn portefeuille. Dit heeft hij met
veel plezier en overgave op zich genomen.
Verder is René al vele jaren (> 10) koster en acoliet
en heeft hij de laatste 5 jaar de coördinatie hiervan op zich genomen. Naast zijn
kosterschap heeft hij het project “misdienaars” opgestart die hij met humor en
“leermeesterschap” heeft begeleid. In elke viering waarin de misdienaars aanwezig
waren, daar was René koster en acoliet om hen zodoende het vertrouwen en
herkenbaarheid te geven.
Een ander aspect waarvoor René zich al meer dan 5 jaar inzet is de coördinatie van
de vrijwilligers. In een tijd waarin dit erg lastig is doordat er steeds minder
vrijwilligers zijn willen wij hierbij zijn betrokkenheid en positivisme als
aandachtspunt mee geven.

Wim van de Kant
Wim is al heel lang actief binnen onze
geloofsgemeenschap. Hij is in het verleden minimaal 10
jaar vicevoorzitter geweest van het toenmalige
parochiebestuur. Reden hiervan is dat er destijds geen
opvolging beschikbaar was. Daarnaast is Wim samen met
pastor Lidy van de Graaf actief mede oprichter geweest van
het toen nieuw te vormen onderdeel de Pastoraatsgroep.
Hij heeft hiervoor veel gesprekken gevoerd met mogelijke
kandidaten. Hij is zelf ook meteen actief lid geworden van
de toen gevormde pastoraatsgroep en heeft deze taak tot
vorig jaar met veel inzet en intensiviteit vervuld.
Wim is ook één van de eerste voorgangers geweest in de
toen nieuwe Woord- Woord en gebeds- en communievieringen. Verder is Wim ook
nog lector alsmede verantwoordelijk voor de roosters van de lectoren.
Verder is Wim nog lid van de avondwake werkgroep, gaat mee voor in avondwakes
en bezoekt hij nabestaanden. Daarnaast zet Wim zich nog actief in voor de
werkgroep die de boekjes voor de vieringen drukt
Al met al genoeg redenen voor ons als locatieraad om Wim voor te dragen voor de
Willibrordsplaquette.
Walter Stokman
Walter is in de periode 1990-2010: Penningmeester en
medebeheerder geweest van het R.K. kerkhof aan de
Steenstraat te Wijk bij Duurstede. Daarnaast is hij
vanaf 2004 penningmeester geweest van het
parochiebestuur en verantwoordelijk voor alle
ondersteunende werkgroepen o.a. kerkschoonmaak,
onderhoud kerkhof, kerk auto enz.
Walter is nadat zijn termijn van penningmeester in
het parochiebestuur was verlopen niet gestopt maar
heeft nog extra jaren deze functie, ondanks zijn
leeftijd, vervuld in afwachting van een nieuwe
penningmeester. Als locatieraad zijn wij hem zeer
erkentelijk dat hij deze zware taak, naast zijn vele
andere vrijwilligers taken voor andere verenigingen,
heeft willen verlengen. Hij is hiermee een voorbeeld
voor menige andere vrijwilliger. Tot op heden is hij
nog steeds actief binnen de werkgroep kerkauto.

HELPT U DE PCI HELPEN?

Dat kan door ons attent te maken op medemensen in
nood of door zelf om hulp te vragen.
Neem voor hulp contact op met
PCI Pau Johannes XXIII
Mail: info.pci@pj23.nl
of bel naar de contactpersoon in uw locatie.
De telefoonnummers zijn te vinden in de namenlijst
in dit open venster.
Giften zijn welkom op:
NL10RABO0158700023
t.n.v. PCI PJXXIII

De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer
organiseert een
Bedevaart naar Kevelaer op 18 en 19 augustus 2016

De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij
Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd
als “Troosteres van de bedroefden” en plaats ook om
verdriet en verlies bij Maria neer te leggen.
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het
gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 18 augustus om omstreeks 8.00
uur.
De kosten voor deze reis bedragen € 40,-- per persoon.
Hierin zijn niet begrepen de verblijfkosten in Kevelaer.
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan.

Donderdag 18 augustus vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit
Kevelaer.
De kosten voor de ééndaagse reis inclusief diner bedragen € 50,-- per persoon en
gaat door bij minimaal 30 deelnemers.
U kunt zich nog opgeven bij de contactpersoon (broedermeester) in uw parochie:
Of bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman
telefoon 030-6374128 of email: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com
www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl

Vormsel 2016, Fotograaf: Leoniek van der Vliet

Zondag 22 mei zijn in Wijk bij Duurstede 14 jongeren uit Bunnik, Odijk, Werkhoven
en Wijk bij Duurstede gevormd door rector P. Kuipers. Vanuit Wijk bij Duurstede
waren Stijn van Bentum, Daan Bovenkerk, Laura van Heusden, Luca Bosma en
Lisanne van der Valk erbij! "Van de Heilige geest krijg je vleugels, net zoals van
Red Bull", zei de vormheer tegen de vormelingen. Het was een prachtige viering;
een bekroning op het inspirerende voorbereidingstraject van de afgelopen
maanden van de vormelingen, hun ouders, pastor Meike Hettinga en de werkgroep
vormsel.

Bijbelleesgroep “Lectio Divina” in Cothen
Bijbellezen: De wereld gaat voor je open…
Al enige tijd geleden ging ik – Frans Bosman, uit Wijk bij Duurstede – mee met
Annemieke, mijn vrouw, naar een paar avonden om samen stukken uit de Bijbel te
lezen. Ik wist niet wat te verwachten, maar deze manier van lezen en verwerken
beviel me erg goed! Met een groepje parochianen lezen we de Bijbel op een
speciale manier: Lectio Divina. En dat is een openbaring! We proberen natuurlijk de
tekst te doorgronden maar zijn eigenlijk nog meer bezig met het tot onszelf laten
doordringen van de tekst, van de betekenis die we erin kunnen leggen. Verrassend
en louterend is het om te merken dat de anderen weer andere essenties en
emoties uit dezelfde tekst halen. Het lijkt moeilijk in het begin, maar is het niet! Ik
heb gemerkt dat de woorden hun eigen weg wil vinden in je geest als je dat maar
toelaat.

Start: september 2016
WI je ook verrast worden en je persoonlijke Bijbelervaring uitdiepen? Dat kan, je
bent van harte welkom!! Na de zomer start in september 2016 een nieuw seizoen
van de Bijbelleesgroep van de Paus Johannes XXIII parochie in de pastorie in
Cothen. Op zeven dinsdagavonden, 1 x per 6 weken) komen wij bij elkaar. We
lezen korte passages uit het Evangelie die passen bij het thema: “Ontmoetingen
met Jezus” en gaan daarmee aan de slag. Ik ben heel benieuwd wat die
ontmoetingen bij mij en jou teweegbrengen.
We zijn samen stil en nemen in stilte de tekst tot ons. In twee rondes delen we
wat ons opvalt, waar we door geraakt worden, of wat God ons zou kunnen zeggen
door deze tekst. Aan het eind sluiten we af door alles wat we hebben mogen horen
en delen voor te leggen in gebed, desgewenst in stilte. Iedereen is daarbij
uitgenodigd om mee te doen.
Voor wie is het?
Iedereen van een jaar of 18 is welkom. Je hoeft niet veel kennis te hebben van
geloof of Bijbel. De opzet van de avond zal de eerste keer worden uitgelegd.
Vanzelfsprekend kun je ook één of twee keer kijken of het wat voor je is. Vooraf
aanmelden is gewenst, met je/uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, bij
pastoraal werker Laura de Vries: e-mail: pwldevries@gmail.com. Plaats: de
vergaderzaal van de pastorie Petrus en Pauluskerk in Cothen, ingang
Rozenplantsoen 17. Tijd: 20:00 uur tot 21:45. Data (bij voldoende deelnemingen):
2016: 20 september, 8 november; 2017: 17 januari, 14 maart, 11 april, 16 mei en 13
juni.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper
Locatieraad
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Liturgie
Diaconie
Vrijwilligers

Hans Middelweerd
Paula van der Meer
Chris de Bruijn
Hanna Simon-Duttenhofer
vacant
René Soulier

voorzitter@johannesdedoper.net
secretaris@johannesdedoper.net
penningmeester@johannesdedoper.net
liturgie@johannesdedoper.net
diaconie@johannesdedopet.net
vrijwilligers@johannesdedoper.net

Aanspreekpunt
Catechese

Kees Slijkerman

catechese@johannesdedoper.net

Pastorie/Ontmoetings- en
vergadercentrum:
Het Prinsenhuis
Klooster Leuterstraat 35
3961 AX WIJK BIJ DUURSTEDE
Tel. 0343 – 57.12.16
info@johannesdedoper.net
Secretariaat:
Het secretariaat in het Prinsenhuis is
geopend op woensdag van 09:00 12:00 uur.
Pastoraatsgroep:
Annemieke Bosman, Wim van de
Kant en Wil Schramowski vormen de
pastoraatsgroep.
Op woensdagochtend van 09:00 –
12:00 uur is er één lid van de
pastoraatsgroep aanwezig in het
Prinsenhuis. De leden zijn ook
bereikbaar via de pastoraatstelefoon
06 – 46 18 39 39 en ook per e-mail :

Misintenties:
Misintenties graag uiterlijk donderdag
12:00 uur via secretariaat of per email
misintenties@johannesdedoper.net
In de Maria kapel liggen tevens
voorbedrukte kaartjes voor opgave.
Zaalreserveringen:
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
Rouwkapel:
Coördinator rouwkapel
Miltenburg uitvaartverzorging
Burgweg 2
3984 LK ODIJK
Tel. 030 – 65.63.162

pastoraatsgroep@johannesdedoper.net

Bankrekeningnummer
NL 65 RABO 01587 05920
(o.a. gezinsbijdragen Kerkbalans)

Inleveren Kopij Open Venster
Nummer 2016.6
Looptijd van 17 september tot 28
oktober
Inleveren kopij vóór 24 augustus
e-mail:
openvenster@johannesdedoper.net
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