REDACTIONEEL
In dit eerste contactblad van dit jaar wil de redactie beginnen met de
lezers ervan een zalig en gezond 2011 toe te wensen.
Een nieuw jaar, waarin weer van alles zal gebeuren, goede en minder
goede dingen. Zeker een nieuw jaar voor onze voormalige parochie St.
Rafaël, want sinds de start ervan maken we deel uit van de nieuwe
parochie St. Ludgerus.
Op pagina 4 kunt u de brief lezen van het aartsbisdom aan onze pastoor
George Paimpillil, en op de volgende twee pagina's het decreet tot
oprichting van de nieuwe parochie.
Wat we mogen verwachten van de nieuwe parochie weten we nog niet.
Veel van de kerkgangers zullen niet eens merken dat er iets anders is,
want zichtbaar zal er niet direct veel veranderen de eerste tijd. Maar
direct betrokken vrijwilligers zullen (soms) moeten leren dat we deel zijn
van een groter geheel, en moeten iets verder kijken dan vroeger.
Nu is daar niets mis mee, want ook de andere parochianen moeten dit
doen.
Lees b.v. het artikel over Kerkbalans eens aandachtig door en u weet wat
de redactie bedoelt.
Maar in dit blad zijn er meer aandachtspunten te vinden.
Zoals in het artikel over de Vastenactie. Als u dit leest zult u zien dat met
soms weinig inspanning van ons veel bereikt kan worden voor de ander.
En wat dacht u deze keer van het interessante artikel van Amnesty?
Dat is waarlijk actuele geschiedenis in een notendop.

Contactblad
van de R.K. geloofsgemeenschap
Sint Rafaël
Februari 2011

Sommige van onze jeugdige parochianen zijn eind vorig jaar naar de
Taizé Ontmoetingsdag in Rotterdam geweest. Een belevenis die diepe
indruk heeft gemaakt, schrijven zij op pagina ....
Ja, verder de gebruikelijke rubrieken, en als u goed heeft gekeken heeft u
gezien dat het blad er iets anders uitziet. Graag wil de redactie daarom
weten hoe u het nieuwe blad ervaart. Briefje met op- en aanmerkingen in
de bekende bus in de hal of per email.
De redactie

VAN ONZE PASTOOR
Vrede in de wereld en in onszelf.
Als iemand vraagt wat het meeste gebruikte woord is in deze dagen?
Dan is het antwoord klaar als het daglicht: “VREDE”.
Iedereen zoekt en praat over vrede in de wereld. Een Indiase schrijver
zei: “Om deze wereld te verbeteren, zal ik een kleine mantra in jullie oor
vertellen, zelf beter worden.“
Maar dat gebeurt niet in onze tijd. Velen denken alleen maar aan hun
eigen voordeel en maar weinigen denken aan anderen, en dat is de
oorzaak van veel onvrede tussen de mensen. Alles is klein begonnen
tussen de verschillende landen en nu promoten enkelen terrorisme om het
voordeel aan hun kant te krijgen. Maar we zien dat dit uiteindelijk
niemand kan helpen. Kwaad kan alleen maar kwaad voortbrengen. En
meer kwaad brengt nog meer kwaad voort. Dat gebeurde overal.
In deze bijzonder onzekere periode is de boodschap van Jezus nog
relevanter geworden. Wij kunnen vrede scheppen in deze wereld met Zijn
boodschap van liefde, geloof en hoop. Als je in God gelooft dan is het
onmogelijk om andere naties te vernietigen, die ook kinderen van God
zijn.
Als gelovigen moeten we de mensen zijn die hoop scheppen in deze
wereld. En de liefde moet alle kwaad en verdeeldheid overwinnen. Wie
die gewonde christen, moslim of Hindoe ook moge zijn, uiteindelijk is hij
of zij een mens. Wij moeten in onze tijd proberen om die mensheid te
ontdekken en te respecteren, zodat wat hij of zij gelooft niet uit moet
gaan boven ons mens zijn, omdat wij allemaal kinderen van de ene God
zijn.
Gandhi geloofde dat alleen maar drie dingen de wereld kunnen
veranderen: Ahimsa (in het Sanskriet betekent dit: niet doden), liefde en
barmhartigheid. Hij vond dat alle mensen hetzelfde zijn, hij respecteerde
de waarden van elke religie en hij probeerde eenheid onder de mensen te
brengen.
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De Nederlandse bisschoppen hebben gezegd “In Christus zijn wij allen
geroepen tot vreedzaam samenleven en respectvolle omgang met mensen
van andere culturen en godsdiensten. Bekendheid van elkaar kan
wederzijds vertrouwen kweken en onderling begrip. Vredesbijeenkomsten
en gemeenschappelijke gesprekskringen met andersgelovigen kunnen een
waardevolle bijdrage hiertoe vormen. ”.….Laten wij als katholieke
christengelovigen bidden ‘dat de God van Jezus Christus alle mensen zal
bijstaan niet toe te geven aan de verleidingen van haat en geweld, maar
om zich toe te wijden aan gerechtigheid en vrede’”.
En laten wij beginnen deze gerechtigheid en vrede bij onszelf in praktijk
te brengen. Moge de Almachtige God daarvoor ons zegenen. Ik besluit
met de woorden van H. Francisus van Asissi: “Heer maak mij een
instrument van vrede in deze wereld”.
Met hartelijke groet,
Jullie Pastoor George Paimpillil

AKTIE IRAK
In de afgelopen periode hebben wij uw hulp gevraagd voor de Christenen
in Irak. Ze zijn van huis en haard verdreven om hun geloof.
Willen zij zich veilig voelen, dan moeten zij hun geloof afzweren en zich
bekeren tot de islam.
Het doel van onze actie was onze solidariteit te tonen met deze christenen
en geld in te zamelen voor voedselpakketten.
De actie heeft opgebracht i250, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn.
Namens hun bisschop en zusters hartelijk dank.
diaconie
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VAN HET BESTUUR (DE LOCATIERAAD)
De kop van deze bijdrage geeft aan dat de Sint Ludgerusparochie van
start is gegaan.
Monseigneur Eijk heeft op 4 januari 2011 het decreet tot oprichting van
de R.K. parochie Sint Ludgerus doen uitgaan waardoor de zes parochies;
St. Antonius van Padua / Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, St.
Dominicus, St. Rafaël, St. Jacobus / St. Ludgerus en Salvator, St.
Joseph, H. Nicolaas / H. Monica ophouden te bestaan als zelfstandige
parochies.
Wij gaan nu verder als Geloofsgemeenschap St. Rafaël.
De start van de Sint Ludgerusparochie, het samengaan van de zes
geloofsgemeenschappen gaan we vieren op zondag 20 maart 2011.
Op die dag zal monseigneur H. Woorts voorgaan in de Eucharistieviering
in onze St. Rafaëlkerk.
In de andere vijf kerken zal er dan geen viering plaatsvinden. Het bestuur
van de parochie hoopt dat zoveel mogelijk parochianen van de Sint
Ludgerusparochie aan deze viering zullen deelnemen.
Aan het verdere programma op deze feestelijke dag wordt hard gewerkt.
Zet 20 maart maar alvast in uw agenda.
Na de laatste bestuursvergadering van de Sint Rafaëlparochie op 15
december 2010 is op passende wijze afscheid genomen van de
vice-voorzitter Edwin Ossewold en de secretaris Paul Oorthuijsen. Beiden
werden toegesproken en hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor
onze parochie.
De uitgesproken woorden werden tevens vergezeld van een lekker flesje
wijn.
Joop Schwartz
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KERKENLEVEN

EERSTE COMMUNIE IN 2011

Midden in de Advent, half december, was ik een paar dagen op retraite in
Twente. Het klooster waar ik met een groepje collega diakens verbleef
ligt nogal afgelegen en om er te komen was ik naar een station twintig
kilometer verderop getreind, en vandaar het laatste stuk komen fietsen.
Een paar dagen in een ritme van bidden, eten, een inleiding, stilte en dan
weer van vooraf aan. Ik ervoer het als geestelijke rijkdom.
Op de avond van de dag voor vertrek begon het te sneeuwen. Het toch al
stille platteland kreeg nog een laagje geluidsisolatie toegevoegd. Er stond
geen wind en de sneeuw bleef op de bomen liggen.
Ik keek vanuit mijn kamer uit op de kapel, waarvan de koster het licht al
had aangedaan. Tussen de vlokken door ontwaarde ik de figuren van de
gebrandschilderde ramen. Ik genoot van de schoonheid van cultuur en
natuur en de gewijde stilte. Geen zorg over het bestaan, zelfs niet over de
ongetwijfeld barre terugtocht op de fiets. Slechts een vervuld moment
zonder verlangen; alleen dankbare verwondering over de schepping.
Dromen met je ogen open. Mijn besef van tijd was even verdoofd zodat
ik mij moest haasten voor het avondgebed. De lofzang bad ik met extra
overgave mee.
Lex Janssen diaken

Binnenkort begint de voorbereiding voor
kinderen die willen deelnemen aan de Eerste
Heilige Communie. In principe is de
voorbereiding bestemd voor kinderen van
groep 4 van de basisschool, maar anderen
kunnen ook worden opgegeven.
Er zijn in de Ludgerusparochie, die per 1 januari bestaat uit 6 kerken,
twee voorbereidingsplaatsen.
De Antoniuskerk doet mee met het project in de Dominicuskerk. De
eerste ouderavond is daar op donderdag 27 januari.
Het andere project is voor kinderen van de St.Rafaël, de H. Jacobus,
H.Nicolaas/H.Monica en de St. Joseph. De eerste ouderavond heeft hier
reeds plaatsgevonden en wel op 13 januari.
De voorbereiding met de kinderen start op woensdag 30 maart. Zij
krijgen daar nog bericht over.
Voor deze groep kunt u uw kind nog steeds opgeven, maar wel zo
spoedig mogelijk i.v.m. de voorbereiding. Dat kan bij ons secretariaat,
tel. 030-2611252 of e-mail: secretariaat.rafaelparochie@gmail.com of bij
Corine Bakker e-mail: a.bakker-fuw@kpnplanet.nl
Werkgroep EHC

ASWOENSDAG
Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd. Op deze dag zet de
priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers.
In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter
voorbereiding op Pasen te Vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen
de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid
naar de hele Goede Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen
de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd van vasten
en boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de
woestijn had doorgebracht. Gedurende de drie laatste dagen van de
Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel. (Kath. Ned)
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Het motto van de Actie Kerkbalans voor dit jaar is "mijn hoop, mijn
houvast, mijn inspiratie". Voor vele duizenden mensen in ons land is dit
absoluut waar. Het geloof speelt een belangrijke rol in hun leven. In de
Kerk vinden ze steun, kracht, rust, hoop, houvast, inspiratie, contact met
God en nog veel meer waardevolle zaken.
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Ze hebben allemaal hun eigen
reden om zich bij de kerk
betrokken te voelen. De één houdt
van de spirituele sfeer. Een ander
komt voor het mooie gebouw. Een
derde vindt in de kerk een plek om
zijn stem te laten horen. Voor
jongeren kan de kerk een plek zijn
om vrienden te ontmoeten, maar
ook voor veel volwassenen is de
kerk een plaats van samenkomst en
ontmoeting. Of de plaats om zich
in te zetten voor werkgroepen of
projecten. En natuurlijk zijn er ook
mensen die van ál die kansen en
mogelijkheden iets meenemen en
de kerk op meerdere terreinen
weten te waarderen.
En ja, er zijn natuurlijk ook
mensen voor wie de kerk geen rol
meer speelt. Zij komen er (vrijwel)
nooit, staan er niet bij stil. Maar
ook u, als u zich in deze categorie
herkent, vraag ik even stil te staan
bij deze gedachte: de St. Rafaël
kerk gaat weg. De kerk bij de
watertoren verdwijnt. Dus ook die
misschien enkele keer dat u er
komt is definitief voorbij.
Dat kan een verlies of gemis voor
u zijn, maar is dat zeker voor veel
van uw medemensen.

De Actie Kerkbalans probeert
daarom mensen te motiveren een
geldelijke bijdrage te geven voor de
instandhouding van onze kerk. En
dat kan met elk bedrag dat u wilt
geven. Een bedrag per jaar, een
bedrag per maand, wat u het beste
uitkomt.
En denk daarbij niet: "ach, dat
beetje van mij helpt niet, daar zitten
ze niet op te wachten!"
Iedere bijdrage helpt. Vanwege de
geldelijke steun, maar ook omdat u
achter de kerk staat! U toch nog
betrokken voelt.
Daarom: doe het! Steun uw kerk!
Want nogmaals, zonder uw steun
als vrijwilliger, zonder uw steun als
deelnemer aan deze Kerkbalans
actie, kan ons kerkgebouw niet
blijven bestaan. Laten we er
daarom samen voor zorgen dat we
die thuisplek zullen kunnen
behouden.
Steun de actie Kerkbalans!
P.S.
Zoals ook al in ons vorige
contactblad stond: uw steun via de
actie Kerkbalans komt geheel ten
goede aan de St. Rafaëlkerk.

Vieringen in de St. Rafaël kerk
za
zo
za
zo
za
zo
za
zo
za
zo
za
zo
wo
za
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29 jan 19.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen
30 jan 11.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen
5 feb 19.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor G.J. Westerveld
6 feb 11.00 uur Eucharistieviering
Pater Alain
12 feb 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
13 feb 11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
19 feb 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Patrick
20 feb 11.00 uur Eucharistieviering
Pastor Patrick
26 feb 19.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor G.J. Westerveld
27 feb 11.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor G.J. Westerveld
5 mrt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
6 mrt 11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
9 mrt 19.00 uur Aswoensdagviering
Pastoor George Paimpillil
12 mrt 19.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen
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13 mrt 11.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen
19 mrt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
20 mrt 11.00 uur Eucharistieviering - Startdag
Mgr. H. Woorts en concelebranten
26 mrt 19.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor P. van Kessel
27 mrt 11.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor P. van Kessel

Poolse Eucharistievieringen
Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur
Polska Msza SW
Niedziela 12.30
Ks. T. Kozienski
Vieringen door de week
Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en
op donderdagmorgen om 9.00 uur.
Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een
ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er koffie of
thee. Deze periode dus 21 januari, 18 februari en 18 maart.

Startdag op zondag 20 maart
De plechtige eucharistieviering op de Startdag van de parochie van
St. Ludgerus zal worden gecelebreerd door Monseigneur Woorts. Dit zal
de enige viering zijn in de zes kerken van onze parochie. Na de viering is
er een gezellig samenzijn met koffie en thee. Hoe de rest van deze dag er
uit zal zien is op het moment van productie van dit contactblad nog niet
bekend.
Als de opzet van deze dag rond is zult u dat bekend gemaakt krijgen in
onze inmiddels bekende uitgave van Ludgerus Actueel en tijdens de
mededelingen aan het einde van de vieringen voor deze dag.
De organisatoren van deze dag hopen op veel mensen uit ALLE zes
kerken.
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Parochie wel en Wee
Overleden:
13 december 2010

28 december 2010

Toos Broekman-Rijnbeek
Zij woonde in Huize Rosendael
En werd 80 jaar
Joop de Groot
Hij woonde in de Oranjerivierdreef
En werd 74 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen
veel genade en sterkte.

Verlangen naar de lente
God, ik verlang zo naar een straaltje zon
en naar de eerste warme lentedagen,
naar witte wolken, die door 't blauw heen jagen
op weg naar iets, dat ik niet vinden kon.
Ik wil de tulpen ruiken als 'k ze pluk,
ik wil de kersebloesems weer zien zweven,
magnolia's, de kelken opgeheven,
of ze een dronk uitbrengen op 't geluk.
Ik wil de knoppen weer zien opengaan
van berken, mooiste onder alle bomen;
ik wil, nu 'k aan de winter ben ontkomen,
met nieuwe ogen in Uw schepping staan.
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VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK
Vieringen in de Johanneskerk
30 jan Oec.Viering Schrift en Tafel
1 feb Eucharistieviering
6 feb Oec. Woorddienst
13 feb
Eucharistieviering
20 feb
Verhaal halen
27 feb
Oec. Woorddienst
1 mrt Woord- en Communieviering
6 mrt Viering van Schrift en Tafel
9 mrt Aswoensdag-viering (19.30 uur)
13 mrt Eucharistieviering
20 mrt Verhaal halen
27 mrt Viering van Schrift en Tafel
3 apr Oec. Woorddienst

Ds. Cees van Steenis
Pastor Adri Verweij
Ds. Harry Wim Wierda
Pastor Huub Schumacher
Werkgroep “Vieringen “
Ds. Harry Wim Wierda
Marian v.d.Hulst-Caspers
Ds. Harry Zeldenrust
Werkgroep “Vieringen “
Pastor Huub Schumacher
Werkgroep ‘Vieringen”
Ds. Harry Wim Wierda
Ds.Harry Zeldenrust

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Vieringen in Rosendael
30 jan Woord- en Communieviering
6 feb Woord- en Communieviering
13 feb Eucharistieviering
20 feb Woord- en Communieviering
27 feb Schrift en Tafel
6 mrt Woord- en Communieviering
9 mrt Aswoensdag 16.00 u. in kapel
13 mrt Eucharistieviering
20 mrt Woord- en Communieviering
27 mrt Schrift en Tafel ?

Erik van Kerkhoff
Pastor Jos Hettinga
Pastor Th. Moorman
Pastor Jos Hettinga
Renske Prins
Pastor Jos Hettinga
Pastor Jos Hettinga
Pastor Th. Moorman
Pastor Jos Hettinga
Ds. Evelyn Noltus

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en
beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.
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Verslag van een Taizé-Europese
ontmoetingsdag in Rotterdam
Op een zachte winterochtend
afgelopen december (30e)
verzamelden we ons (een groep
jongeren van onze parochie met
begeleiders onder leiding van onze
pastoor George) op het C.S.
Utrecht. Op die dag gingen we van
daaruit naar de Taizé-Europese
ontmoetingsdag in Rotterdam.
Taizé is een dorpje in Frankrijk,
waar wijlen frère Roger een
kloostergemeenschap had opgericht.
Hij was een grote voorstander van
de oecumene binnen de kerk.
Jaarlijks worden er evenementen
georganiseerd voor jongeren.
In de Ahoyhallen aangekomen
schreven we ons in en gingen in een
grote kring op de grond zitten om te
genieten van door ons zelf
meegebrachte k o ffie, thee,
chocolademelk en water.
Vervolgens gingen we met z’n allen
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lunchen in een hele grote zaal. Er
waren 4 hoeken in de zaal en wij
werden naar één van die hoeken
geleid, dus wij vonden ons heel
speciaal. We troffen daar
duizenden mensen aan van
verschillende nationaliteiten. We
hoorden later dat er 30.000
jongeren aanwezig waren. We
kwamen Engelse mensen tegen,
die een demonstratie gaven van
handtikkertje.
Het sportpaleis was omgebouwd
in een grote hal met podium en
een enorm schip met oranje
z e i l en . Ken mer k en d v o o r
Rotterdam als havenstad . Verder
hingen er hele lange banieren in
de hal met teksten erop zoals
Vreugde & Vertrouwen in allerlei
talen. Na het lunchen gingen we
naar de Taizé-viering: een
gemeenschappelijk gebed met de
broeders van Taizé. We hebben
naar mooie liederen geluisterd en
meegezongen. Ook gingen we
mediteren.
Er waren korte
lezingen in allerlei talen en een
gebed. Indrukwekkend om met zo
velen bij elkaar te zijn in de rust
en stilte. De lezing ging over 2
Timoteus 1:7 - God heeft ons niet
een geest van lafhartigheid
gegeven, maar een geest van
kracht, liefde en bezonnenheid -.

Een broeder van Taizé hield een
korte meditatie. De viering had een
heel rustgevend effect.
Daarna waren we vrij om te kiezen
uit verschillende workshops.
We kozen voor de dialoog tussen
burgemeester Aboutaleb en de
bisschop van Rotterdam mgr. Van
Luyn. De dialoog werd grotendeels
in het Engels gevoerd. We hoorden,
dat in Rotterdam mensen met 170
verschillende
nationaliteiten
wonen. Leerpunten: om met zoveel
verschillende nationaliteiten
te
kunnen leven, kunnen we beter
spreken van participatie
i.p.v.
integratie. Want bij integratie duw
je de ander in een bepaalde richting
terwijl je bij participatie elkaars
positieve waarden overneemt. Dit
werkt dan verrijkend voor de
samenleving, aldus mgr. Van Luyn.

Hij legde ook uit dat de zeilen die
te zien waren op het podium,
symbool stonden voor het feit dat
alle mensen in hetzelfde schuitje
zitten. Verder werd benadrukt, dat
vertrouwen in de ander belangrijk
is voor samenwerking. Na de
workshop gingen we met de metro
naar R’dam Centrum en liepen een
stukje naar een pizzatent.
O n d e r w e g
zagen we veel mooi verlichte
gebouwen, een fontein en de
Laurentiuskerk op het marktplein.
In de pizzatent hebben we gezellig
gegeten. Daarna gingen we met de
trein lekker terug naar huis,
vermoeid van de hele dag. We
hebben veel indrukken opgedaan.
Cuong, Johan, Annemarie, Ignace

Amnesty reisgids Pleinen

Over enkele maanden is het weer zover en gaat u genieten van een mooie
vakantie. Misschien bezoekt u dan steden met beroemde en
bezienswaardige pleinen. Langs enkele daarvan wil ik met u gaan met als
reisgids de Amnesty agenda van dit jaar.
Uit deze agenda haal ik de onderstaande omschrijvingen.
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Reisgids Pleinen
Plein van de Hemelse Vrede, Beijng, China.
Twintig keer zo groot als de Dam in Amsterdam.Het Plein is genoemd
naar de poort die toegang gaf tot de Verboden Stad, waar het keizerlijk
paleis stond. Hier werd in 1949 de Volksrepubliek uitgeroepen. In 1989
waren er massale studentendemonstraties die bloedig werden onderdrukt.
Plaza de Maya, Buenos Aires, Argentinië.
In 1945 dwongen massale demonstraties hier de vrijlating van Juan
Peron af. Vanaf midden jaren zeventig liepen hier wekelijks de moeders
en grootmoeders van 'verdwenen' gevangoenen hun rondjes.
Wenceslasplein, Praag, Tsjechië.
Hier werd in 1918 de onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije
uitgeroepen, stak Jan Palach zichzelf in brand in 1969 uit protest tegen de
inval van de Sovjettroepen en werden in 1989 de massabetogingen van de
Fluwelen Revolutie gehouden.
Vrijheidsplein, Teheran, Iran.
Op het Azadiplein leidden betogingen in 1979 tot de vestiging van de
Islamitische Republiek. In juni 2009 demonstreerden honderdduizenden
mensen tegen het regime.
Plein van de Republiek, Belgrado, Servië.
Dit plein was het toneel van de grote demonstraties tegen president
Milosevic, tussen 1991 en 2000. De laatste demonstratie luidde zijn val in
en daarna zijn overbrenging naar het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag.
Rode Plein, Moskou, Rusland.
De grootste gebeurtenis was hier de overwinningsparade van juni 1945,
het begin van de naoorlogse Sovjet-Unie. Bij spontane demonstraties,
zoals in 1968 tegen de Sovjet-inval in Tsjecho-Slowakije en op 10
december 1981 voor de mensenrechten, werden veel deelnemers
gearresteerd.
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Stadhuisplein, Kaapstad, Zuid-Afrika.
Hier hield Nelson Mandela op 11 februari 1990, op het balkon van het
historische stadhuis, zijn eerste toespraak na zijn vrijlating: "Zoals ik op
mijn proces in 1964 zei, de vrije samenleving is een ideaal waarvoor ik
hoop te leven, maar waarvoor ik desnoods wil sterven.
Indien u wilt reageren op dit artikel kunt u Wim van Gessel, de schrijver
van dit artikel bellen op 030-262 1510. U kunt ook contact opnemen met
Clemie Bouman, Paul van der Laan of Emmy Bouwman wanneer er
brieven geschreven worden naar gevangenen.

VASTENACTIE 2011
Het centrale projectland in 2011, de Filippijnen, een langgerekt
eilandenrijk in de Stille Oceaan. De archipel bestaat uit 7000 eilanden en
is een boeiende smeltkroes van culturen. Al eeuwenlang drijven de
inwoners van de Filippijnen handel met verschillende volkeren.
Hun cultuur is sterk beïnvloed door al deze internationale bemoeienis. De
Arabieren brachten de Islam mee, de Chinezen hun kookkunsten, de
Spanjaarden de kerk en de katholieke feesten, de Amerikanen basketbal
en fastfood.
De nationale voorliefde voor karaoke is echter typerend voor de
Filippijnse cultuur. Er wonen 110 verschillende inheemse groepen.
Op het eiland Mindoro waar het campagneproject zich afspeelt, wonen
acht inheemse groepen, ieder met een eigen taal en cultuur. Samen
vormen zij de Mangyan. De Mangyan leven in en van het bos op
Mindoro. Het samenleven met de wouden is een bepalend element in de
identiteit en cultuur van de Mangyan. Hun unieke leefwijze wordt
bedreigd door mijnbouw en houtkap.
Plant iets moois voor een ander
Dit wordt de slogan van de campagne 201l, iets kleins doen om iets
groots te laten groeien. ledere vorm van
betrokkenheid en iedere bijdrage is van harte welkom en waardevol. Met
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deze campagne streven wij naar een duurzame
toekomst voor de Filippijnen in en met het bos.
Wat willen Vastenactiepartners bereiken?
C
Het verkrijgen van eigendomsrechten over hun bosgrond.
C
Het duurzaam verwerken van bosproducten om een inkomen te
verwerven.
C
De mensen leren hoe ze hun ontwerpen en kleuren kunnen
afstemmen op de regionale of internationale markt.
C
De vastenactiepartners maken deel uit van een netwerk dat streeft
naar het behoud van bosgebieden en een betere leefomgeving voor
de gemeenschappen die er wonen.
C
Duurzame economische activiteiten worden gestimuleerd om
niet-hout producten uit het bos te verwerken tot verhandelbare
producten. Zo worden fruit, koffie, kruiden en gember verwerkt
en verkocht.
C
Organisaties worden ondersteund met kennis en advies over het
ontwikkelen, verpakken, vermarkten en certificeren van
producten.
C
Zij zetten zich in voor milieubehoud in bosrijke gebieden en de
bescherming van het culturele erfgoed van inheemse
gemeenschappen.
Duurzaam leven
Het leven is duur, wie op de kleintjes moet letten merkt dat regelmatig.
Met overvolle winkelwagentjes klagen wij over de hoge prijzen. Wij
zouden waarschijnlijk schrikken als wij zouden weten wat het feitelijk
kost om de producten op de markt te brengen. Wij zouden stil moeten
staan en oog moeten hebben voor de economische verhoudingen
wereldwijd. Onze levensstandaard kost niet alleen veel voor onze eigen
portemonnee, maar gaat ook ten koste van de schepping en haar
bewoners. Met de toekomst voor ogen moeten wij niet allereerst
letten op de kleintjes, maar veel meer op de levensduur en het behoud
van de schepping.
Wij moeten ons inzetten voor duurzaam leven in plaats van ons druk te
-18-

maken over onze koopkracht. Als wij ons concrete handelen richten op
duurzaamheid, kunnen we met een gerust hart Gods schepping in handen
leggen van de toekomstige generaties in oost, west, noord en zuid. De
Filippijnen zeggen het met deze woorden:
(Het hart van de duurzaamheid is de duurzaamheid van het hart(
In de vastentijd zouden we ons moeten bezinnen op onze levensstijl. Het
zou mooi zijn als deze levensstijl langer duurt dan 40 dagen: *een
duurzame levensstijl*
Duurzaam betekent concreet dat we in eenvoud kunnen genieten van een
soberder bestaan.
Sober en eenvoudig leven leidt tot solidariteit met mensen die niet zoveel
te kiezen hebben als wij. Solidair willen wij in de aankomende
Veertigdagentijd zijn met de mensen van ons projectland: De Filippijnen.

BRAND IN WIJHE

VOOR DE KINDEREN
Hoezo was de Maagd Maria een Maagd?
Als zij een kind heeft gekregen,
had ze toch ook een man?

Maria heeft een kind gekregen, dat was
Jezus.
En ze had een man, dat was Jozef.
Het evangelie vertelt ons bijzondere dingen over hen.
Het vertelt ons dat Jozef de opdracht kreeg om dit kind, dat niet van hem
kwam, te adopteren en het een plaats te bieden in zijn gezin en te midden
van zijn volk.
Het vertelt ons dat Maria dit kind in haar lichaam heeft gedragen zonder
met Jozef of een andere man te hebben samengeleefd - ze was maagd.
Dit kind is een geschenk van God, maar op een heel andere manier dan
andere kinderen dat zijn. Hij komt van God.

Diverse parochianen van de St. Rafaëlkerk werden nieuwjaarsmorgen
onaangenaam verrast door een bericht van de radio nieuwsdienst. Om tien
uur in de morgen kwam de mededeling dat de RK kerk in Wijhe in de
brand stond en als verloren moest worden beschouwd. Voor alle
duidelijkheid: de pastorie ervan, aan deze kerk vastgebouwd, wordt
bewoond door onze oud-pastoor Joachim Skiba. Later bleek gelukkig dat
'slechts' de toren van de kerk in de brand stond en is afgebrand.
De uiteindelijke schade viel gelukkig mee, maar u begrijpt dat 'onze'
pastoor niet erg gelukkig was en is. Men denkt dat de toren weer in oude
luister wordt hersteld. Extra triest aan het geheel is dat de kerk juist een
algehele restauratie achter de rug had, inclusief toren.
Als u geïnteresseerd bent en kunt internetten, kijk dat eens op onze
website, www.sint-rafael,nl
CvdV

Een engel had de boodschap aan Maria gebracht: De Heilige geest zal
over je komen. Je kind zal zoon van God genoemd worden.
Dat was ongelooflijk goed nieuws! Maria was stomverbaasd. Daarom zei
de engel: 'bij God is niets onmogelijk'. Maar God wilde niet tegen de wil
van Maria ingaan. Hij wachtte op haar ja-woord. En dat gaf ze.
Maria vertrouwde op God met heel haar hart, ondanks alles.
En alles is gebeurd zoals de engel het haar had verteld.
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De christenen hebben dat geloof van Maria overgenomen: zij zeggen dat
deze mens, Jezus, de zoon van God is. En al tweeduizend jaar vergeten
ze niet Maria ervoor te bedanken dat zij de komst van Jezus op aarde
mogelijk heeft gemaakt.
bron : maar wie is God

Marianne en Peter

at u maar
kwijt wilt

W

BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichte

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of
intentie met datum van de viering te deponeren
in de bus rechts in de hal, of op te geven bij het
secretariaat. Gaarne minimaal één week voor de
betreffende viering. Een bijdrage kan in de
envelop worden bijgesloten of worden gestort op
giro nr. 1245302 t.n.v. St. Rafaël, met
vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt,
maar er geen prijs op stelt, of u wilt ingeschreven worden, of u wilt
uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in
de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.

Ludgerusparochie Utrecht
Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com
Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.nl

PAROCHIEBESTUUR
voorzitter
G. Paimpillil
vice-voorzitter L.J.C. Baas
secretaris
(vacant)
penningmeester H.P.J. van Meijl
personeelszaken A.M. Matot
bouwzaken
J.P.M. van Kuik
lid
J. Schwartz
lid
R.W. Stok

VIERINGEN OP ZONDAG
09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
10.00 H. Dominicuskerk,Palestrinastraat 1
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

St. Rafaël Geloofsgemeenschap
COUPON VOOR DE PAROCHIE
Naam:......................................................................
Adres:......................................................................
Postcode/Plaats:..........................................................
Ik wil graag (*)

‘

Ingeschreven worden

‘

Uitgeschreven worden

‘

Contactblad ontvangen

‘

Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u
een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin
wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.
(*) aankruisen wat gewenst

LOCATIERAAD
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

J. Schwartz
R. Gadella
P.L.W. Bovelander
L.A.J.P. Vermeulen

SECRETARIAAT
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Werkdagen van 10-12 uur
Tel: 030 2611252
secretariaat.rafaelparochie@gmail.com
REDACTIE
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
redactie.rafaelparochie@gmail.com

PASTORAATSGROEP
Catechese
A. Scheerboom
Diaconie
C. Amo
Liturgie
J. Schwartz
Opbouw
C.C. van der Veeken
FINANCIËN
Kerkbijdragen giro 96 89 125
Andere stortingen giro 12 45 302
beiden t.n.v St. Rafaelkerk Utrecht

