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VAN ONZE PASTOOR

Beste parochianen,

Het Pinksterfeest is de bekroning van de paastijd. In een periode van 50

dagen hebben we tot ons door laten dringen 'die wonderlijke blijde

boodschap van het nieuwe leven' dat Christus ons heeft gegeven. 

Op de 'vijftigste dag' werd de Heilige Geest gegeven aan de apostelen en

sindsdien leeft de Kerk vanuit die bijzondere Kracht. De Geest van God

noemen wij naar wat het meest kenmerkend voor Hem is: de Heilige

Geest. Gods Geest heiligt ons en Hij levert daarbij maatwerk! Deze

geestesgaven - de charismata - sluiten meestal aan bij onze natuurlijke

begaafdheden. Ze worden ons gegeven om in de meest uiteenlopende

omstandigheden dienstbaar te zijn en om voor mensen van God te

getuigen. 

God geeft aan ieder van ons zijn charismata. Sommigen ontvangen er

meerdere, andere maar een enkele; sommige gaven zijn bijzonder, zoals

de gave van de profetie, andere gaven zijn eenvoudiger, zoals de gave

van de dienstbaarheid. Nu geeft de apostel Paulus aan dat deze veelheid

van gaven geordend worden door de allesomvattende gave van de liefde. 

En deze gave van de liefde wordt aan ieder

van ons gegeven!

Het is door deze bijzondere gave van de

liefde dat wij boven onze eigen grenzen

worden uitgetild. Of zoals Jezus tot

Nicodemus zegt: "Wat geboren is uit het

vlees is vlees, en wat geboren wordt uit de

geest is geest. Gij moet opnieuw geboren

worden. De wind (roeah- hetzelfde woord als

'geest') blaast waarheen hij wil; gij hoort wel

zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan

komt en waar hij heen gaat; zo is het met

ieder die geboren is uit de Geest"(Joh. 3,

6.8). Deze kracht die wij in ons dragen, moeten we volgen door er

gehoor aan te geven. Zo brengt de Heilige Geest ons tot rust brengt in het

dagelijks gebed. In de sacramenten brengt Hij ons telkens opnieuw tot

Christus. Hij vormt ons geweten en helpt ons er trouw aan te zijn. En ten

slotte leert Hij ons om de gaven die ons werden gegeven te benutten ter

ere van God en voor de mensen die Hij liefheeft. Het is diezelfde Heilige

Geest die ons laat zien dat zelfs het meest gewone van ons bestaan anders

kan worden.

Jullie Pastoor George Paimpillil

KERKENLEVEN

Het is al weer een aantal jaar geleden dat een docent aan de

diakenopleiding aan onze groep de volgende opdracht gaf. Maak een

wapenschild voor jezelf. Deel het schild in vieren en teken met symbolen

in de vier vlakken waar je vandaan komt, wat je toekomstbeeld is, waar

je goed in bent en wat je moeite kost.  Formuleer onder het schild je

eigen wapenspreuk.  Een creatieve verwerkingsopdracht heet zo iets. Als

deeltijdstudent gruw je daarvan: naast het denkwerk kost het uitvoerend

deel namelijk extra veel tijd. Maar het moet gezegd : er kwamen wel heel

boeiende uitwerkingen tot stand. Bij de volgende bijeenkomst gaf

iedereen een toelichting op zijn eigen wapenschild en de anderen mochten

er vragen over stellen. Er kwam een mooi gesprek tot stand. Ik sloot mijn

schild af met de wapenspreuk: Ga met God.

Een paar weken terug lees ik in de krant een gastcolumn van een

startende dominee in het oosten van het land. Zij meldt dat haar leefregel

‘Ga met God’ luidt en licht toe dat dat een open motto is dat niemand iets

oplegt. Integendeel: geen plicht, maar iets wat je iedereen juist toewenst.

Zelf had ik het nog niet zo mooi en compact geformuleerd, maar het slaat

de spijker op de kop. De kern zit in het werkwoord gaan. Je komt in

beweging. Als je in beweging komt, sla je onvermijdelijk een bepaalde

richting in. Welke kant dat ook concreet is, de wens van het motto is dat

het een richting is waarin je samen met God optrekt. Bijzonder om het in

druk terug te lezen van de hand van een jong protestantse theologe.

Mijmerend boven de krant bedenk ik mij dat als we gaan met God, het

met de oecumene ook vast wel goed komt.

 Lex Janssen  diaken



DE NIEUWE PAROCHIE

Sinds 1 januari van dit jaar zijn we nog wel steeds parochiaan, maar nu

van de Ludgerusparochie. De mensen die tot eind vorig jaar parochiaan

waren van de Sint Rafaëlparochie behoren nu tot de geloofsgemeenschap

van Sint Rafaël. Toch heeft vrijwel niemand daarvan iets gemerkt. De

kerk is nog hetzelfde, de vieringen zijn niet veranderd, voorgangers zijn

dezelfde gebleven, actie Kerkbalans nog steeds voor de Sint Rafaëlkerk,

enz. 

Toch hebben er wel degelijk veranderingen plaats gevonden en die zullen

ook de komende tijd nog verder worden uitgewerkt.

Het leek de redactie daarom goed iets meer te vertellen over hoe het een

en ander in elkaar steekt.

Vroeger

Iedere parochie heeft een pastoor. Meestal een ‘eigen’ pastoor, maar

soms een door het bisdom tijdelijk aangestelde. De H. Geestparochie

heeft dat meegemaakt tussen het vertrek van pastoor van Schadewijk en

de komst van pastoor Skiba.

Iedere parochie heeft verder een parochiebestuur, waarvan de pastoor

voorzitter is. De pastoor was de spil van het pastoraat in de parochie, het

parochiebestuur was verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het

gebied van financiën en facilitaire zaken. Het bestuur schiep de

voorwaarden, waarbinnen de pastoor en de pastorale werkgroepen hun

werk konden uitvoeren.

Nu

Na de fusie van de zes parochies in Utrecht-Noord per 1 januari 2011 is

er dus ook een parochiebestuur ontstaan voor de Sint Ludgerusparochie.

Dit bestuur heeft als voorzitter pastoor Paimpillil. Het bestuur is

verantwoordelijk voor alle zes kerken binnen de parochie.

Om haar werk wat makkelijker te maken wordt zij gesteund door 

Locatieraden die bestaan in alle zes geloofsgemeenschappen. Zo’n raad

is, net als het parochiebestuur vroeger, verantwoordelijk voor de

financiën en de facilitaire zaken van de betreffende gemeenschap.

Taken van de locatieraad

De locatieraad regelt, binnen het kader van het huishoudelijk reglement,

beleidsplan en begroting, de praktische gang van zaken op een locatie.

Hieronder wordt de dagelijkse zorg voor het gebouw verstaan. De

precieze verdeling van taken is in onderling overleg vastgesteld en op

papier vastgelegd. Regelmatig zal evaluatie van taakinhoud en

taakomvang plaatsvinden. De locatieraad is geen pastoraal inhoudelijke

raad, maar schept de voorwaarden om pastorale activiteiten te laten plaats

vinden. Hiertoe is samenwerking met centraal bestuur van de

Ludgerusparochie, de pastoraatsgroep en werkgroepen vereist.

De pastoraatsgroep

Naast de locatieraad is er een tweede groep in het leven geroepen, de

pastoraatsgroep geheten. Door de situatie gedwongen fungeren pastoor en

pastoraal werkers niet meer als spil binnen de parochie of

geloofsgemeenschap. Zij krijgen een gespecialiseerde opdracht binnen

een pastoraal team voor het gehele parochiesamenwerkingsverband.

Binnen iedere geloofsgemeenschap is er nu, in plaats van die ene

persoon, een groep parochianen die deze centrumfunctie overnemen. Dat

is de pastoraatsgroep. Deze groep kan uiteraard wel rekenen op

begeleiding, inspiratie en toerusting door het pastoraal team.

De taakverdeling binnen deze groep kan verschillend zijn per locatie.

Taken van de pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep draagt er mee zorg voor dat het werkplan van de

plaatselijke geloofsgemeenschap wordt uitgevoerd. De pastoraatsgroep

fungeert daartoe als contact en als zichtbaar aanspreekpunt in en voor de

plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij koppelt hetgeen leeft in de

geloofsgemeenschap terug naar het pastoraal team. De pastoraatsgroep

stemt in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in

de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af. 

De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale

beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen blijft bij de

pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team.

De pastoraatsgroep bepaalt zelf de onderlinge verdeling van taken, in

overleg en in samenwerking met de pastores en het bestuur



De nadruk binnen het werk van de Pastoraatsgroep valt op het stimuleren,

ondersteunen en met elkaar in verband brengen van initiatieven en

activiteiten van parochianen en werkgroepen. 

Concreet betekent dit: meewerken in voorbereiding, uitvoering en

afstemming van pastorale plannen en projecten. Daarnaast kan de

Pastoraatsgroep ook meedenken over de situatie, visie en koers van de

parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de Pastoraatsgroep als een

klankbord voor de pastoor en als denktank voor het pastorale 

beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk.

Wie in Locatieraad en Pastoraatsgroep zitting hebben kunt u lezen in de

colofon.

START

START (Saint Thomas Academy for Research and Training) is een uniek

onderwijsinitiatief in India. Doel is om kinderen van arme boeren en

arme families (vaak behorend tot de christelijke minderheid) voor te

bereiden op een academische opleiding. Dat moet hen uiteindelijk tot

leiders en ‘change agents’ maken die zo zelf kunnen bijdragen aan

rechtvaardigheid en positieve verandering voor de ruim 350 miljoen arme

inwoners van dit land.

START India is actief in zuidelijk India, standplaats Kozikhode (Kerala),

en wil het project verder uitrollen naar andere delen van India. De

Nederlandse Sint Thomas Stichting (een ANBI) ondersteunt het project.

“De Sint Thomas Stichting geeft diverse kerkelijke organisaties financiële

ondersteuning bij de ontwikkeling van gemarginaliseerde groepen in

India; bij de zorg voor alleenstaande ouderen; aan mensen in nood,

vooral christelijke en katholieke minderheidsgroepen,” aldus de secretaris

van de stichting, pastoor Paimpillil uit Utrecht. Deze medeoprichter van

de Sint Thomas Stichting komt uit Kerala, waar hij tot 2004 woonde en

werkte en betrokken was bij de ontwikkeling van START.

De Sint Thomas Stichting is geïnspireerd door de levensbeschouwing van

de Thomas-christenen in Zuidwest-India. Zij onderscheiden zich door hun

geloof en levensstijl te integreren in de Indiase cultuur. Hun eigen

overtuiging heeft nooit in de weg gestaan van hun acceptatie van andere

culturen. Daarom zet de stichting zich in voor alle mensen in India,

ongeacht ras, godsdienst of kaste. De stichting wil bijdragen aan een

Indiase samenleving waarin de tegenstellingen tussen arm en rijk worden

doorbroken; de welvaart rechtvaardig is verdeeld; individuen en

bevolkingsgroepen elkaars waarden en normen leren kennen en

respecteren, en met elkaar samenwerken vanuit een gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid en solidariteit. Pastoor Paimpillil: “Dit klinkt

wellicht als een droom, maar we weten dat het haalbaar is. India en zijn

inwoners hebben er de capaciteiten voor, de motivatie, de energie en de

talenten. De Sint Thomas Stichting facilieert en stimuleert lokale

initiatieven die het beste uit India en zijn inwoners halen.” 

Katholiek leiderschap

START is zo’n project. Het wil kansen creëren voor kinderen en

jongeren uit de economisch achtergebleven groepen. START biedt

programma’s om de kwaliteit van het openbare onderwijs op het

platteland te verbeteren en aansluiting op academisch onderwijs mogelijk

te maken. Belangrijk is de aandacht voor de intellectuele, psychologische

én sociaal maatschappelijke vorming van de jeugd. De nadruk ligt op

waarden en normen en sociale verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke

ingrediënten voor verantwoordelijk katholiek leiderschap en essentieel

voor landen in opkomst zoals India.

Om het jongeren uit afgelegen gebieden mogelijk te maken het intensieve

pre-university programma van START te volgen, moet accommodatie

voor 300 talentvolle jongeren gerealiseerd worden. Het gebouw zal ook

onderdak bieden aan vrouwengroepen en boeren die leiderschaps- en

arbeidstrainingen volgen, aan ‘visiting professors’ en vrijwilligers. De

Sint Thomas Stichting zamelt momenteel onder meer geld in om dit

gebouw mogelijk te maken. Wilt u ook meedoen? Dan kunt u uw bijdrage

overmaken naar: Abn Amro bank 47.76.87.334 Sint Thomas Stichting te

Utrecht. Alvast hartelijk bedankt.

St. Thomas Stichting, pastoor drs. George Paimpillil, www.sintthomas.nl



De week van de Nederlandse missionaris ( WNM )staat dit jaar in het

teken van Brazilië en heeft als thema " Achter het masker van Brazilië ".

Het land van zon, strand en carnaval maakt de laatste jaren een snelle

ontwikkeling door en behoort tot een van de opkomende grote

economieën.

Maar achter het masker van pracht en praal gaat een heel andere

werkelijkheid schuil: de mensonterende armoede en uitsluiting.

In Brazilië zijn missionarissen en missionair werkers onder andere

betrokken bij landloze boeren in het noordoosten ervan, de kinderen in de

sloppenwijken en de inheemse bevolking in het regenwoud: vrouwen en

mannen die onder de zwaarst denkbare omstandigheden proberen hun

hoofd boven water te houden.

De missionarissen en missionair werkers die deze vrouwen, mannen en

kinderen hoop blijven bieden, krijgen zelf aanvullende financiële hulp en

welverdiende morele ondersteuning van de week van de Nederlandse

Missionaris. Daarom is uw medewerking aan de Pinksteractie zeer van

belang.

In de periode tussen 2 en 13 juni zal er in vele parochies in Nederland

worden gecollecteerd. Het merendeel van de missionarissen en missionair

werkers doet een beroep op de WNM.

Zij voelen zich op deze wijze zeer gewaardeerd voor hun werk.

Wij willen hen en de mensen met wie zij werken niet in de steek laten.

Fijn dat zij ook dit jaar op u mogen rekenen.

U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening 676 t.n.v. Week

Nederlandse Missionaris te Den Haag.

Carmien Amo (Diaconie)

DE WERELDJONGERENDAGEN

Van 16 t/m 21 augustus zijn in Madrid de

driejaarlijkse Wereldjongerendagen (WJD).

U hebt er vast wel eens van gehoord.

Honderdduizenden katholieke jongeren

komen van over de hele wereld naar de

WJD toe om elkaar te ontmoeten en hun

geloof te vieren en te verdiepen. Kunnen

deze jongeren op uw steun rekenen?

Tijdens vorige edities van de

Wereldjongerendagen is gebleken dat dit

bijzondere evenement jongeren enorm kan

bemoedigen. Ze gaan nadenken over de rol

die hun geloof in hun leven speelt en ontdekken dat ze niet de enige van

hun leeftijd zijn die geloven, en komen helemaal 'opgeladen' weer thuis.

Eenmaal thuis zijn deze jongeren op hun beurt vaak weer een

bemoediging voor de rest van de geloofsgemeenschap.

Het organiseren van de WJD is een hele onderneming. Uw gebed en

meeleven zijn daarbij onmisbaar. En ondanks de grote inzet van

vrijwilligers en bijdragen van sponsoren, heeft de organisatie financiële

steun uit de geloofsgemeenschap ook hard nodig om vanuit Nederland

met een grote groep jongeren aan de Wereldjongerendagen deel te kunnen

nemen. 

Wilt u uw steentje bijdragen aan de Wereldjongerendagen? Dat kan!

U kunt het werk van Jong Katholiek dragen met uw gebed, uw meeleven

en een gift op rekeningnummer 2784498, t.n.v. Secretariaat RK

Kerkgenootschap te Utrecht, o.v.v. 'Gift Wereldjongerendagen'.

Enige tijd geleden hebben vier jongeren uit onze geloofsgemeenschap

zich voorgesteld in onze kerk. Ook zij gaan naar dit evenement en hebben

daarbij uw financiële steun gevraagd. Dat kan ook nog steeds! 

U kunt hen steunen door een gift op girorekeningnummer  12 45 302 

t.n.v. RK. Parochie St. Rafaël  Utrecht, onder vermelding 

van  'Gift Wereldjongerendagen'.

Hartelijk dank voor uw steun!



OUDERENSOOS

Al vele jaren is er op dinsdagmiddag een ouderensoos. Hier komen wij,

een aantal senioren, naar de zaal aan de Lichtenberchdreef, om samen te

zorgen voor een gezellige middag.

We kaarten, klaverjas, spelen rummikub, sjoelen en praten met elkaar.

Dat alles onder het genot van koffie en/of thee. En natuurlijk iets lekkers

erbij. Een paar keer per jaar iets uitgebreider (rond de feestdagen). Veel

komen zelf, maar als u dat niet kunt dan wordt dat opgelost: u wordt

gehaald en gebracht. 

In het afgelopen jaar is het aantal deelnemers helaas door verscheidene

oorzaken, verhuizing, ziekte, wat afgenomen. Daarom vragen we u om

eens na te denken of dat niets voor u is. Kosten zijn er niet, nou ja, 1

euro, maar dat is een kleine bijdrage voor het lekkers.

En natuurlijk: de eerste keer is het misschien even vreemd. Maar wees

gerust: we zijn allemaal heel aardig. Na een keer voelt u zich helemaal

thuis. Kom b.v. eens rond 2 uur naar de zaal, naast de kerk, om te

kijken, of als u gehaald wilt worden, bel dan met het secretariaat.

VERSIERINGEN

Mensen die naar onze kerk komen hebben gezien dat er met Kerstmis en

met Pasen een bijzondere versiering was gemaakt. Met Kerstmis een

uitgebreide kerstgroep boven de achterwand op het priesterkoor, en met

Pasen de uitbeelding van de Goede Week, met Calvarieberg en graf. Veel

mensen hebben de makers ervan gecomplimenteerd. Ook onze pastoor

was in zijn nopjes en heeft aangegeven dat hij graag door het jaar heen de

verschillende fasen van het kerkelijk jaar zou zien uitgebeeld. Wat de

mensen die het tot nu doen graag willen is versterking. Met een of meer

mensen die handig zijn, maar als u wat kunstzinnig bent aangelegd bent u

helemaal welkom. Want goede ideeën zijn helemaal onbetaalbaar.

Hoeveel tijd dat kost? Dat ligt helemaal bij u zelf. We zouden al blij zijn

met iemand met goede voorstellen. Laat u verleiden mee te doen!

VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

do 2 jun 11.00 uur Hemelvaartsdag - Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 4 jun 19.00 uur Woord- en Communieviering

Pastor G.J. Westerveld

zo 5 jun 11.00 uur Woord- en Communieviering

Diaken Lex Janssen

za 11 jun 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 12 jun 11.00 uur Pinksteren - Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

ma 13 jun 11.00 uur 2de Pinksterdag - Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 18 jun 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 19 jun 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 25 jun 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Swijnenberg

zo 26 jun 11.00 uur Eucharistieviering           (zie artikel)
Pastor Patrick

za 2 jul 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 3 jul 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 9 jul 19.00 uur Woord- en Communieviering

Pastor G.J. Westerveld

zo 10 jul 11.00 uur Woord- en Communieviering

Pastor G.J. Westerveld



Vastenactie

Het bestuur van de geloofsgemeenschap van

Sint Rafaël wil allen die hebben bujgedragen

aan de opbrengst van de Vastenactie heel

hartelijk bedanken. Uiteraard mede namens

de organisatie die met dat geld de

aangekondigde doelen zullen uitvoeren.

De opbrengst was dit jaar € 600

za 16 jul 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 17 jul 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 23 jul 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Adri Verweij

zo 24 jul 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor Adri Verweij

za 30 jul 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Swijnenberg

zo 31 jul 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor Swijnenberg

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 17 juni  en 15 juli

.

Parochie wel en Wee 

Overleden:
2 mei 2011 Diny Swart-van den Brom 

Zij woonde Dommeringdreef 10

en werd 70 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen

veel genade en sterkte.

Heer geef ons alstublieft

Heer geef ons alstublieft een beetje licht,
Want donker is de nacht en loodzwaar zijn gewicht
zij, die wij liefhadden, sloten hun ogen dicht.

Heer, wij zouden willen vluchten uit het hier en nu,
want alles lijkt zo zinloos, klinkt zo cru
en wie wij liefhadden zijn voorgoed bij U.

Zegt U nu: Zet je voeten in mijn spoor,
Ik zal jullie ondersteunen, vecht toch door,
want wie je liefhad gingen je enkel voor....

(mv van gedicht Nel Benschop)



Diny Swart

Maandag 2 mei is Diny Swart

overleden. Hoewel reeds lange tijd

ziek, was haar overlijden voor vele

mensen, ook in onze

geloofsgemeenschap, toch nog heel

onverwacht. 

Dat zij geliefd was bleek wel uit het

grote aantal mensen dat aanwezig

was bij haar uitvaart op zaterdag 7

mei vanuit onze Sint Rafaëlkerk.

Terugdenkend aan Diny zien we een

lieve en zorgzame vrouw die heel

actief was in onze kerk. Samen met

haar man heeft zij tientallen jaren

vrijwilligerswerk gedaan. Dat begon

in de Emmaus. Dit werk richtte zich

vooral op het gebied van de liturgie. Daaronder het voorbereiden van

vieringen, maar velen zullen zich heel bijzonder herinneren hoe zij

voorging bij gebedsdiensten en Woord en Communie vieringen. Ze heeft

dit altijd met volle overgave gedaan. 

Zij bleef haar werk voortzetten ook toen haar man Cees door zijn ziekte

een stapje terug moest doen.

Niet voor niets is zij daarom, samen met haar man, op de jaarlijkse

feestavond in september 2009 uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. En

wat deze avond heel bijzonder maakte was dat zij toen ook nog eens de

paaskaars won die op dezelfde avond werd verloot.

Zij was een Maria-vereerster van de eerste orde. In de Maria-maanden

mei en oktober kon je haar dan ook altijd vinden in de kapel waar ze met

de aanwezigen het rozenkrans gebed bad vóór het begin van de vieringen

op dinsdag en donderdag.

Misschien heeft God haar daarom zo aan het begin van de meimaand tot

zich geroepen. Wij verliezen in haar een lieve vrouw, maar heel zeker

een !onmisbare! vrijwilligster. 

Onze geloofsgemeenschap wenst Cees en de zijnen heel veel sterkte in de

komende tijd. Zij mogen weten dat ze in onze gedachten zal voortleven.

VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in Rosendael
  2 jun Eucharistieviering op Hemelvaart Pastor Moorman
  5 jun Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
12 jun Eucharistieviering Pastor Moorman
19 jun Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
26 jun Schrift en Tafel Ds. Evelyn Noltus
  3 jul Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
10 jul Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
17 jul Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
24 jul Viering v. Schrift en Tafel GVer Agnes Oldenziel
31 jul Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
  7 jul Viering v. Schrift en Tafel GVer Agnes Oldenziel
14 jul Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
21 jul Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
28 jul Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
  4 aug Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en

beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Vieringen in Tamarinde
 5 jun Geen viering

12 jun Pinksteren! ds.vdSchrier

19 jun ds.Jurjens

26 jun mwDubois

 3 jul geen viering

10 jul mw.Prins

17 jul mw.Prins 

24 jul mw.Prins   

31 jul ds.Jurjens

  7 aug geen viering

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn

beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen. 



 

        Zorg op Dreef

Gisteren had ik een gesprekskring met enkele bewoners over het thema

‘Lente’. Ik vroeg ze welke associaties zij bij de lente hadden: nieuw

leven, licht, jong en pril, bloesems, genieten van het leven…, maar ook

tijd die voorbij is, ‘ik ben de lente voorbij’, zei iemand.

We raakten over bomen, blaadjes en groei en bloei in gesprek en ik vroeg

ze zich voor te stellen dat ze een boom waren, met allemaal takken,

geworteld in de grond. Ze waren nog kaal, want het was net winter

geweest. Welke blaadjes zouden ze willen krijgen voor hun boom? Hoe

zouden ze willen bloeien? Wat zouden ze willen tonen?

Het werden heel uiteenlopende dingen. Iemand wilde graag sterke

blaadjes, die niet door stormen zouden kunnen worden afgerukt. Maar

blaadjes die blijvend zouden zijn. Iemand anders wilde graag lichtgroene

blaadjes aan haar boom. Grote bladeren werden zo donker en zo

gekreukeld. Ik vroeg haar of ze zichzelf daar ook in zag en haar ouder

worden. “Ja, ik wil graag jong blijven, als je ouder wordt zie er vaak zo

verkreukeld uit, met rimpels. Dat wil ik niet.” Weer iemand anders wilde

graag een groot bladerdak zodat ze beschutting aan anderen kon geven,

en een heleboel dieren in haar boom: eekhoorntjes, vogels, mieren,

torretjes. Ze wilde een levende boom zijn, waar het goed toeven was.

En iemand wilde graag een boom met bloemen. Veel mooie, kleurige

bloemen. Wat ze er mee ging doen, wist ze nog niet. Misschien

weggeven aan anderen, of zelf houden en van genieten. Daar moest ze

nog eens over nadenken…

Prachtige verhalen die laten zien waar iemand mee bezig is, waar

verlangens liggen, wat de wortels zijn van die mens en waar die water

vandaan haalt. Kostbare momenten om met elkaar te mogen delen.

En hoe zou uw boom er in de lente uitzien? Het roept een hoop op als je

er zo over nadenkt.

En zeker inspirerend. Doet u het eens en deel het met elkaar. Een mooie

gelegenheid elkaar beter te leren kennen en trouwens ook jezelf…

Willemien Winkel  Geestelijk verzorger Aveant

Amnesty reisgids Pleinen
 

Amnesty reisgids: Musea.

 

In het Contactblad van februari 2011 liet ik u kennismaken met enkele

beroemde pleinen. In dit artikel wil ik met u gaan naar enkele musea

zoals deze omschreven worden in de Amnesty agenda van dit jaar.

Uit deze agenda haal ik de onderstaande omschrijvingen.

 

In Jerusalem en Washington , en in inmiddels wel 10 steden, staan musea

voor de Holocaust. Het Amerikaanse zowel als het Israëlische museum

beschikt over een uitgebreide databank. Oude en jonge mensen

verdringen zich voor de computer om het bestand te vinden waar hun

voorouders, neven en nichten, familieleden van vrienden en bekenden

staan vermeld. Voor een klein bedrag kan je er een uitdraai van krijgen. 

In Amsterdam is de lijst van alleen die uit de Hollandsche Schouwburg

naar Duitsland werden getransporteerd ter plekke in de muur gegraveerd. 

In Santiago, in Chili, werd in januari 2010 het Museum ter Herinnering

en Mensenrechten geopend. Het is opgedragen aan de 31.000 mensen die

slachtoffer werden van moord, marteling en ontvoering tijdens de

zeventien jaar durende dictatuur van Pinochet.

 

In Manilla, Filipijnen, staat een gedenkteken met daarop zestienhonderd

namen van degenen die zijn verdwenen, of "geborgen" zoals het indertijd

in het jargon van de veiligheidsdienst heette. 

In Tuol Sleng, het voormalig martelcentrum bij de Cambodjaanse

hoofdstad Phnom Penh, liggen ontelbaar veel naamloze schedels

opgestapeld. 

In een voormalig hoofdkantoor van de politie in Kampala, Oeganda,

wordt de geïnteresseerde bezoeker een ruimte met rommelige geraamten

getoond.Van sommigen zijn de armen of beenderen nog altijd met

prikkeldraad vastgebonden. 

In Jerevan, Armenië, staat `s werelds enige museum gewijd aan de

genocide op de Armeniërs in het Turkse rijk, ten tijde van de Eerste



Wereldoorlog. 

In Winnipeg komt binnen een jaar of wat een Museum voor

Mensenrechten, vooral gewijd aan "de Canadese geschiedenis van

tolerantie en begrip voor mensenrechten" 

In Den Haag opent in 2013 nabij het Binnenhof een huis voor democratie

en Rechtstaat. Een mensenrechtenmuseum hebben we niet. 

In een volgend Contactblad omschrijf ik tenslotte een reisgids van

straatnamen enkel hier in Nederland.

Indien u wilt reageren op dit artikel kunt u Wim van Gessel, de schrijver
van dit artikel, bellen op 030-2621510. U kunt ook contact opnemen met
Clemie Bouman, Paul van der Laan of Emmy Bouwman wanneer er
brieven naar gevangen worden geschreven.

VERHALEN UIT DE PAROCHIE

's Middags ga ik met 3 meisjes van 7 en 8 naar de bibliotheek. Onderweg 

wordt getwist wie eerst mag vertellen. Eén begint: Heb je gehoord? Van

het jongetje dat dood is? Hij was pas 3. Hij ging net leven en nu is-ie al

dood. We weten niet hoe dat kwam. Ineens, hup, was zijn hart stil. Echt

erg, hè? Zijn neefje moest heel hard huilen in de klas. En toen mochten

we tekenen van de juf. 

Er waren al meer kinderen en volwassenen die hierover begonnen. Ze

zijn onthutst. Een aantal kent hem. Hij woont een buurtje verderop. Het

Verdomhoekje is ineens een naam met extra lading. Het is onduidelijk

wat precies gebeurde, maar er gaan geruchten. Voor sommigen 

confronterend omdat ook in hun leven zo'n 'ongeluk' om de hoek ligt.

Het roept angsten boven en ik zie ze worstelen met vragen die dit aan hún

leven stelt. Niet iedereen mag tekenen van de juf.

Een ander weet ertegenop te bieden: Heb je gehoord? Een meisje van 12

kreeg een baby! 12 jaar!!  Maar ze kan geen moeder zijn, toch? Dan kan

ze niet meer spelen en niet meer naar school. Ik ga dat niet doen hoor. 

Ik ga eerst school afmaken en dan werk zoeken en dan pas een baby. 

Is beter toch?

Nou en of! Als ik vraag hoe die baby in die buik komt, valt even een

stilte, tot eentje zegt: je moet het héél erg wensen. Toen ik een broertje

wilde zei mama: dan moet je daar maar voor bidden. En dat heb ik

gedaan: elke nacht heb ik Allah gevraagd. En nu heb ik een broertje!

Ondertussen wordt een muntje op straat gevonden en roept er een: Of,

wat ook kan: ze heeft een muntje gegooid in een put! …Maar wij gaan dat

niet doen hoor!

  

Tussen leven en dood, is het geluk als kinderen kind mogen zijn, is het

geluk als ten minste ik ze die ruimte kan bieden, is het geluk om door

hun ogen mee te mogen kijken. We stuiven de draaideuren door de bieb

in, op zoek naar een ander verhaal.

Monique de Bree, Buurtpastor 1 Daalsedijkbuurt.

FEESTDAG TER ERE VAN DE EUCHARISTIE

Ofschoon de beleving van het sacrament van de eucharistie plaatsvindt,

telkens als wij de eucharistie vieren, wordt toch eenmaal per jaar in een

aparte feestdag bijzondere aandacht geschonken aan dit grote mysterie

van ons geloof. Op de tweede zondag na Pinksteren vieren wij in onze

kerkprovincie het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en

Bloed van Christus. Naast deze feestdag is er de jaarlijkse gedachtenis

van de instelling van dit sacrament tijdens de viering van Witte

Donderdag op de vooravond van Goede Vrijdag.

Twee aspecten: viering en verering 

Bij de viering van Sacramentsdag, zoals deze feestdag meestal wordt

aangeduid, komen de twee nauw samenhangende aspecten van dit

geloofsgeheim aan de orde: zowel de viering als de verering of

aanbidding van dit sacrament. 

Omdat de verering voortkomt uit de viering, gaat de liturgie van deze

feestdag ervan uit dat de uitstelling met de in die mis geconsacreerde

hostie, al dan niet gevolgd door een processie, plaats heeft in directe

aansluiting op de eucharistieviering. In deze verbondenheid komt

duidelijk tot expressie hoe deze twee aspecten van hetzelfde geheim met

elkaar samenhangen. 



Om deze samenhang te verduidelijken zou men op deze feestdag zelfs

elke eucharistieviering kunnen afronden met een korte aanbidding van het

uitgestelde sacrament. Deze uitstelling wordt dan besloten met de zegen

met het Allerheiligste, voorafgegaan door het zingen of bidden van de

laatste twee strofen van de hymne Loof, mijn tong (Pange lingua). 

In dat gezang belijden wij onze diepe eerbied voor dit sacrament van de

Eucharistie, dat het teken is van het nieuwe verbond in Jezus' bloed, de

gewijzigde voortzetting van het eerste verbond, dat God op de berg Sinaï

sloot met zijn uitverkoren volk. 

Ook in een communieviering zou aan de aanbidding van het eucharistisch

sacrament op deze dag een bijzonder reliëf gegeven kunnen worden.

Wat vieren wij? 

De betekenis van Sacramentsdag staat kernachtig verwoord in de antifoon

bij de lofzang van Maria op die dag: 'O heilig feestmaal, waarbij Christus

onze spijs en drank is, zijn lijden ons in gedachten komt, de genade bezit

neemt van ons hart en de hemel ons wordt toegezegd, alleluja.'

Dat bij dit mysterie van de eucharistie, waarin God onder de tekenen van

brood en wijn schuil gaat, van ons een groot geloof gevraagd wordt,

komt tot uiting in de hymne van het avondgebed. 

Daarin staat dat waar onze zintuigen (het gezicht, de smaak en het tasten)

tekort schieten, alleen het geloof moet volstaan om ons oprechte hart te

bemoedigen.

Bron: Parochiebladenservice

E. de Jong

VOOR DE KINDEREN

Gaan dieren naar de hemel ?
Heleen heeft verdriet. Sneeuwvlok, haar witte cavia is doodgegaan. 
Hoe ze ook heeft gebeden voor zijn genezing. Samen met haar broer heeft
ze hem begraven in de tuin. Ze heeft er zelfs een kruisje bij gezet. 
Als ze in haar bed ligt, vraagt ze zich af of Sneeuwvlok nu in het paradijs
is. Gaan dieren óók naar de hemel ? 
Geen gemakkelijke vraag !
God houd zeker van dieren.
In de Bijbel komen veel
dieren voor. Denk maar
eens aan het
scheppingsverhaal. God
vindt dieren belangrijk ,
want Hij vraagt aan Noach
om ze mee te nemen in de
ark om ze te redden van de
zondvloed. En wie zien we
in de kerststal vlak bij het
kindje staan? De os en de ezel en ook schapen. Toch is een dier geen mens.
God houdt van de dieren maar Hij houdt nog meer van Heleen en alle
mensen, die geschapen zijn om na te denken, te praten, lief te hebben.
Alleen zij lijken op God, zij zijn gemaakt naar zijn beeld. En Hij wil voor
altijd bij hen wonen.
Maar alles wat Heleen met Sneeuwvlok heeft meegemaakt, is belangrijk.
Ze heeft geleerd met hem te spelen en hem te verzorgen.
Ze praatte met hem. Heleen en haar cavia hadden iets met elkaar. Je kunt
het gerust liefde noemen.

Mede dank zij Sneeuwvlok is Heleen een oplettend, teder, zorgzaam, trouw
iemand geworden. Dat gaat nooit voorbij. Dat hoort bij het levensverhaal
van Heleen. En wat een mooi cavialeven , als je dat hebt kunnen betekenen
voor een klein meisje.

bron : maar wie is God Marianne en Peter



PINKSTEREN

Laat mij, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een wonder verrichten,
een klein wonder van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten,
een wonder dat weer hoop schenkt en moed,
dat treurenden vreugd'vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet.
Heer, schenk mij die geestkracht van boven!

Laat mij, Heer, door uw Geest onbevreesd
met vuur'ge tong de vlam ontsteken
op plaatsen waar Uw liefd' is geweest,
doch voor kou reeds lang is geweken.
Geef mij de kracht die Simson bezat
wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in verdwaalde, zoekende zielen.

Frits Deubel

 

W
at u maar

kwijt wilt

BUS
Suggesties

Wensen

Verhuisberichten

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

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 in- of uitgeschreven worden, vul

dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de

pastorie, Lichtenberchdreef 4.  U kunt ook het secretariaat bellen.


