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Van onze pastoor
Een nieuw pastoor voor zes parochies: drs. pastoor George Paimpillil
George Paimpillil: tot voor kort parochievicaris van de Salvator parochie
en pastoor van de Sint Gertrudisparochie, en op 27 december 2009
zestien jaar priester. Aan zijn naam leest u al dat hij geen Nederlander
van geboorte is. Zijn familienaam betekent 'kleine kerk'. Hij is afkomstig
uit India. Aan de westkust ligt de grote provincie Kerala. Op 24 mei 1967
werd hij daar in het plaatsje Kozhikode geboren in een gezin met acht
kinderen. Niet zonder trots vertelt hij dat in die deelstaat ruim twintig
procent van de bevolking christen is. De apostel Thomas was al in 52 na
Christus naar het Oosten getrokken. Het verhaal gaat dat hij zelfs de
rivier de Indus bereikt heeft. Het daar geplante Christendom wist zich
door alle eeuwen heen te handhaven en ontwikkelde een eigen liturgie en
een eigen theologie.
George wilde graag priester worden, studeerde filosofie en theologie aan
de universiteit en werd op 27 december 1993 tot priester gewijd. Hij
maakte de gebruikelijke stadia door: eerst kapelaan en vervolgens
pastoor. Daarnaast gaf hij ook les aan zusters en broeders van diverse
kloosterorden.
Contacten met Kardinaal Simonis waren een inspiratie voor hem om
zichzelf aan te melden bij het aartsbisdom Utrecht. Hij werd in zijn
streven sterk gesteund door zijn bisschop in India om te informeren wat
er in Nederland te doen zou zijn. Per kerende post kreeg hij antwoord.
'Ik was snel gewonnen. Wat een pracht land, wat een voorzieningen en
wat een hard werkende lieve mensen. Vergeleken met waar ik ben
opgegroeid en heb gewerkt was er geen groot verschil. Ja misschien een
enkel kenmerk. Hier in Nederland is de scheiding tussen groepen
gelovigen sterk. Dat kennen wij niet. Moslims, Hindoes, Katholieken,
Protestanten en Boeddhisten gaan met veel respect en liefde met elkaar
om. Dat is waarschijnlijk een cultuurverschijnsel dat ons in de genen zit.'
George besloot in 1996 naar Nederland te gaan. Niet als missionaris,
maar als een priester die in de wereldkerk wil werken, daar waar het

nodig is. 'In Nederland ben ik, om de taal te leren, naar Nijmegen
gegaan en ook heb ik een vervolgstudie (drs in Nederlandse
kerkgeschiedenis) aan de KTU gedaan. Tegelijkertijd was ik pastor in
Gelderland en in Twente. Daarna werd ik als pastoor hier in Utrecht
benoemd, in de Gertrudis parochie. Dat was per 1 maart 2001.'
Daarna weer in de binnenstad van Utrecht als parochievicaris met een
studieverlof voor een promotieonderzoek bij FKT universiteit Tilburg.
Er zijn in de Gertrudis en in de Augustinus veel werkgroepen door hem
gestimuleerd. De jonge gezinnen zijn ook steeds meer betrokken bij de
parochie en dat is goed te merken. Naast veel ouderen die zeer trouw zijn
gebleven, zorgt dat voor een evenwichtige opbouw van de parochie.
'Ik heb het pastoraat weten te intensiveren door altijd aanwezig te zijn en
heel direct en snel antwoord te geven, mede ook dank zij veel
vrijwilligers. Ik ontwikkel wel de ideeën, maar de mensen moeten het
doen.'
(Bron: interview door Nico Harmsen )
Zijn boodschap aan ons is:
Ik ben heel blij om in de Parochie Utrecht Noord - West te mogen
werken en ik hoop dat jullie allen voor mij een goede hulp zullen zijn om
mijn taak in deze parochie naar behoren te vervullen.
Ik kan nu nog geen bijzondere dingen zeggen over het werk dat ik hier
zal proberen te doen. Want eerst zal ik de parochie goed moeten leren
kennen en daarna kan ik pas iets zeggen over wat ik hier wel en niet zal
kunnen doen.
Laten we daarom proberen in deze beginperiode elkaar goed te leren
kennen, elkaar te begrijpen en met elkaar voor het ene doel samen te
werken.
Een ding kan ik wel zeggen: dat ik er ben om naar iedereen te luisteren
en om te proberen hulp te bieden in alle nood, bijzonder als het gaat over
de geestelijke noden. Ik ben er van overtuigd dat God dan Zijn zegen
over ons zal schenken.
Pastoor George Paimpillil

Van het bestuur

Kerkenleven

De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd. Na de teleurstelling van
de benoeming van pastoor Joachim in het parochieverband Zuid-West
Salland moest er nogal wat geregeld worden.
Allereerst de verhuizing van Joachim. Op 1 februari kwamen de
verhuizers inpakken en op 2 februari vertrok hij naar Wijhe, waar hij zijn
intrek nam in de pastorie van de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen Kerk.
Dan volgde de installatie op 18 februari in de Heilige Nicolaas kerk te
Schalkhaar. Samen met een groot aantal parochianen was het bestuur
aanwezig bij de installatieviering . Op verzoek van Joachim hebben we
met een kleiner aantal parochianen een bezoek gebracht aan de nieuwe
residentie van hem. Het was inmiddels al behoorlijk laat geworden. Een
schitterende pastorie, waarin je echt kon verdwalen, maar wel gezellig.

Jaren geleden. Ik volg de diakenopleiding van het bisdom. Tijdens één
van de lessen vraagt de docent om kernachtig op de schrijven wat geloof
voor je betekent. Als we dat gedaan hebben is het koffiepauze zegt hij, en
loopt alvast het lokaal uit. Een jaargenoot krabbelt vliegensvlug iets op
zijn papier en verdwijnt ook richting koffieautomaat. Ik kijk mijn andere
klasgenoten eens aan en stilletjes spieken we samen op het papier van
onze koffieleutende collega. Er staat maar één woord op: vertrouwen.

Op zaterdag 21 februari kwam de nieuwe pastoor George Paimpillil zijn
onderkomen aan de Lichtenberchdreef bewonderen en maakte hij een
lijstje met wensen voor zijn nieuwe huisvesting. De daarop volgende
dagen moest er hard gewerkt worden om te zorgen dat hij op 2 maart zijn
intrek zou kunnen nemen. Al de genen die zich hiervoor hebben ingezet
"Hartelijk dank "daarvoor.
Na zijn verhuizing op 2 maart kwam de dag van de installatie in zicht. De
eerste beslissing die genomen moest worden was het bepalen van de
parochiekerk waarin de installatie voor het nieuwe parochieverband zou
gaan plaatsvinden. In goed overleg met pastoor George en de Stuurgroep
werd besloten de installatieviering te doen plaatsvinden in de
Jacobuskerk. De achterliggende gedachte daarbij was dat pastoor George
in onze pastorie ging wonen en als hij in onze kerk geïnstalleerd zou
worden dit wellicht opgevat zou worden dat hij alleen voor de
Rafaëlparochie werd benoemd.
In de installatieviering op 13 maart kwam de samenwerking tussen alle 6
de parochies duidelijk naar voren. Aan deze viering wordt door onze
diaken Lex in zijn artikel aandacht geschonken, en we hebben het verslag
van Gerard Groener van de St. Joseph parochie integraal overgenomen.
Joop Schwartz

Het is 18 februari 2010. Een karavaan van auto's met katholieke
Overvechters heeft zich in beweging gezet en is de IJssel overgestoken.
In Schalkhaar bij Deventer vindt de installatie plaats van de nieuwe
pastoor van de op die dag bij officieel decreet opgerichte fusieparochie
van de heilige Lebuinus. Katholieken uit heel Zuid-West Salland komen
nieuwsgierig kijken wie hun nieuwe pastoor eigenlijk is. De regiovicaris
Cornelissen gaat voor in een feestelijke viering waarin de nieuwe pastoor
sleutels van de kerken in de parochie, en pastoorsbenodigdheden als
doopschaal, biecht- en trouwstola plechtig krijgt aangeboden. Na de
viering spreek ik met een van de vele vrijwilligers die zich afvraagt of het
met de nieuwe pastoor een beetje zal klikken. Ik antwoord dat ik uit
Utrecht kom en dat wij met weemoed van pastoor Skiba afscheid nemen,
juist omdat het met hem zo goed klikte. Mijn gesprekspartner is nog niet
helemaal overtuigd en zegt, 'we zullen het maar afwachten.
De zondagen daarop gaan in Overvecht de twee nieuwgewijde
hulpbisschoppen, de mgr's Hoogenboom en Woorts, voor in hun
volledige bisschoppelijke waardigheid. Het zijn bijzondere vieringen want
het is lang geleden dat er nog eens een bisschop aan de Lichtenberchdreef
was. De beide hulpbisschoppen voelen de sfeer in de parochie zonder
pastoor Skiba goed aan en bieden na de viering hun luisterend oor.
Op 13 maart moet er weer een water worden overgestoken. Maar nu is
dat slechts stadsrivier de Vecht om in het aanpalende Zuilen de installatie
van onze nieuwe pastoor George Paimpillil mee te maken. We willen
graag zeggen ‘onze’ pastoor, maar we delen hem met de parochies die

later dit jaar gaan fuseren tot de nieuwe Ludgerusparochie van Utrecht
Noord-West. Hoofdcelebrant bij de installatie is inmiddels een bekende:
mgr Woorts, dit keer in zijn hoedanigheid van regiovicaris voor de
provincie Utrecht. Nu is het de beurt aan de mensen in de volle
Jacobuskerk om zich af te vragen: zal het klikken met de nieuwe pastoor?
Niemand weet dat nog, maar we bidden met geloof in ons hart dat er
goede jaren voor de aanstaande Ludgerusparochie en zijn nieuwe pastoor
in het verschiet liggen. Ik ervaar de lange viering als een gebed om
vertrouwen.
De volgende dag maak ik meteen al een deel mee van de
kennismakingstournee van pastoor George, zoals pastoor Paimpillil graag
genoemd wordt, in de Anthonius/Goede Raad kerk. Om voorgangers de
mogelijkheid te bieden twee keer op een zondag voor te gaan, is de
aanvangstijd aan de Kanaalstraat naar 9.30 u verschoven. Omdat ik nog
niet eerder aan de Kanaalstraat ben voorgegaan, zorg ik dat ik ruim op
tijd aanwezig ben. Ik fiets door stille straten van de stad. Ineens moet ik
denken aan het verschijnsel vroegmis uit mijn jeugd. De parochianen van
Lombok laten zich ondanks het vroege uur niet kennen en bereiden
pastoor George een hartelijk welkom. Vertrouwen moet uiteraard
groeien, maar ondertussen denk ik: de kerk van ons deel van de stad is
iets nieuws begonnen, zie je het niet?
Lex Janssen diaken

Installatie pastoor Skiba
Op donderdag 18 februari is onze oud-pastoor Joachim Skiba in een
plechtige eucharistieviering officieel geïnstalleerd als pastoor van de
fusieparochie Salland Zuid-west, de St. Lebuinus. Bij de viering waren
een dertigtal parochianen van St. Rafaël aanwezig, wat onze oud-pastoor
zichtbaar fijn vond. Zij werden dan ook door hem uitgenodigd om na de
viering en het kopje koffie naar zijn pastorie in Wijhe te komen voor nog
een feestelijke afsluiting. Velen hebben daaraan gehoor gegeven, zodat
het daar nog heel gezellig werd, en laat.

Hierna volgt een verslag van de viering Dit verslag is overgenomen uit
het parochieblad van deze parochie.
Parochianen uit alle hoeken van het parochieverband, vrienden van de
nieuwe pastoor, de burgemeester van Deventer, bestuurders en
vertegenwoordigers van andere kerken waren aanwezig bij de hartelijke
en warme installatieviering van Joachim Skiba tot pastoor van de nieuwe
Heilige Lebuinus Parochie. Aan het begin van de viering maakte vicaris
Cornelissen namelijk bekend dat die middag, 18 februari, aartsbisschop
Eijk het decreet heeft ondertekend waarmee de twaalf
geloofsgemeenschappen van het parochieverband samengevoegd zijn tot
één nieuwe Heilige Lebuinus parochie. Deze fusie gaat met
terugwerkende kracht in op 1 januari 2010.
Tijdens de plechtigheid ontving pastoor Skiba de sleutels van de 12
kerken en de liturgische attributen die horen bij het ambt van pastoor. Dit
zijn de sleutel van het tabernakel, de kelk en de hostieschaal, de
doopschaal, de biechtstola, de witte stola, de zetel en de heilige oliën.
Namens het bestuur heette Bernard Assink Joachim Skiba van harte
welkom in het mooie land over de IJssel en hij riep de 20.000 katholieken
van de Heilige Lebuinus parochie op om hun mooie geloof op creatieve
en eigentijdse wijze uit te dragen.
Burgemeester Heidema sprak zijn felicitaties uit en benadrukte dat kerken
en gemeente samen moeten werken aan een warme en herbergzame
samenleving.
Namens alle parochianen overhandigde Caroline Legebeke en diaken
Marc Brinkhuis de nieuwe pastoor een pakket met 'streekproducten' van
alle plekken van de parochie. Van het Olster Nippie tot een boek van
Thomas a Kempis.
Tot slot nam pastoor Skiba zelf het woord en vertelde dat hij met spijt
afscheid heeft genomen van zijn parochies in Utrecht maar vervolgens
met goede moed op weg is gegaan naar 'dit land van melk en honing over
de IJssel'. En met deze uitspraak maakte hij een veelbelovend begin met
deze nieuwe fase voor de katholieke kerk in Zuidwest-Salland, de nieuwe
Heilige Lebuinus parochie.

Ludgerdag 2010

Impressie installatie pastoor Paimpillil

Nu we dit jaar allen parochiaan worden van de Ludgerus parochie, is het
misschien wel aardig deze dag bij te wonen.
De Ludgerkring Oost-Gelderland ontwikkelt in samenwerking met het
Aartsbisschoppelijk Ludgercomité tal van activiteiten rond St.-Ludger.
Deze in Zuilen geboren tijdgenoot van Karel de Grote is sterk verbonden
met de geschiedenis van ons land, in het bijzonder ook met die van de
Achterhoek. Ten onrechte is dat veel te weinig bekend. De Ludgerkring
en het Comité proberen op diverse manieren de gedachtenis aan Ludger
te verlevendigen. Zo werd vorig jaar, 1200 jaar na Ludgers dood, bij
Den Elter aan de Zutphen-Emmerikseweg in Baak een gedenkteken
onthuld.
Eerder al was het Ludgerpad geopend. Het loopt van Zutphen over Den
Elter en Vierakker naar Aalten, er is een mooi wandelboekje bij.
Hierover en over talloze andere bijzonderheden vindt u informatie op
www.ludgerkring.nl .

Onderstaand het verslag van de installatie van pastoor George Paimpillil,
gemaakt door Gerard Groener van de St. Joseph parochie.

Voor 2010 wordt er opnieuw een Ludgerdag georganiseerd, te weten op
Palmzondag, 28 maart. Het programma is licht en divers en heeft een
oecumenisch karakter:

<
<
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<

13.15 uur: aankomst van de deelnemers bij de St.-Willibrorduskerk
in Vierakker. Aansluitend: gezamenlijk vervoer naar
café-restaurant Den Elter: ontvangst met koffie
14.00 uur: gezamenlijk moment bij het Ludgergedenkteken
14.05 uur: gezamenlijk wandeling naar Vierakker, ± 4kilometer.
15.30 uur: oecumenische vesper in de St.-Willibrorduskerk
16.15 uur: koffie in het Ludgerusgebouw naast de kerk.

Misschien voelt u ervoor om deel te nemen aan de Ludgerdag.
Laat het ons via het vermelde e-mailadres e.ivens@hccnet.nl weten.
In plaats van e-mailen kunt u ook bellen: telefoon 0314-333470
Gerard Bomers, voorzitter Ludgerkring Oost-Gelderland

In een bomvolle Jacobuskerk, waar stoelen bijgezet moesten worden,
werd onze nieuwe pastoor, George Paimpillil, verwelkomd en
geïnstalleerd als pastoor voor de Ludgerusparochie in oprichting. Met
zoveel mensen uit zes parochies samenzijn was een hartverwarmende
ervaring. 'Het lijkt wel kerstmis', hoorde ik een paar keer. Het was in
ieder geval een mooi nieuw begin.
Hulpbisschop Woorts gaat ons met veel warmte voor in de viering. De
voorzitter van de Stuurgroep van het parochieverband Noord-West heet
iedereen welkom, waaronder familie van George en parochianen van
vorige parochies in 's Heerenberg, Denekamp, en uit de
Gertrudisparochie en Augustinus in Utrecht, maar vooral natuurlijk alle
aanwezigen uit de zes parochies. Uit de benoemingsbrief van de bisschop,
die de voorzitter voorleest, leren we dat George pas pastoor wordt van de
Ludgerusparochie als die komende zomer een feit wordt. Daarop
vooruitlopend wordt hij met terugwerkende kracht per 1 februari
benoemd tot pastoor voor vier parochies: Rafaël (Overvecht), Jacobus
Ludgerus en Salvator (Zuilen), Nicolaas-Monica (Ondiep) en de St.
Josephparochie.
Het evangelie van de dag is meer dan toepasselijk voor de installatie:
over een huurling en een goede herder. 'Een huurling heeft geen hart
voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen
kennen Mij'. In zijn preek zegt bisschop Woorts dat we geen betere naam
voor onze parochie hadden kunnen kiezen dan Ludgerusparochie.
Ludgerus was de eerste missionaris van Nederlandse bodem en is hier in
Zuilen geboren. Maar eerlijk is eerlijk: lang voor er hier sprake was van
christendom was er al een christelijke kerk in India. De katholieke kerk
daar is klein in omvang maar heel vitaal en levert nu missionarissen aan
ons. Zo treedt George in de voetsporen van Ludgerus.
De eigenlijke installatie tot pastoor omvat een hele reeks rituelen, waarbij
alle voorwerpen die een rol spelen in de pastorale functie aan de nieuwe
pastoor worden overgereikt: kelk en hostieschaal, altaarmissaal, sleutel

van het tabernakel, evangelieboek, doopschelp, paarse en witte stola
(voor boete en vergeving en voor feest en huwelijk) en de ziekenolie. Met
de nieuwe pastoor samen belijden wij ons geloof.
In de voorbeden komt het hele parochieleven aan de orde. Ze worden
voorgebeden door jong en oud: voor kinderen, voor jonge mensen, voor
gezinnen, voor onze geloofsgemeenschappen, voor het pastoraal team en
voor alle parochianen. 'Dat wij ons voor elkaar op velerlei wijze
dienstbaar mogen maken. Dat iedereen in de kerken van de parochie
kracht en troost mag ontvangen'.
In het eucharistisch gebed herdenken wij onze Goede Herder bij uitstek,
die zijn leven voor ons gegeven heeft. Moge Hij ons altijd behoeden en
bij ons blijven.
Aan het einde van de viering wordt George namens het pastoraal team
toegesproken door pastor Gerrit-Jan Westerveld. Hij herinnert eraan dat
het best een lastige boodschap was dat de bisschop pastoor Joachim Skiba
van ons wegnam midden in het proces van fusie. We voelden ons
overvallen. Het pleit volgens Westerveld voor George dat hij door zijn
ontwapenend optreden de lucht snel wist te klaren. De blik is nu weer
vooruit gericht.
Het laatste woord is uiteraard aan pastor George. Hij bedankt iedereen.
Het is duidelijk dat hij er zin in heeft. Voor concrete plannen is het nog
te vroeg. Hij wil eerst zijn energie steken in zoveel mogelijk
kennismaken met besturen, vrijwilligers en parochianen. Daarover
krijgen we de zegen van bisschop Woorts.
Het bleef nog lang gezellig en een levendige uitwisseling en
kennismaking. Tijdens de liturgie waren we verwend door het prachtig
zingende Drieslagkoor onder leiding van Sonja Roskamp. Bij de receptie
en het gezellig samenzijn was er gebak, soep en broodjes. Vrijwilligers
uit alle zes parochies hielpen een handje mee.
Het was een mooie dag.
Gerard Groener
Naschrift redactie:
Tijdens de plechtigheid zijn diverse foto’s gemaakt welke u kunt zien via
de website van onze parochie: www.sint-rafael.nl

De Goede Week
Palmzondag
Deze dag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tijdens de
viering wordt het lijdensverhaal voorgelezen. Palmtakjes worden
gezegend en aan de aanwezigen uitgereikt om mee naar huis te nemen.
Witte Donderdag
De donderdag in de Goede Week wordt Witte Donderdag genoemd. De
aanduiding "witte" donderdag is vanwege de liturgische kleding op deze
dag.
Op Witte Donderdag wordt in de viering het Laatste Avondmaal en de
instelling van de H. Eucharistie en het priesterschap herdacht. Het is de
laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen, voordat hij wordt
gekruisigd. Tijdens de maaltijd brak Jezus het brood en gaf het aan zijn
leerlingen. Ook gaf hij hun de beker.
Na afloop van de viering is er de mogelijkheid tot aanbidding van het
Allerheiligste in de kapel
Goede Vrijdag
Met vasten, klaagzangen, zwijgende klokken en geen muziek staat deze
dag in het teken van de droefheid over het sterven van Jezus. Maar bij al
deze rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht is.
Dat blijkt ook uit de naam van deze dag: Goede Vrijdag.
Het lijden en sterven van Jezus wordt die dag als volgt gevierd:
's Middags om drie uur, het tijdstip van Jezus' dood, bidden we samen de
kruisweg. We gaan stap voor stap langs de 14 staties van Jezus'
Kruisweg. Zo staan we stil bij al het Lijden dat Hij heeft doorstaan.
's Avonds is er geen gewone Eucharistieviering. Er is dan een viering
rond het Kruis. We lezen het Lijdensverhaal zoals de apostel en
evangelist Johannes dat heeft opgeschreven. Er zijn ook uitgebreide
voorbeden voor alle gelovige en ongelovige mensen over de hele wereld.
Vervolgens gaan we het kruis van Jezus vereren. Het kruisbeeld wordt
binnen gedragen onder het zingen van: " Dit is het Kruis, waaraan de

Verlosser van de wereld heeft gehangen." Hierna volgt de kruishulde,
waarna het beklag van Christus gezongen wordt in het lied: Populus
Meus. De gelovigen hebben dan ook gelegenheid het kruis te eren door
hun bloemenhulde. Tot slot van de viering is de communieritus.
Bij de Kruishulde op Goede Vrijdag om 19.00 uur is het al jaren een
traditie bloemen van huis mee te nemen om onder het kruis neer te
leggen, om op deze wijze Christus te eren. De bloemen worden later door
de bloemengroep verwerkt in de versiering voor Pasen.
Pasen
Pasen is het feest ter herdenking van Christus’ Verrijzenis uit de dood.
Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering
van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de
Paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van
Paaszondag. De Paaswake wordt doorgaans het drukst bezocht.
Pasen is niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest der feesten’, het
brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van
Jezus Christus ontlenen alle Sacramenten en alle overige vormen van
lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele Kerkelijk jaar kan gezien
worden als ontplooiing van de
verschillende aspecten van Pasen.
Ons woord ‘Pasen’ komt, via het
Aramese Pascha, van het Hebreeuwse
Pesach. Pascha en Pesach duiden het
Joodse paasfeest aan, een lentefeest
waarmee de Joden de bevrijding van de
slavernij in Egypte vieren.
De Paaswake bestaat uit vier onderdelen:
de lichtritus, de dienst van het woord, de
viering van het doopsel en de
eucharistieviering. De Liturgische kleur
bij de wake is wit. Wit is de kleur van het
licht en zuiverheid, die gebruikt wordt
voor alle feesten en gedachtenissen van
Christus die niet in het teken van zijn
lijden staan.

Vieringen in de St. Rafaël kerk
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27 mrt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Eppink
28 mrt 11.00 uur Palmzondag - Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
1 apr 19.00 uur Witte Donderdagviering
Pastor George Paimpillil
20.15 uur Aanbidding
Pastoor George Paimpillil
2 apr 15.00 uur Kruisweg
Pastoor George Paimpillil
19.00 uur Kruishulde
Pastoor George Paimpillil
3 apr 22.00 uur Paaswake - Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
4 apr 11.00 uur Hoogfeest van Pasen - Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
5 apr 11.00 uur Tweede Paasdag - Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
10 apr 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
11 apr 11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
17 apr 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
18 apr 11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
24 apr 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Eppink
25 apr 11.00 uur
??
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1 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
2 mei 11.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
8 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Eppink
9 mei 11.00 uur Eucharistieviering
Pastor Eppink
13 mei 11.00 uur Hemelvaartsdag ??
15 mei 19.00 uur Woord en Communieviering
Pastor G. Westerveld
16 mei 11.00 uur Woord en Communieviering
Pastor G. Westerveld
22 mei 19.00 uur Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
23 mei 11.00 uur Pinksteren - Eucharistieviering
Mgr. Hoogenboom en pastoor Paimpillil
24 mei 11.00 uur Tweede Pinksterdag - Eucharistieviering
Pastoor George Paimpillil
29 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen
30 mei 11.00 uur Woord- en Communieviering
Diaken Lex Janssen

Parochie wel en Wee
Overleden:
14 januari 2010

Cilia Rozier-Bot
Zij woonde Costa Ricadreef 85
en werd 95 jaar.

25 februari 2010

Gerard Ferron
Hij woonde Rubicondreef 9
En werd 76 jaar

De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.

Als ons leven eindigt,
moet het zijn zoals bomen in de herfst:
vol goede vruchten

Gedoopt:
Poolse Eucharistievieringen
Iedere zondagmorgen, aanvang 12.00 uur
Polska Msza SW
Niedziela 12.00 Ks. T. Kozienski

7 maart 2010

Vieringen door de week
Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en
op donderdagmorgen om 9.00 uur.

De parochie heet haar van harte welkom en feliciteert haar ouders.

Agenes Isabel Jose
Dochter van Josu Devasia en Elizabeth Anchuthara

Vieringen buiten de Rafaëlkerk
Vieringen in de Johanneskerk
28 mrt
Oec. Viering van Schrift en tafel Ds.Cees van Steenis
1 apr
Witte donderdagviering met maaltijd
18.30 uur
2 apr
Viering Goede vrijdag
19.30 uur
3 apr
Paaswake 22.00 uur
Ds. Harry Wim Wierda
4 apr
Viering paasmorgen
Ds. Harry Wim Wierda
11 apr
Oec. Woorddienst
Ds. Harry Zeldenrust
18 apr
"Verhaal halen "
Werkgroep "Vieringen"
25 apr
Oec. viering van Schrift en tafel Ds. Harry Wim Wierda
2 mei
Eucharistieviering
Pastor Huub Schumacher
9 mei
Oec. Woorddienst
Ds. Harry Wim Wierda
13 mei
Viering Hemelvaart
in Jeruel-kapel
16 mei
"Verhaal halen "
Werkgroep "Vieringen "
23 mei
Oec.viering van Schrift en tafel Ds. Harry Wim Wierda
30 mei
Oec. Woorddienst
Ds. Cees van Steenis
Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.
Vieringen in Tamarinde
Hierbij informeren wij u over een wijziging in het ritme van de zondagse
vieringen in Tamarinde. Vanaf 1 februari, zal er op elke eerste zondag
van de maand (met uitzondering van de christelijke feestdagen), geen
viering meer zijn. Redenen hiervoor liggen in de financiële sfeer.
Met deze wijziging hopen wij een zekere continuïteit te kunnen
waarborgen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u met mij contact
opnemen, ds.Mini Jurjens, 030- 26 34 700
28 mrt
1 apr
2 apr
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr

Mw Dubois
Witte Donderdag dienst van Schrift en Tafel ds Jurjens
Goede Vrijdag
ds Jurjens
PASEN
ds Jurjens
Drs Vroeg eindig
Mw Prins
ds Jurjens

2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei

GEEN VIERING

Pinksteren
Dhr Smits

Dhr Smits
Mw vd Schrier
ds Jurjens

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn
beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen.
Zondagse vieringen Tamarinde
Vieringen in Rosendael
24 jan
31 jan
28 mrt
1 apr

2 apr

3 apr
4 apr
11 apr
18 apr
25 apr
2 mei
9 mei
13 mei

Dienst van schrift en tafel
Pastor Annigje Bos
Woord- en communieviering
Hr. E. van Kerkhoff
Palmzondag
W-C viering
Pastor Jos Hettinga
Witte Donderdag
10.30 en 14.15
Gemeenschappelijke Ziekenzalving:
Pastores Moorman, Bos en Hettinga
Goede Vrijdag 15.00 uur
Pastores Moorman, Hettinga en v.d. Steen
Kruisweg met dia’s en passiemuziek
Paaswake 19.00 uur
Pastores Moorman,
Bos en Hettinga, m.m.v. koor van Paulusparochie
Paasmorgenviering
Pastor Jos Hettinga
Eucharistieviering
Pastor Moorman
Woord- en Communieviering
Pastor Jos Hettinga
Schrift en Tafel
Pastor Annigje Bos
Woord- en Communieviering
Pastor Jos Hettinga
Eucharistieviering
Pastor Moorman
Hemelvaart - Eucharistieviering
Pastor Moorman

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en
beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.
Daarnaast is er in de kapel
- iedere woensdag om 16.00 uur een korte gebedsdienst in de kapel
- iedere vrijdag rond 10.30 uur een aangepaste kerkdienst voor de PGbewoners

Zorg op Dreef
De merel
Er was eens heel groot bos, waar allerlei dieren leefden. Olifanten,
paarden, mieren, pauwen, uilen. En ook een eenvoudige, hele stille,
verlegen zwarte merel, die bijna nooit iets zei. Onderling zaten de dieren
(behalve de merel dus, die haast nooit wat zei) vaak te kibbelen. Zo graag
wilde de merel dat veranderen. Maar hij wist niet hoe. Op een nacht
kreeg de merel een droom, een droom die hij niet goed begreep. Hij
hoorde een stem die fluisterde: "je moet het hogere zoeken, dan zal alles
beter gaan...."
De merel werd wakker, begreep de droom niet en dacht bij zichzelf: het
hogere zoeken, wat zou dat nou zijn.... Hij vloog een paar takken
hogerop. Maar ja, dat was het ook niet.
Omdat hij het niet begreep, ging hij praten met andere dieren. Hij ging
naar de olifant en vertelde over zijn droom, dat hij het hogere moest
zoeken.
"Oh," Zei de olifant, "dat is makkelijk". Hij rukte met zijn slurf een paar
boomstammen uit de grond. "Kijk", zei de olifant, "dat is nou het hogere
werk.. leuk hè!"
De merel wist niet wat hij moest zeggen en ging verder. Toen kwam hij
het paard tegen en vertelde opnieuw over zijn droom, dat hij het hogere
moest zoeken "Oh", zei het paard "dat is makkelijk, weet je wat het
hogere is?" En hij nam een grote aanloop en sprong hoog over een hek.
"Kijk", zei het paard, "goed hoog springen, dat is nou het hogere..."
Maar de merel wist niet wat hij moest zeggen en ging verder. Toen kwam
hij bij de pauw die hij ook vertelde over zijn droom. "Het hogere", zei
pauw peinzend, "ja, daar kan ik je wat van laten zien...... kijk maar!" En
hij maakte zich groot en spreidde al zijn veren. Ze blonken en schitterden
in de zon. "Dát is nou het hogere: wij moeten de wereld mooier maken!"
En de merel wist niet wat ie moest zeggen en ging verder.
Het was avond geworden en werd donker. De merel viel in slaap en in
zijn droom zag hij een engel. Die keek hem aan en vroeg waarom hij zo
verdrietig keek.

"Ach" zei de merel "ik wilde het hogere zoeken, en heb allerlei dieren
gevraagd maar niemand wist het, het was waardeloos."
"Nee", zei de engel "dat was het niet. Alle dieren zijn op andere
gedachten gebracht, en nu met iets bezig waar ze goed in zijn en plezier
in hebben. En omdat jij durfde te verlangen naar het hogere zal ik jouw
iets geven ... ik geef jouw het liedje van verlangen." En de engel tikte
even met zijn vleugel tegen de snavel van de merel.
Toen de merel wakker werd, kon hij zingen, zo mooi zingen....
Sinds die dag, kun je 's avonds en 's ochtend, vooral in het voorjaar, de
merel horen zingen. En dan zie je de mensen even stilhouden en luisteren
naar een lied, een lied dat verlangen wakker maakt.
(herkomst onbekend)
Geestelijke Verzorging Aveant

Verkoop van kaarten
Het is lang geleden, dat u iets van Pastor Denis in Malawi gehoord hebt.
Zijn laatste brief van 27 oktober 2009 kwam hier aan op 9 december.
Pastor Denis is overgeplaatst naar Zomba, een kleine stad, waar ook zijn
Bisschop woont. Hoewel het zwaar voor hem was zijn parochie en de
mensen daar achter te laten, was het ook een opluchting voor hem. Het
bezoeken van zijn parochianen per fiets in de heuvelachtige streek kostte
hem teveel energie. Een jongere priester heeft zijn parochie
overgenomen.
Ik heb Pastor Denis gevraagd, wat zijn werk in de nieuwe plaats precies
inhoudt. Voor hemzelf was dat ook nog niet helemaal duidelijk, toen hij
er aankwam. Dat hoort u de volgende keer.
Veel van u zullen ook NESTOR, het Magazine van de Unie KBO,
ontvangen. In het nummer van maart 2010 staat een goed interview over
ouderen in Malawi.
We hopen dit jaar Pastor Denis te kunnen blijven steunen door de
verkoop van onze kaarten. Uw steun daarbij is onontbeerlijk.
Namens de kaartengroep, Livina de Nijs mmz

Kennismaking met straatpastoraat
Het straatpastoraat vindt zijn oorsprong in de komst van het inloop
centrum voor verslaafden in Hoog- Catharijne ruim 10 jaar geleden.
Instellingen en kerken zagen een mogelijkheid pastoraal werk op te
zetten. Regelmatig worden er vieringen georganiseerd en gaan pastoraal
werkers de straat op.
Drugs en geloof gaan moeilijk samen vinden de verslaafden zelf en toch
is er behoefte bij hen erover te praten. Dakloze verslaafden zijn druk met
overleven en denken intussen na over hun situatie. Er zijn mensen die in
de criminaliteit zitten en dat eigenlijk niet willen, maar geen andere weg
zien. Het is belangrijk dat ze de gelegenheid hebben te praten over hun
angst en
schuld en met hen in gebed kunnen gaan. Die ruimte is er in elk geval in
het straat pastoraat.
Tot dit werk behoort ook het bezoeken van verslaafden die in het
ziekenhuis liggen of in de gevangenis zitten en weinig contacten hebben.
En als een verslaafde wil afkicken of het contact wil herstellen met
familieleden, dan helpen de vrijwilligers daar graag bij.
De pastoraal medewerkers sturen niet aan op snelle oplossingen van de
problemen, een klein stapje verder komen kost doorgaans al veel tijd. Zij
streven geen hoge idealen na.
Het beeld van het mosterdzaadje waaruit iets groots voortkomt, is
belangrijk voor het werk van de pastores. Verslaafden moeten maar naar
een afkick centrum zeggen zo velen, maar
in werkelijkheid is het leven veel te ingewikkeld voor eenvoudige
oplossingen.
Ook niet verslaafden kunnen daarover meepraten.
Het straat pastoraat biedt zorg zonder onderscheid, zowel aan gelovigen
als ongelovigen. Het geloof is niet primair het doel, er moet eerst een
ontmoeting zijn van mens tot mens.
Dit bijzonder Pastoraal werk verdient niet alleen onze aandacht, maar
ook ons gebed.
Diaconie

Hartelijk dank voor uw brieven. Want, zoals u hieronder kunt lezen, er
wordt wel iets door bereikt!
Van Amnesty ontving ik onderstaande zeer hoopvolle berichten van
vrijlatingen van gevangenen die dankzij de schrijfacties zijn vrij gekomen
en hun blijdschap daarover. Juist die blijdschap vind ik intens belangrijk
om u te laten zien dat het schrijven van brieven zeer zinvol en belangrijk
is voor het behoud van hun woningen, geen uitlevering of bedreigingen,
maar vrijheid.
Harare
Naar aanleiding van een bliksemactie die Amnesty in juli 2009 uitstuurde
over geplande huisuitzettingen in Harare, de hoofdstad van Zimbabwe,
vond er een ontmoeting plaats met de burgemeester van de stad. Op 30
december 2009 stuurde de burgemeester vervolgens een brief aan
Amnesty. In deze brief legde hij uit dat hij petities en brieven had
ontvangen van Amnesty-aanhangers waarin zij hun bezorgdheid over de
huisuitzettingen uitten. In de brief maakte de burgemeester bekend dat
naar aanleiding van de vele brieven de geplande uitzettingen opnieuw
worden bekeken. Ook zal er worden gezocht naar nieuwe
huisvestingslocaties voor de groep.
Igor Koktysh
Op 2 februari werd de Wit-Russische muzikant en activist Igor Koktysh
vrijgelaten. Hij was actief in de oppositiebeweging in Wit-Rusland en zat
2,5 jaar vast in de Oekraïne. De autoriteiten wilden hem uitleveren aan
Wit-Rusland maar op 10 december gaf het Europese Hof voor de
Mensenrechten aan dat dit niet mocht en dat hij onmiddellijk moest
worden vrijgelaten. Amnesty International sprak hem na zijn vrijlating.
Igor bedankte Amnesty "voor de moeite die jullie voor me hebben
gedaan".

Jorge Molano
Eind januari kreeg Amnesty ook het bericht dat mede dankzij de brieven
van Amnesty-activisten de Colombiaanse mensenrechtenadvocaat Jorge
Molano niet meer wordt bedreigd. Molano en zijn familie liepen ernstig
gevaar vanwege het werk van Jorge als advocaat van mensen die op zoek
zijn naar hun verdwenen familieleden. Molano werd regelmatig bedreigd.
Amnesty riep op om brieven te schrijven aan de Colombiaanse overheid,
met het verzoek de bedreigingen aan het adres van Jorge Molano en zijn
familie te onderzoeken en te stoppen. En met succes!
Over het werk van Amnesty en de schrijfacties kunt u bellen naar Clemie
Bouman, 030-244 1098, Emmy Bouwman, 030-2617161 of Paul van
der Laan, 06-3876 9404. Over dit artikel kunt u bellen naar Wim van
Gessel, 030-262 1510

Eerste H. Communie 2010
Dit jaar zijn enkele kinderen bezig met de voorbereiding van hun eerste
communie. En dat was en is toch een bijzondere dag in het leven van een
kind, zoals u zich misschien nog wel kunt herinneren.
Zij zijn al enkele keren bij elkaar geweest in de St. Rafaël kerk, en
komen daar nog een paar keer.
Tijd : van 14.30 uur tot 15.30 uur
28 april:

19 mei :
26 mei :
9 juni :

zij lezen in het oude en nieuwe
testament (OT/NT), bidden
samen en zijn creatief bezig
lezing in het NT, en bidden en
maken weer iets moois
als op 19 mei
uitleg van de H. Eucharistie,
oefenen en een film kijken

Ja, en dan op zondag 13 juni : hun eerste Heilige Communie feestviering

MALAWI
Vastenaktie van 2010, het 50 jarig
jubileumjaar, staat in het teken van
klimaat. Zij wil laten zien wat de
gevolgen zijn in ontwikkelingslanden door de klimaatverandering. Er is
gekozen voor een centraal jubileumproject, Malawi, een van de armste
landen in Zuidoost Afrika. Dit land kampt al jaren met de gevolgen van
klimaatverandering. Mede door steun van Vastenaktie wordt gewerkt aan
het toepassen van andere landbouwtechnieken. Zo kunnen zij overleven
in periodes van hevige droogte. De mensen leren gebruik te maken van
andere technieken, andere gewassen en vee dat beter tegen de droogte
kan. De bevolking van Malawi merkt nu al aan den lijve dat het leven
moeilijker wordt. Het regenseizoen is veranderd, het begon vroeger rond
half oktober, nu pas half november. Voorheen wisten de mensen wanneer
zij hun gewassen moesten planten. Er viel voldoende regen om een
redelijke oogst te krijgen. Nu is dat allemaal anders. Als het regent zijn
het heftige buien, noodweer en overstromingen die de aanplant
verwoesten en vruchtbare grond wegspoelen.
In een land waar 90% van de bevolking van die landbouw leeft is dat
dramatisch. Te weinig oogst betekent meteen honger en armoede.
Overstromingen maken de nood acuut. Mensen moeten vluchten voor het
water. Ze verlaten massaal hun huizen en moeten worden opgevangen.
In zo'n situatie is drinkwater een bijkomend probleem.
De gezondheidstoestand van de mensen verslechtert, er breken ziektes
uit. De kerk in Malawi onderneemt diverse dingen:
1- Noodhulp voor mensen die direct in levensgevaar verkeren. De kerk
staat klaar met opvang, voedsel en medische zorg.
2- Mensen leren zich voor te bereiden op rampen: hoe voorzie je een
overstroming en hoe kun je jezelf en je vee op tijd in veiligheid brengen.
3- De kerk zorgt er nationaal en internationaal voor dat de situatie op de
politieke agenda blijft staan.
Als christenen zien wij de wereld als schepping. De landen in het rijke
westen moeten zorgen voor de armen, We moeten ervoor waken dat het
omgekeerde gebeurt: dat de rijken van deze wereld het leven van de
armen nog moeilijker maken. Mensen moeten zich bewust zijn van de
gevolgen van hun. handelen.
Diaconie

Weeshuis in Polen
Zondag 7 maart hebben kerkgangers een oproep kunnen horen om spullen
te leveren voor een opvanghuis in Polen. Een particulier initiatief van een
echtpaar om diverse zaken naar Polen te brengen. Voor hulp aan een
organisatie die vrouwen met kinderen opvangt. Mensen die vaak ook nog
mishandeld zijn. Dat tehuis wordt verbouwd, (nog in volle gang), en
moet zichzelf bedruipen met wat het krijgt. Het staat in Jasieniec en kan
veel gebruiken van spullen die wij soms wegdoen. Die spullen kunnen
van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur worden gebracht bij de
pastorie. Iedere zondag worden ze opgehaald. Woensdag 28 april gaat het
echtpaar met de spullen die dan zijn verzameld richting Polen.
Wat kunnen zij gebruiken?
Kleding, luiers, shampoo, wasmiddelen, schoenen, schrijfgerei, dekens,
kussens, speelgoed, knuffels, handdoeken, .....
U heeft nu wel een idee.
Van harte aanbevolen.

Voor de kinderen
Waarom hebben ze Jezus gedood?
Ineens was iedereen het met elkaar eens. De hogepriesters en
schriftgeleerden, deskundigen op het gebied van de Joodse wet, waren
geschokt door wat Jezus deed en wat Hij zei. Hij is zondaars aan het
vergeven, wie denkt Hij wel dat Hij is? Mozes? Of God zelf? Hun regel
was, dat mensen die spotten met God gestenigd moesten worden. Dus
zorgden ze ervoor dat Jezus werd aangeklaagd en schuldig bevonden.
Herodes, koning van Galilea, de provincie waarin Jezus woonde, was
jaloers op de groeiende aanhang van Jezus, en hij was bang dat hij de
macht zou kwijtraken.
En Pilatus, de Romeinse landvoogd, liet zich overhalen om de doodstraf
uit te spreken, ook al vond hij zelf dat Jezus niets fout had gedaan.
Pilatus was bang dat de mensen hem anders zouden aangeven bij de
keizer is Rome.

Judas, een van de vrienden van Jezus, organiseerde de arrestatie.
Misschien om wat geld te verdienen, of omdat hij teleurgesteld was en
geen vertrouwen meer in Jezus had.
Ook het volk liet Jezus ineens vallen: bij de intocht in Jeruzalem stonden
de mensen nog te juichen, maar een paar dagen later schreeuwden ze :
'Kruisig Hem!'
Uiteindelijk hebben ze allemaal om verschillende redenen een aandeel
gehad in de dood van Jezus.
Waarom wordt er gezegd dat Jezus’ dood onze redding is?
Er waren dus mensen die niets van Jezus wilden weten. Zijn manier van
leven, zijn manier van praten over God en zijn nieuws dat God niemand
buitensluit, maakten hen woedend.
Dus hebben ze hem uit de weg geruimd. Ze hebben Hem veroordeeld tot
de dood door ophanging aan een kruis van hout.
Jezus wilde niet sterven. Maar Hij boog niet voor de dreigementen. Hij
bleef zeggen dat de liefde van God voor alle mensen is, en begreep best
dat Hij het risico liep ter dood gebracht te worden. Hij heeft zelfs gezegd
:'Mijn leven neemt men mij niet af, Ik geef het zelf'.
De manier waarop Hij is doodgegaan laat zien dat Hij meer om ons geeft
dan om zijn eigen leven. Zijn liefde en redding blijken ook uit heel zijn
leven.
Urenlang spreekt Jezus de mensen toe over de liefde van de Vader,
geneest Hij zieken en verlost de mensen van hun schuld. Altijd gaat het
om dezelfde goede boodschap: God wil niet dat wij onderdrukt worden
door het kwaad en de dood. Hij wil dat wij leven en herleven.
Met Pasen wordt dat echt waar, als God de Vader Jezus aan de dood
ontrukt. In die daad laat God zien dat Hij machtiger is dan alle kwaad.
Daarom zeggen we dat Jezus ons gered heeft door heel zijn leven.
bron : maar wie is God

Marianne en Peter

Wel of niet ontvangen van het contactblad
van de RK parochie St. Rafaël

KLEDINGINZAMELING

Als u
•
dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt
het wel ontvangen,
•
u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar
stelt er geen prijs op,
•
u wilt ingeschreven worden,
•
u wilt uitgeschreven worden,
vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in
de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.
U kunt ook het secretariaat bellen.
Tijden en telefoonnummer staan voorin.

Op zaterdag 17 april
is er weer een kledinginzameling bij de
Rafaëlparochie.
Van 9.00 uur tot 12.00 uur
kunt u kleding en schoeisel
afgeven bij de kerk.
Wilt u schone en nog bruikbare kleding
aanbieden in een goed afgesloten vuilniszak
en wilt u de zakken alstublieft
niet te vol maken.
Schoeisel graag per paar vastmaken en
ook in plastic zakken aanbieden of bij de
kleding doen.
Hartelijk dank
voor uw medewerking.

COUPON VOOR DE PAROCHIE
Naam:......................................................................
Adres:......................................................................
.

Misintenties
at u maar
kwijt wilt

W

BUS
Suggesties
Wensen
Verhuisberichten

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
parochiesecretariaat. 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. Kerkbestuur St.
Rafaël, met vermelding "misintentie". Voor
een snelle verwerking op de envelop aangeven
dat het om een misintentie gaat.

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

