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Van onze pastoor

"De school is weer begonnen" ……

"Wij gaan weer naar school". U zult deze tekst zeker wel ergens op een

spandoek hebben gelezen. Het gewone leven heeft z'n gang weer

hervonden nu de kinderen weer vele uren van de dag in het schoolgebouw

te vinden zijn. Een groep van de allerjongsten heeft de spannende

ervaring opgedaan wat het wil zeggen om een hele dag op school te zijn.

Zo zijn de kinderen van groep acht gestart met een eerste dag in het

voortgezet onderwijs. Vaders en moeders kijken met trots en met zorg

naar de verrichtingen van hun kinderen.

Het brengt onze gedachten bij de verantwoordelijkheid, die wij, ouders

en vele anderen, dragen voor de opvoeding en de vorming van kinderen

en jongeren.

Een kind, een jonge mens, heeft meer in het leven nodig dan alleen

kennis en de vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Ouders,

leerkrachten, sportleiders en ook de Kerk staan samen voor de taak om

jonge mensen zó te vormen dat zij ook goede sociale vaardigheden

ontwikkelen en tot gewetensvolle en gelovige mensen worden.

Als christenen zien wij bij deze mooie en tegelijk ook moeilijke taak naar

Christus. Over Hem staan geschreven: " Jezus ging met zijn ouders mee

naar Nazaret en was aan hen onderdanig. En met de jaren nam Jezus toe

in wijsheid en welgevallen bij God en bij de mensen".

Hierin zijn enkele opmerkelijke zaken, die ons kunnen helpen bij de

opvoeding en vorming van jonge mensen. Jezus was onderdanig aan z'n

ouders. 

Jonge mensen hebben het nodig om te leren omgaan met gezag. Gezag nu

is iets anders dan autoritair optreden. Gezag is verbonden met wijsheid,

respect en een gevoel voor verantwoordelijkheid. Kinderen en jongeren

zoeken als vanzelf naar gezagvolle mensen. Ze hebben dat goede

voorbeeld nodig om later zelf op een goede manier gezag uit te kunnen

oefenen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen in hun werk en hun

gezin.

Als we mogen vaststellen dat kinderen en jongeren net zoals Jezus "

groeien in wijsheid en in welgevallen bij God en bij de mensen" dan zijn

we op de goede weg. Daarbij is het nodig dat een kind naast de katechese

op school en een goede sfeer in huis ook in aanraking komt met de

aanwezigheid van God in de kerk en in de geloofsgemeenschap. Voor een

goede en evenwichtige katholieke vorming van jonge mensen kan en mag

de ervaring niet ontbreken van het samenkomen in de Kerk. Ook hierbij

gaat het voorbeeld van gezagvolle mensen vooraf aan hun woorden.

Alleen zo kan een kind een echte innerlijke groei doormaken.

Dat Gods zegen het goede werk van ouders en opvoeders mag begeleiden

in dit nieuwe schooljaar. Wees er zeker van: er is voor iedereen een

plekje in onze kerk om daar samen voor te bidden op zaterdag of op

zondag.

Met hartelijke groet,

Jullie Pastoor George Paimpillil

Kerkenleven

Het station van Arnhem ligt al een paar jaar op de schop, maar op de een

of andere manier vlotte het werk niet zo als men had gehoopt. Daarom

ging deze zomer het station dicht. Er stopte geen trein meer, er stapte

niemand in, uit of over.  De werklieden hadden er even ruim baan. Maar

op de eerste maandag na de vakantie ging het station weer open. En

toevallig was ik op die dag ook op het station. Ik stond op de trein te

wachten en keek naar de rails. En daar, tussen de dikke kiezels, was jong

groen opgeschoten. Op een plek waar ontkiemende planten normaal geen

kans krijgen groot te worden vanwege de passerende treinen, daar was in

de voorbije weken -ongehinderd door sprinter of intercity- een stevige

staak gegroeid. Hij wiegde, wel bijna een meter hoog,  dapper op en neer

in de wind. Binnenkort, zo mijmerde ik, zal het wel met hem afgelopen

zijn: de treinen rijden hem plat of er komt een spoorwegemployee het

groen wegsnijden. Waartoe heeft het zaadje zich ontwikkeld tot een jonge

scheut, als het zo weer wordt afgebroken terwijl het zelf nog geen vrucht

heeft gedragen, vroeg ik mij af. Ik keek op en zag dat een stukje

verderop het perron nog iemand naar de jonge twijgen stond te kijken en

er van genoot. Was dat al geen reden genoeg om de kans te pakken en



wortel te schieten tussen de sintels langs het spoor. Waarom telt alles pas

mee als het uitgroeit tot een volslagen exemplaar van een soort. Waarom

toch een menselijke maat opleggen aan alles wat niet eens door de mens

is gemaakt. En waarom zou alles een voor ons verstand te bevatten reden

moeten hebben. Allemaal vragen waar ik geen antwoord op had. De twijg

had ondertussen geen last van al dat gepeins, die stond gewoon twijg te

zijn, precies zoals ie bedoeld was. Dapper tussen de kiezels, die de mens

er had neergekwakt.

Lex Janssen  diaken

Seksueel misbruik

Zoals iedereen inmiddels heeft ervaren is in alle media veel gesproken en

geschreven over het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Ook in onze

parochie is hierover nagedacht en gesproken.

Dit leidde tot een gezamenlijke brief aan alle gelovigen van de parochie.

Die brief kon worden meegenomen op Palmzondag. Zoals u daarin heeft

kunnen lezen werd u uitgenodigd voor een bijeenkomst op 7 april.

Het resultaat van deze avond kunt u hier lezen.

De daarin genoemde brief aan de bisschoppen staat erna.

De redactie

Verslag bijeenkomst van 7 april

De avond werd voorbereid door pastor Bernadette van Dijk, Cobi van

Breukelen en Gerard Groener. Voor de ruim 25 aanwezigen werd het een

gelegenheid hun hart te luchten, helderheid te krijgen in verwarde

gevoelens en verhalen met elkaar te delen. Op het eind van de avond

werd unaniem besloten een brief te schrijven aan onze bisschop Mgr.

Eijk, met een afschrift aan de beide hulpbisschoppen en aan de Nuntius in

de Den Haag om aandacht te vragen voor de slachtoffers en aan te

dringen op indringend zelfonderzoek binnen de kerk. Een kleine

commissie heeft deze brief opgesteld en verzonden op 28 april. Aan de

brief werden toegevoegd de brief van het pastoraal team op Palmzondag

met de uitnodiging voor 7 april en de tekst van de inleiding van Cobi van

Breukelen op 7 april. 

Via de hiërarchische lijn van onze pastoor George Paimpillil ontvingen

wij een antwoord van de Apostolische Nuntius Mgr. François Bacqué,

gedateerd 11 mei, waarin deze schrijft: 'Met aandacht heb ik kennis

genomen van de inhoud van de brief en van de documenten, die als

bijlagen daaraan waren toegevoegd'. 

Op 29 juni schreef de aartsbisschop een antwoord. Mgr. Eijk dankt ons

voor de brief en schrijft: 'Uw medeleven en uw zorg gaan uiteraard in de

eerste plaats uit naar de slachtoffers. Als aartsbisschop deel ik uw

bezorgdheid. Uw brief zie ik als een blijk van uw grote betrokkenheid bij

het wel en wee van de kerk… Seksueel misbruik, helemaal dat van

minderjarigen, is uitermate verwerpelijk en mag zeker niet voorkomen in

de Kerk, die een voorbeeldfunctie heeft. Het vervult ons met verdriet en

schaamte dat het desondanks ook onder priesters en religieuzen heeft

plaatsgevonden.' Vervolgens geeft de bisschop aan welke maatregelen

zijn genomen 'om klachten op het onderhavige terrein adequaat te

onderzoeken en om naar vermogen te voorkomen dat seksueel misbruik

van minderjarigen binnen onze kring in de toekomst nog voorkomt.' 

De pastores van de Ludgerusparochie zijn graag beschikbaar voor

gesprek als iemand daar behoefte aan heeft. Zij kunnen ook verwijzen

naar enkele vertrouwenspersonen die in onze parochie beschikbaar zijn.

Voor meldingen over misbruik of over het in de doofpot stoppen van wat

gebeurd is kunt u gebruik maken van onderzoekrk@gmail.com

(commissie Deetman). Voor een melding, voor een verzoek tot

persoonlijke hulp of voor het indienen van een aanklacht kunt u bellen

met het Meldpunt Misbruik 0900 - 8998114.

Commissie 7 april en Pastoraal Team Ludgerusparochie

Brief aan bisschoppen

Excellenties,

Op uitnodiging van de pastores van de kerklocaties binnen de St.

Ludgerusparochie zijn 25 parochianen op 7 april jl. bij elkaar gekomen in

bovengenoemd kerkcentrum. 

Veel gelovigen ervaren gevoelens van verwarring, verontrusting en zorg

door het seksueel misbruik dat in onze R.K. Kerkgemeenschap heeft



plaatsgevonden.  Het samenzijn heeft bijgedragen om deze gevoelens te

verwoorden en te verhelderen. De inleiding heeft daartoe een goede

aanzet gegeven. In kleine groepjes is er over doorgepraat en zo konden

de aanwezige parochianen elkaar tot steun zijn.

In het plenaire deel werd unaniem uitgesproken u  de volgende twee

verzoeken te doen.

De aanwezigen willen u vragen u rechtstreeks te richten tot de

slachtoffers van het seksueel misbruik en tot hun familie met de

boodschap dat de kerk, de kerkelijke daders, verantwoordelijk zijn voor

en de schuld dragen van het misbruik en dat er geen enkele schuld ligt bij

de slachtoffers. 

Het betreft hier de ont-schuldiging van de slachtoffers en hun familie.

Een tweede verzoek aan u is om de uitkomsten van het

Deetman-onderzoek tot inzet te maken van een breed gedragen

zelfonderzoek. Ook wij als kerkbetrokken en bezorgde parochianen zijn

bereid hier aan mee te werken.

Aan u, monseigneur Bacqué, vragen de aanwezige parochianen het eerst

genoemde verzoek over te brengen aan uw superieuren in Rome. De

slachtoffers en hun familie wachten op erkenning van het hen aangedane

leed, op bemoediging en geestkracht vanuit Rome. Zou juist het

Pinksterfeest niet de geëigende dag hiervoor kunnen zijn?

Excellenties, wij als parochianen van uw bisdom, van uw kerkprovincie,

zijn zeer bezorgd over de huidige crisis in onze kerkgemeenschap. Wij

kunnen dan ook niet anders dan u vrijmoedig onze vragen voorleggen in

het vertrouwen dat het helend zal zijn voor de slachtoffers en hun familie

en om samen te kunnen werken aan de opbouw van de

geloofsgemeenschap die ons zo ter harte gaat.

In afwachting van uw antwoord, 

tekenen in opdracht van de aanwezige parochianen,

Drs. J.S. van Breukelen

Drs. G.B. Groener

Drs. A-M. Koot

 

Van het bestuur

Voor velen van ons is de vakantie voorbij, zo ook voor de leden van de

Stuurgroep. Op dinsdag 17 augustus zijn we alweer bij elkaar geweest om

de stukken te bespreken die moeten leiden tot de fusie tot de Sint

Ludgerus Parochie op 1 januari 2011.

Dat vraagt om de gezamenlijke ontwikkeling van beleid: "Wat wil de Sint

Ludgerus Parochie zijn en wat wil ze betekenen voor haar parochianen."

De kern van dat beleid wordt gevormd door het pastorale beleid. En dat

heeft inmiddels vorm gekregen. Door een intensieve samenspraak binnen

het brede pastorale team dat bestaat uit de 3 pastores en enkele leden van

pastoraatgroepen. Essentie van dat beleid, dat inmiddels de goedkeuring

heeft van de Stuurgroep, is het behoud van de eigen identiteit (nestgeur-

en kleur) van iedere geloofsgemeenschap en samenwerking daar waar die

locale identiteit daarmee gediend is.

Speerpunten in het pastorale beleid voor de komende jaren zijn:

A jeugd- en jongerenpastoraat

A vorming en leren

A gemeenschapsopbouw.

Voor deze onderwerpen zijn concrete doelen uitgewerkt die daarbij

worden nagestreefd.

In de volgende Contactbladen wordt u hierover verder geïnformeerd.

Het pastorale team heeft ook aangegeven dat zij

het belangrijk vindt dat u op de hoogte wordt

gehouden over algemene zaken binnen het grote

parochieverband. Met ingang van de maand

september zal er wekelijks een informatieblad

beschikbaar worden gesteld onder de titel:

"Ludgerus Actueel". Dit blad zal bestaan uit twee

A-viertjes die achter in de kerk voor u klaar ligt.

Vermeld wordt welke vieringen er zijn en wat de

belangrijkste bijeenkomsten zijn in de komende

week. Neem gerust dit blaadje mee om het thuis te

lezen.

Joop Schwartz



Barbecue - Minimarkt

Zondag 29 augustus hebben zo’n zestig parochianen een gezellige en

lekkere middag gehad. We hadden een barbecue, die om drie uur begon.

Helaas was het weer, zeker gezien de tijd van

het jaar, erg ‘magertjes’. 16 graden, zeer veel

wind en regen. Dus we zaten binnen, in de

Ontmoetingsruimte. Niet de ‘bakkers’, die

stonden buiten onder een partytent, dus wel

droog. 

Maar het slechte weer was zeker geen

spelbreker, want er was genoeg te eten, te

drinken en te praten. De meeste mensen

(uitgezonderd de opruimers) gingen pas na half

acht weer naar huis. Toen onze pastoor George

de avond met een dankwoord afsloot, stelde hij

tevens de vraag of dit voor herhaling vatbaar was. Een eenstemmig ja

was het antwoord. Dus een nieuwe traditie?

Minimarkt op 31 december.

Op oudejaarsdag zal, traditiegetrouw, weer de minimarkt worden

georganiseerd.  Daarom bij deze een oproep om eens te kijken of u nog

leuke spulletjes voor deze markt heeft. U weet wel, de wat kleinere en

leuke dingen. Dus geen meubels ed.. Als u iets heeft, breng het naar de

kerk, vrijdagmorgen is er altijd wel iemand. Of maak op zondagochtend

een afspraak, of bel het secretariaat.

Vorig jaar was de opbrengst ervan voor uitbreiding van onze kerststal, Os

en Ezel. Ze zijn er nog niet, want de zomer is geen goede tijd voor de

aanschaf ervan, maar ze zullen er zeker zijn met Kerstmis.

Dit jaar was de suggestie (na de geslaagde barbecue) om een goede

barbecue aan te schaffen van de opbrengsten van de minimarkt en de

oliebollen verkoop. Een hele goede suggestie, want wat er nu is, is niet

goed. En als we een nieuwe traditie willen maken van de jaarlijkse

barbecue, moet die aanschaf ons inziens ook gedaan worden.

De redactie

Nood

Onze vrijwilligers worden, net als gewone mensen, iedere dag een beetje

ouder. En helaas soms ziek of nog erger. Zo zijn we er in de laatste

maanden toch wel wat ‘kwijt’ geraakt. En die worden gemist. Niet alleen

vanwege ‘hun werk’ dat niet of door anderen erbij moet worden gedaan,

maar ook omdat ze ‘gemist’ worden. Hun aanwezigheid, hun gesprekken,

hun ....., vult u maar in. 

Want vrijwilliger zijn is niet alleen maar een klusje opknappen. Het

betekent ook gezelligheid met de anderen. Een praatje, kopje koffie, ....

Daarom is het jammer dat er nog steeds mensen zijn  die denken dat je

hoog opgeleid moet zijn om vrijwilliger te kunnen zijn. 

Of dat je moet beschikken over bijzondere kwaliteiten.

Nu ja, dat laatste is eigenlijk wel waar. Want één bepaalde kwaliteit moet

je wel hebben, en dat is  NAASTENLIEFDE, gevoel voor je medemens. 

En natuurlijk is een klein beetje vrije tijd ook wel handig.

Zo hebben we nu heel erg behoefte aan een paar mensen die zo af en toe

willen helpen bij het rondbrengen van verjaardagskaarten. Als iemand 80

jaar en ouder is krijgt zij of hij bij zijn verjaardag een kaart. 

Die wordt persoonlijk gebracht. Leuk werk! 

Dat wordt gedaan door mensen van de bezoekgroep. 

Is dat niet iets voor u? En alles gaat in overleg.

De vrijwilligersgroepen

Feestdag Sint Rafaëlkerk

Vrijdag 8 oktober hebben we weer ons parochiefeest. Aanvang 19.00 uur

met een eucharistieviering. Aansluitend: feest. Met koffie, thee, iets

lekkers. Gevolgd door een drankje mèt. En natuurlijk de bekende

saladebar.  

Op het inlegvel dat bij dit boekje is ingesloten vindt u alle relevante

gegevens, zowel over de feestavond als over het orgelconcert op de

zondag erna, 10 oktober.



Allerzielen

Op Allerzielen - 2 november- herdenkt de Kerk alle

overleden gelovigen. De traditie stamt, voorzover

bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische

Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met

Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen

de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze

moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag

algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn

heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Tijdens de eredienst

(de Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen

van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

Het bidden voor de overledenen werd reeds in de 2de eeuw voor Christus

gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men geloofde dat de overledenen

hierdoor van hun zonden zouden worden vrijgesproken.

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de geloofsleer

vastgelegd dat er een vagevuur is en dat de overleden gelovigen daar door

de gelovigen op aarde kunnen worden geholpen.

Door de vaststelling van de gedenkdag op 2 november wordt de band van

deze herdenking met Allerheiligen beklemtoond. Zo wordt benadrukt dat

Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aangezicht leven als zij die nog

onderweg zijn naar de eeuwige zaligheid, één gemeenschap vormt.

Er bestaat in Nederland een grote kloof tussen de kerkelijke leer over

Allerzielen en de beleving ervan. Nog maar weinig katholieken zijn bezig

met de mogelijkheid dat de overledenen in het vagevuur zitten. Op

Allerzielen gaat het vooral om de herdenking van de dierbaren. Rond 2

november trekken veel families naar de begraafplaatsen en columbaria om

daar hun geliefden te gedenken. Graven worden speciaal voor deze

gedachtenis schoongemaakt en voorzien van bloemen of planten. Voor

veel katholieken past Allerzielen goed bij de herfst. De kortere dagen, de

kilte en de vallende bladeren bevorderen het nadenken over dood, verlies

en rouw.          Bron: KatholiekNederland

Vieringen in de St. Rafaël kerk

za 18 sep 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 19 sep 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 25 sep 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 26 sep 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 2 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 3 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

vr 8 okt 19.00 uur Eucharistieviering t.g.v. Rafaëlfeest

Pastoor George Paimpillil

za 9 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 10 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 16 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Eppink

zo 17 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor Eppink

za 23 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 24 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 30 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 31 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil



ma 1 nov 19.00 uur Geen viering

di 2 nov 19.00 uur Eucharistieviering - Allerzielen

Pastoor George Paimpillil

za 6 nov 19.00 uur Woord- en Communieviering

Pastor van Kessel

zo 7 nov 11.00 uur Woord- en Communieviering

Pastor van Kessel

za 13 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 14 nov 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

za 20 nov 19.00 uur Woord- en Communieviering

Diaken Lex Janssen

zo 21 nov 11.00 uur Woord- en Communieviering

Diaken Lex Janssen

za 27 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

zo 28 nov 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor George Paimpillil

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 september, 15 oktober en 19 november.

Parochie wel en Wee 

Overleden:

23 juni 2010: Albertus Hagemans

Hij woonde Zambesidreef 134

en werd 75 jaar

17 juli 2010: Petronella Gadellaa-de Koning

Zij woonde Faustdreef 233

en werd 91 jaar

21 augustus 2010: Ruby Louise Hassell

Zij woonde Arabelladreef

En werd 73 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:

11 april 2010 Romeysa Al Bazy

Dochter van Nabyl Al Bazy

De parochie heet haar van harte welkom.



Gehuwd:

14 augustus 2010: Ricardo Russo en

Renata Salimbene

De parochie wenst hen beiden voorspoed en geluk toe.

Gevormd:

23 mei 2010: Rahil Aziz

Cyril Teissier

Claudia Borowitz

Victor Burunda

Lucas Schlatmann

De parochie hoopt dat zij door dit sacrament zullen groeien in wijsheid.

1ste Heilige Communie:

13 juni 2010: Teddy Smit

Charmanthy Thomas

Noorani Wolf

Noeria Wolf

De parochie hoopt hen nog vaak te ontmoeten in de eucharistie.

Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

19 sep     Oec. Woorddienst Ds. Harry Wim Wierda

26 sep     Viering van Schrift en tafel Ds. Harry Zeldenrust

26 sep     Oec. vier. van Schrift en Tafel Ds. Harry Zeldenrust

 3 okt     Oec. Woorddienst Ds. Harry Wim Wierda

 5 okt      Woord- en Communieviering Marian v.d.Hulst-Caspers

10 okt     Eucharistieviering Pastor H. Schumacher

17 okt     "Verhaal halen"                       Werkgroep vieringen

24 okt     Oec. Woorddienst                    Ds. Harry Wim Wierda

31 okt     Gedachteniszondag                   Ds. Harry Wim Wierda

 2 nov     Woord- en Communieviering     Marian v.d.Hulst-Caspers

 7 nov     Oec.Woorddienst                     Ds. Aline Barnhoorn

14 nov     Oec.vier. van Schrift en Tafel Ds. Harry Zeldenrust

21 nov    "Verhaal halen"                        Werkgroep Vieringen

28 nov     Oec.vier. van Schrift en tafel Ds. Harry Wim Wierda

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

19 sep  ds Jurjens

26 sep Dhr Smits

  3 okt GEEN VIERING       

10 okt Drs Vroeg indeweij

17 okt  mw Prins

24 okt Mw vd Schrier

31 okt dienst van Schrift en Tafel ds Jurjens

 7 nov GEEN VIERING          

14 nov  mw Prins

21 nov Da Meynen

28 nov  1e advent Mw Dubois

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

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



 

Vieringen in Rosendael

19 sep    Woord-  en Communieviering Erik van Kerkhoff

26 sep    Schrift en Tafel Annigje Bos

  3 okt    Woord-  en Communieviering Pastor Hettinga

10 okt    Eucharistieviering Pastor Th. Moorman

17 okt    Woord-  en Communieviering Pastor Hettinga

24 okt    Woord-  en Communieviering Erik van Kerkhoff

31 okt    Allerh./Allerz.  Eucharistieviering Pastor Moorman

  7 nov   Woord-  en Communieviering Pastor Hettinga

14 nov   Eucharistieviering Pastor Moorman

21 nov   Woord-  en Communieviering Pastor Hettinga

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 

  PG-bewoners

Zorg op Dreef 

Sommige gedichten nodigen uit tot mooie gesprekken. Zo had ik in een

gesprekskring met licht dementerende bewoners gekozen voor het gedicht

'Zomer' van Oeke Kruythof. Ik had het uitgekozen omdat het zo beeldend

en tegelijkertijd zo eenvoudig en veelzeggend van taalgebruik is.

Het is het volgende gedicht:

Zomer

in zomerlichte luchten

zag ik plots

een vlinder gaan

van links naar rechts

van rechts naar links

zwenkend

op de vleugelvlucht

van mijn gedachten

verdween hij

naar de horizon

welk een vreugde

schonk hij mij

in zijn zo kort bestaan

Ik vroeg aan een mevrouw in een rolstoel of zij wel een vlinder wilde zijn.

Ze keek me stralend aan en zei meteen recht uit haar hart "Ja!" Ik vroeg

haar wat ze als vlinder zou doen. "Ik zou van bloem naar bloem vliegen en

overal in kijken", zei ze, opnieuw zonder enige aarzeling. Ze keek me

intens aan, alsof ze wachtte op een vraag om nog iets te kunnen zeggen. Ik

realiseerde me dat ze in een rolstoel zat en vroeg haar of dit ook met haar

verlangen een vlinder te zijn te maken had. Opnieuw keek ze me intens

aan: "Ja! Dan zou ik eindelijk vrij zijn. En zelf weten waar ik heen zou

gaan."

Het was een kostbaar moment en we hebben samen nog een tijd stil

gestaan bij die vlinder die vrij door de lucht kon vliegen, zwenken. Niet

gekluisterd aan een rolstoel.

Uit dat verlangen haalde ze moed en kracht om blijmoedig verder te

kunnen gaan.

Toen ik wegging, wenste ik haar vele mooie bloemen toe om in te kijken.

Ze keek me stralend aan en knikte, woordeloos maar zo veelzeggend.

Willemien Winkel

Geestelijk verzorger Aveant, locaties De Lichtkring en Tuindorp-Oost



Missie-zendingskalender 2010

Het thema van de nieuwe

Missie-Zendingskalender is "Reiken

naar licht". Schilderijen van de

Nigeriaanse beeldhouwer, schilder en

grafisch kunstenaar Tony Nwachukwu

sieren dit jaar de platen van de kalender. In de dertien kunstwerken staan

milieu en samenleving in Afrika centraal. 

De verkoopprijs voor de kalender is dit jaar €8. Gedurende een aantal

jaren is de verkoopprijs €6,50 geweest, maar door de stijgende kosten die

een steeds grotere druk op de opbrengsten legden, moest de prijs worden

aangepast. De prijs van deze kalender ligt nog steeds ruim onder de

verkoopprijs van vele kalenders. 

In de ontmoetingsruimte ligt een inkijk exemplaar. Het verkoop seizoen

start in het weekend van 4 september.

Vredesweek 2010

De vredesweek 2010 vindt dit jaar plaats van zaterdag 18 september tot en

met zaterdag 25 september. 

De vredeszondag valt daarom op 19 september.  

De Internationale Dag van de Vrede van de Verenigde Naties is

traditioneel op 21 september, dit jaar op dinsdag.

Missiezondag

Op Missiezondag 24 oktober houden parochies wereldwijd een collecte

voor de wereldkerk. Het gaat daarbij om de opleiding van priesters en

vrijwilligers en parochieopbouw. Bij deze actie wordt veel aandacht

besteed aan kinderen in nood. 

De actie Kinderkans ondersteunt vooral kinderen die in de meest

kwetsbare omstandigheden leven zoals ziekte, armoede en geen scholing

hebben. Mede door uw giften kan aan deze kinderen een menswaardige

toekomst geboden worden. Zo willen wij onze verbondenheid in Christus

vieren, in Woord, Daad en Duurzaamheid. 

Dit jaar staat Ethiopië centraal, een land in Oost Afrika, dertig keer zo

groot als Nederland. Er wonen 76 miljoen mensen, waarvan meer dan de

helft jonger is dan 18 jaar. Het behoort tot een van de armste landen van

Afrika. Heel lang is Ethiopië een keizerrijk geweest onder Haile Selassie,

die zichzelf de leeuw van Juda noemde. Het land is nu een republiek.

Men denkt dat de mensheid in Ethiopië is begonnen, omdat in dat land de

oudste beenderen van een mensenskelet zijn gevonden.

Leerhuis Johannescentrum

Ondanks de toenemende ontkerkelijking blijft de Bijbel een veelgelezen

boek, een bron die inspireert. Elf avonden lang zal dit de rode draad zijn

van het leerhuis dat gehouden wordt in de Johanneskerk

(Utrecht-Overvecht)      

  

Dr Hans Snoek (VU) zal duidelijk zal maken hoe Bijbelgeleerden en lezers

de eeuwen door het huis van de bijbel steeds weer zo hebben verbouwd en

ingericht dat het bewoonbaar werd. 

Dr Arie Zwiep (VU) vraagt zich vervolgens aan de hand van sprekende

voorbeelden af of de allegorische uitleg zoals die in de Middeleeuwen

werd toegepast  ook de lezers in de 21e eeuw kan helpen de bijbel op een

goede manier te lezen.

In de Sixtijnse kapel in Rome en in het Museé Message Biblique in Nice

zijn twee verbeeldingen te zien van één verhaal -  dat van Adam en Eva in

het paradijs. Ruud Bartlema laat ons zien hoe Michelangelo en Marc

Chagall daar twee heel verschillende interpretaties aan gaven. 

Paulus wordt door verschillende Franse filosofen gezien als één van de

grootste denkers in de vroege geschiedenis van de mensheid. 

Prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte (VU) vertelt hoe 'Paulus' opduikt in

het werk van 21e eeuwse Franse filosofen.

Wetenschappelijk onderzoek doet vermoeden dat Jodendom, christendom

en islam voor wat betreft hun verteltradities putten uit een gedeeld

mondeling erfgoed en dat zij daarmee vervolgens ieder op een eigen en



creatieve wijze mee aan de slag zijn gegaan. Dr Willem van der Meiden

vertelt ons daarover.

Prof. dr Martha Frederiks (UU) en dr Marcus van Loopik (Folkertsma

Stichting voor Talmudica) gaan na hoe de Jozefverhalen in Genesis

respectievelijk in de islamitische en rabbijnse traditie zijn geïnterpreteerd. 

Vragen rond de dood vormen het hart van elke cultuur en elke religie.

Prof dr  Wim Weren (Universiteit Tilburg) laat aan de hand van dit thema

niet alleen zien hoe kennis van de Bijbel ons helpt om onze cultuur beter te

verstaan, maar ook hoe we door de bril van onze cultuur de Bijbel met

nieuwe ogen kunnen lezen.

    

De data: de woensdagavonden 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15

december 2010,  26 januari, 2, 9 en 23 februari en 9 maart 2011. De

avonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400  te

Utrecht-Overvecht van 20.15-22.15 uur en hebben het karakter van een

hoorcollege. De indeling van de avond: van 20.15 - ca 21.00 uur het

eerste gedeelte van het college, een pauze van ongeveer een kwartier en

vervolgens van 21.15 - ca 22.00 het tweede gedeelte van het verhaal. Het

laatste kwartiertje wordt meestal gereserveerd voor vragen. De kosten

bedragen € 40,-- over te maken op gironummer 1763920 t.n.v. Leerhuis

Johannescentrum -- Overvecht te Utrecht. 

Oktober - Mariamaand

Zoals iedereen ongetwijfeld weet zijn de maanden mei en

oktober toegewijd aan Maria. In de St. Rafaëlkerk wordt

dan op de dinsdagavond het rozenhoedje gebeden.

Ook dit jaar bidden we het rozenkransgebed op

dinsdagavond om 18.45 uur, met  de mogelijkheid om

daarna de liturgieviering bij te wonen.

Voor de kinderen

Zijn de verhalen in de bijbel echt gebeurd?

De bijbel is geen geschiedenisboek waarin alle gebeurtenissen sinds de

schepping van de wereld in de juiste volgorde worden verteld. Dit ene

dikke boek bestaat wel uit 73 ''boeken'' een hele bibliotheek. Het oudste

deel, het Oude Testament, bestaat uit de 46 boeken van het Joodse volk.

Het tweede deel , het Nieuwe Testament , bestaat uit 27 boeken die de

christenen eraan hebben toegevoegd. Het Oude Testament is ongeveer vijf

keer zo dik als het Nieuwe Testament.

In de boeken vind je zowel historische bevindingen, zoals de kroning van

koning David, als de gedichten, zoals het Hooglied en het gedicht over de

zeven dagen van de Schepping. Maar er zitten ook gebeden in, zoals de

Psalmen, en goede raad voor het leven, zoals het boek Spreuken en

sommige brieven van Paulus. Er staan ook uitgebreide wetten

verzamelingen in.

Al die teksten vertellen ons dingen die belangrijk zijn om God te leren

kennen en ons zelf te begrijpen. Niet alleen omdat de schrijvers oprechte

bedoelingen hadden, maar vooral omdat ze door God geholpen zijn in hun

werk. De Geest van God heeft hen geïnspireerd. Zo vormen de teksten

samen het woord van God, de Heer, die zijn naam bekend heeft gemaakt

aan het volk van Israël en met hen een hechte vriendschap, een verbond

heeft gesloten. Heel de bijbel vertelt over die vriendschap, in goede en

slechte tijden.

Maar zijn de gebeurtenissen waarover de Bijbel vertelt nu echt of niet? De

schrijvers van toen moeten we ons niet voorstellen als de

geschiedkundigen van vandaag die uitgebreid onderzoek doen en alle

kleinigheden controleren. Als de evangelisten bijvoorbeeld vertellen over

het proces tegen Jezus, kan het gebeuren dat ze de nadruk leggen op

bepaalde details, zodat we beter begrijpen wat belangrijk is. Waar het hen

om gaat, méér dan het precieze verloop van de gebeurtenissen, is laten

zien hoe God met ons bezig is. Ze laten zien dat, wat er ook gebeurt, God

ons nooit in de steek zal laten. Of het nu is in de geschiedenis van Israël,

of in de geschiedenis van Jezus: God is altijd nabij om ons mensen te

helpen.  En dat verhaal is waar en gaat nog altijd door!!

bron : maar wie is God Marianne en Peter



 

W
at u maar

kwijt wilt

BUS
Suggesties

Wensen

Verhuisberichten

Zo maar een tekst 

Er komt een tijd, dat ieder mens alleen moet staan

En oog in oog met God;

Dan is er geen enk'le vriend meer om hem heen

En geen geliefde die deelt zijn lot.

Er komt een tijd dat God wat hij bezat

(Gebeurt het vroeg ? Gebeurt het laat)

Hem afneemt als een waardeloze schat

Die door de mot en roest  vergaat.

Maar wie met God blijft worst'len als een man

En hem niet eerder heen laat gaan

Dan nadat Hij hem zegent, laat hij dan

Als kreup'le in het leven staan.

Hij krijgt van God een nieuwe witte naam;

Zijn zwart verleden is voorbij.

Hij is nooit meer alleen, want met God saam

Gaat hij zijn weg, verlost en vrij.

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

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.

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

Wel of niet ontvangen van het contactblad

van de RK parochie St. Rafaël

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.


