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Verschijningsschema Open Venster
Het volgende nummer van Open Venster:
Nr.

thema

inleveren kopij

verschijningsdatumr

06
07
01

Allerzielen
Kerstmis
Nieuwjaar

07 oktober
25 november

28 oktober
16 december
2016.

Attentie: Als u van plan bent iets in Open Venster te publiceren
raden wij u aan, deze data te noteren. Om ruimte te scheppen voor
een veelzijdige berichtgeving uit onze geloofsgemeenschap dienen
artikelen en mededelingen niet langer te zijn dan ca. 300 woorden.
Aanleveren liefst per e-mail (bunnik.parochieblad@pj23.nl).
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Vrede is een opdracht
Vredesweek
De vredesweek is een jaarlijks terugkerende themaweek, in 2015 van
zaterdag 19 tot en met zondag 27 september, met op 20 september
de Vredeszondag.
Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een heilzame
toestand van rust en harmonie, of in negatieve toestand als
afwezigheid van stoornis of strijd.
‘Vrede’, het is een mooi woord, een mooi streven, mooi, maar
onbereikbaar? Is er ooit wel vrede geweest? Natuurlijk leven wij hier
in ons land op dit moment in vrede, als het gaat om ‘geen oorlog,
geen strijd’. Maar ervaren we, zoals in de definitie staat, rust en
harmonie? We zien bijna dagelijks beelden van strijd, oorlog,
armoede, hongersnood, aanslagen, ontvoeringen. En we horen van
gruwelijke onthoofdingen. De beelden daarvan zijn zelfs op internet te
zien. De wereld komt als het ware steeds meer onze huiskamer
binnen. We zien continu de tegenstellingen tussen culturen en
religies verharden en uit de hand lopen. We zitten er met onze neus
bovenop en het lijkt steeds dichterbij te komen.
Vrede is geen vanzelfsprekendheid. Aan vrede moet je werken.
Vrede moet je doen. Vrede is een woord dat vraagt om daden.
Jezus was een mens van vrede. Als hij ergens kwam, wenste hij de
mensen zijn vrede toe. Wanneer een jood ‘Sjalom’ zegt, of een
Arabier ‘Salaam’, dan zeggen ze weliswaar letterlijk ‘vrede zij met u’,
maar bedoelen dan ook alle goeds: een goede oogst, vriendschap,
alle vreugde die het leven bieden kan. Christenen wensen elkaar
wekelijks de vrede van Christus tijdens de viering. Maar bij wensen
alleen mag het niet bij blijven. Vrede is niet alleen een wens, maar
ook een opdracht. Een opdracht waarbij we elkaar nodig hebben.
Om in vrede te geloven, om vrede te bewerkstelligen, heb je de ander
nodig. Mensen die naast je staan en mensen die niet tot je directe
omgeving behoren. Dit is niet altijd makkelijk. Die ander wekt, omdat
hij/zij onbekend is, soms angst in ons op. Waardoor spanningen, ook
in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. De Vredesweek in 2015
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heeft als motto ‘vrede verbindt’ en gaat over de keuze: trekken we
ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of
organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur?

‘Vrede verbindt’ Om vrede te stichten heb je elkaar nodig.

Lilian Weijman, pastoraal werker
Oorlog en Vrede in ‘Gods naam’ en in onze Kerk
Zolang mensen bestaan hebben ze oorlog gevoerd, vaak zelfs terwijl
ze vrede wensten. Dat is een bijna universeel gegeven. Er hebben
nauwelijks invloedrijke culturen bestaan, waarin oorlog en
gewelddadige strijd geen belangrijke plaats innamen.
In de
verantwoording van dit geweld speelde en speelt religie maar al te
vaak een belangrijke rol. Dat is niet alleen het geval bij de Islam, ook
het christendom kent een rijke geschiedenis van oorlog en geweld.
Eigenlijk is dat vreemd, want het evangelie van Jezus keurt geweld
uitdrukkelijk af en wil een boodschap van vrede zijn voor alle mensen
en volken van de hele wereld. Maar over de inhoud van die
boodschap en wat deze in het leven van de concrete christen
betekent, is weer menige oorlog gevoerd. Christenen waren niet
alleen martelaren of slachtoffers van het geweld, maar deden ook
volop mee.
Hoe kon dit gebeuren? Hoe stond de Kerk tegenover dit
oorlogsgeweld? Moeten de wapens gezegend worden? Kunnen we
het als christenen redden in een onvolmaakte wereld zonder vuile
handen te maken? In de loop der tijden hebben diverse pausen en
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geleerde theologen zich gebogen over de vraag of en hoe oorlog te
rechtvaardigen was. Maar wat betekent dat in de huidige tijd, waar
zoveel geweld op ons afkomt? Afgelopen jaar zijn we weer in alle
hevigheid geconfronteerd met oorlog en alle ellende die daaruit
voortkomt. In het Midden-Oosten wordt weer oorlog gevoerd “in
Gods naam”.
Waar staat de Kerk en waar staan wij als christenen zelf?
Op donderdag 24 september organiseren we in het kader van de
vredesweek een avond over dit onderwerp onder leiding van Dr. L.
Vriens, emeritus hoogleraar Vredeseducatie (en mede-parochiaan).
De avond begint om 20 uur (koffie en thee vanaf 19.45 uur). Om
ongeveer 22 uur sluiten we de avond af.
Plaats: dagkapel,
Loerikseweg 12, Houten. We stellen het op prijs als u zich opgeeft via
E: wegvangeloven@gmail.com .
projectgroep Weg van Geloven
Parochiedag 11 oktober
Sinds het samengaan van de acht parochies
tot de ene Paus Johannes XXIII-parochie,
kennen we een parochiedag. Op 11 oktober
is onze parochiedag in de kerk van O.L.V
ten Hemelopneming in Houten. De viering
begint om 10 uur. Op die dag zijn alle andere
kerken in onze parochie dicht.
Het thema van dit jaar is “Verbonden door geloof”.
Van harte willen we u/jou hier voor uitnodigen. We komen niet
zomaar samen. We hebben als grote parochie wat met elkaar en dan
moet je ook gelegenheden zoeken en vormen om dat uit te drukken.
Om het ook echt een parochieviering te laten zijn, zullen we een koor
samenstellen met koorleden uit heel de parochie. Geen ingewikkelde
liederen, maar wel fijn zingen met elkaar.
Er is crèche en
kinderwoorddienst en een groot deel van het pastoraal team zal
voorgaan.
Na de viering is er koffie met wat lekkers, waarna er diverse
activiteiten zullen zijn. Wilt u/jij alvast een tipje van de sluier? Er is
een workshop “bloem binden”. We willen u graag uitdagen om te
proberen het “Groot Kerkelijk Dictee” te maken . En wie het leuk vindt
“op date te gaan” , er is alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
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Verschillende jongeren uit onze parochie hebben het voornemen om
naar de Wereld Jongerendagen te gaan, die in 2016 in Krakau
worden georganiseerd. Zij willen graag met u/jou delen wat zij hopen
te ervaren om verbonden door geloof met zo velen samen te komen.
Zo tegen 13 uur zal het afgelopen zijn. Als u/jij naar de viering komt,
neemt u iets mee voor de voedselbank? Geen geld, maar gewoon
voedsel dat houdbaar is. Namens het pastoraal team en het
parochiebestuur heten we u graag welkom op 11 oktober in Houten.

Parochiebrede activiteiten
Meer details vind je op: www.parochiepausjohannes23.nl,
ga via ‘catechese’ naar ‘bezinning’ of ‘cursussen’ en
klik dan ‘agenda’ aan.
Bijbelleesgroep 'Lectio Divina' in Cothen
Voor iedereen vanaf 18 jaar. Diepgaande kennis van geloof of Bijbel
is niet vereist. Vanzelfsprekend kun je één of twee keer komen kijken
of het wat voor je is.
Inleidingscursus katholiek geloof o.l.v. pastoraal werker Laura de
Vries. Zes donderdagavonden vanaf 1 oktober van 19:30 tot 21:30
uur in de Acaciazaal in de pastorie van Houten, Loerikseweg 12.
Vormingscursus over de Geest, vier avonden, verzorgd door de
groep Jonge Wijn (19.30 – 21.15 uur) o.l.v. pastoraal werker Laura de
Vries m.i.v. 8 oktober in het Prinsenhuis naast de kerk, Klooster
Leuterstraat 37 te Wijk bij Duurstede. Aanmelding bij Kees
Slijkerman, E: b29@stucom.nl, T: 0343 57 69 46. Informatieavond op
24 september.
Lezing ‘In het spoor van Teresa van Avila’ door Dr. Kitty Bouwman
op 15 oktober om 20 uur in Dagkapel, Loerikseweg12, Houten.
Op 24 oktober wordt er een dagje Amsterdam georganiseerd wordt
voor de Suitbertus en PJ23 parochies. Voor verdere inlichtingen en
opgave , vóór 1 oktober:
E: secretariaat.culemborg@suitbertusparochie.nl of T:0345 51 26 60.
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Nieuwe verdiepingskring ‘Hoe goed moet een mens zijn?’, drie
avonden vanaf 27 oktober (aanvang 20 uur) in Pastorie Houten. Wil
je meedoen, dan is het goed om het boek “Hoe goed moet een mens
zijn” van H. Kushner aan te schaffen.
Stiltemiddag, zondag 8 november vanaf 13.30 tot 18 uur, Pastorie,
Loerikseweg 12 te Houten. voor meer informatie en/of aanmelding:
Lilian Weijman, pastoraal werker, E: lweijman@kerkmail.nl ,
T: 637 12 84

Anton Vernooij 50 jaar priester

Op 19 juli ging Anton Vernooij (74) voor in de Eucharistieviering in
Werkhoven. 50 Jaar en een paar dagen, nadat hij op precies dezelfde
plek zijn eerste mis opdroeg. Toen nog met de ogen gericht op het
tabernakel, nu met zijn gezicht naar de mensen in de kerk. Vernooij,
geboren in ’t Goy en opgegroeid in Werkhoven, gaat bijna wekelijks
voor in een van de kerken van de parochie PJ23 in het
Krommerijngebied.
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Na zijn priesterwijding ging Anton Vernooij muziek studeren in Rome.
Terug in Nederland werd hij docent aan het Instituut voor Kerkmuziek
in Utrecht. Dat deed hij tot 1998. Daarna werd hij bijzonder
hoogleraar liturgische muziek aan de Universiteit Tilburg.
Vernooij is inmiddels een landelijke autoriteit op gebied van
liturgische muziek. Zijn naam staat voor in de liedbundel Gezangen
voor Liturgie die we nog steeds in de kerk gebruiken, als voorzitter
van de commissie die de twee
edities van bundel heeft
samengesteld. Hij heeft talloze artikelen gepubliceerd en enkele
boeken geschreven. Publiceren doet hij nog steeds. Onlangs gaf hij
nog een lezing en produceerde hij zijn zoveelste wetenschappelijke
artikel.
Een lied wordt volgens Vernooij vaak niet gekozen, omdat de tekst zo
passend is, maar omdat we de melodie zo mooi vinden. ‘Melodieën
zijn dierbaar. Die zingen we graag en die willen we bewaren. Ook al
is de tekst soms een beetje oubollig. Maar die horen we niet meer,
we zingen alleen maar de melodie.’ Als voorbeeld geeft hij Stille
Nacht. ‘Een wiegeliedje. Een klein liedje dat natuurlijk volgens de
liturgische regels helemaal niet past. Maar Stille Nacht is hét
kerstlied.’
Omdat er priesters nodig waren, vroeg Kardinaal Simonis hem
pastoor te worden in de Paulus parochie in het Utrechtse Tuindorp.
Dat heeft hij zes jaar parttime gedaan, naast zijn werk als
muziekdocent. Vernooij: ‘Dat is voor de mensen -hoop ik- een
succes geworden, maar voor mijzelf een mislukking. Ik kon dat niet
combineren. Een amateur kan wel twee dingen tegelijk doen, maar
een vakman kan dat niet.’ Dus toen ben ik naar de bisschop
teruggegaan en toen zei ik: ‘Beste eminentie, het lukt niet, ik hou
ermee op’.
Nu hij al 10 jaar met emeritaat is, heeft hij tussen het studeren en
schrijven door op maandag- en vrijdagavond en op zondagochtend
een moment van ontspanning. Dan gaat hij voor bij de Fraters van
Utrecht, in een van de kerken van de parochie PJ23 of in Harmelen.
Naar de fraters gaat hij te voet. Met hen heeft hij een speciale band,
omdat hij ze al jaren kent. Van deze uitstapjes geniet hij. Hij wordt
allerhartelijkst ontvangen, omdat ze blij zijn dat er in deze tijd nog een
priester is. ‘Dat voorgaan in de parochies, met name in PJ23, is voor
mij een ontspanning. Ik doe het nog graag ook.... Ik voel mij meer
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musicus dan pastor, maar het pastorale werk, dat zich beperkt tot
zondagmorgen in de kerk, doe ik er van harte en graag bij. Ik zou het
niet meer kunnen missen.’
Na de mis werd hij gefeliciteerd door parochianen uit Werkhoven en
uit de andere locaties waar hij regelmatig voorgaat. José Dorresteijn,
voorzitter van de Locatieraad Werkhoven sprak hem woorden van
dank en een groot compliment toe: ‘Anton, ik durf het vandaag
hardop te zeggen en misschien wil je het zelf niet horen, maar hier in
Werkhoven beschouwen we je toch wel een beetje als onze pastoor.‘
Daarna zetten alle aanwezigen luidkeels het ‘Lang zal hij leven’ in.
Charles Verwimp
Een dankbare pastoor
Op 31 mei heb ik in een heel volle Sint
Barbarakerk in Culemborg mijn afscheid
gevierd. Ik vond het overweldigend en ik
kijk er met veel dankbaarheid op terug.
Dankbaar voor de inzet van de vele
koorleden, van de misdienaars, kosters en
lectoren die hun steentje hebben
bijgedragen. Dankbaar ook voor de inzet
van de bestuursleden die het nodige
hebben geregeld. Dankbaar voor de
aanwezigheid van zoveel mensen. Niet
iedereen heb ik een hand kunnen geven
tijdens de receptie. De icoon van Suitbertus hangt nu boven mijn
bureau. Ik neem veel goede dingen mee uit de Suitbertusparochie.
Vooral de goede dingen die verbonden zijn met de levensverhalen
van zoveel mensen met wie ik een tijdje heb mogen optrekken, die
zich inzetten voor de kerk of met wie ik heb mogen samenwerken. De
goede dingen van het werken met dit team neem ik ook mee.
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens in het Arnhemse te komen
vieren, of eens in Wageningen aan te komen. De koren ga ik zeker
eens uitnodigen om in de Sint Martinus te komen zingen. De Mis
begint daar om 11.30 uur, dus dat kan best….
Met heel veel dankbaarheid en …tot ziens
pastoor Gerben Zweers
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Misdienaars uit onze parochie op fietsbedevaart naar Kevelaer
Van dinsdag 18 t/m vrijdag 22 augustus was dit jaar
de fietsbedevaart voor misdienaars en volwassenen
naar Kevelaer. De eerste groep vertrok op
dinsdagmorgen samen met de bezemwagen om acht
uur vanaf het kerkplein van de Barbarakerk in Bunnik
en heeft een route langs Odijk, Werkhoven en
Cothen afgelegd om de mensen op te halen, die daar
aansloten. Toen we allemaal in Cothen waren,
hebben een paar van de misdienaars nog een viering
gediend om voor zegen over de reis te bidden. Daarna konden we
beginnen met de echte reis. De viering in Cothen werd voorgegaan
door Broeder Johannes Elias, een broeder van St. Jan uit Utrecht, die
ook de hele fietstocht naar Kevelaer met ons mee fietste. We hebben
de eerste dag ongeveer 90 kilometer naar Afferden (Limburg) gefietst
en hebben daar overnacht in een groepsaccommodatie op een kleine
camping. De tweede dag zijn we ’s morgens om half acht weer verder
gefietst, het laatste stuk van 20 kilometer naar Kevelaer. Om tien uur
stonden we klaar om de mensen van de bussen te begeleiden naar
de glazen kerk. De bussen waren helaas te laat en daardoor begon
het Beginlof pas om elf uur. Hierna hebben we die dag nog tijdens de
Kruisweg en de Hoogmis met Lichtprocessie gediend. Er kwam in
Kevelaer nog een misdienaar bij, de neef van Mgr. Woorts. Hij hielp
zijn oom in de vieringen. We hebben in het Priesterhuis overnacht en
de volgende dag nog een H. Mis en het Slotlof gediend voordat we
om half vier weer weggingen. De laatste avond hebben we op de
Scouting Ark in Niftrik overnacht en de volgende dag hebben we het
laatste stuk naar huis afgelegd. Het was weer mooi en ook gezellig!
Pim van Noort, Werkhoven, misdienaar.
UITNODIGING
Ter afsluiting van de bedevaart naar Kevelaer is er op
zondagmiddag 4 oktober 2015 om 15.30 uur
in de R.K. H. Willibrord kerk
Pastoor Ohllaan 34, 3451 CC Vleuten een Marialof
Graag nodigen we u uit om het Marialof met ons mee te vieren.
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Jaarprogramma jongerenpastoraat 2015-2016
Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert
regelmatig activiteiten voor jongeren, vormelingen, tieners, kinderen
en hun begeleiders. Het jaarprogramma voor het seizoen 2015-2016
is inmiddels bekend. Alleen de data van de vormelingendagen
ontbreken nog.
Zodra er meer bekend is over de activiteiten, wordt die informatie
toegevoegd aan de agenda op www.jongaartsbisdom.nl.
Jaarprogramma:
Openingsfeest
Saints today
Kerstbijeenkomst
Kloosterweekend
Palmzondag
Voorbereidingsweekend WJD Krakau
WJD Krakau 2016

27 september
8 november
20 december
26-28 februari
20 maart
24-26 juni
17 juli – 2 augustus

Openingsfeest voor jongeren op 27 september, 10 uur in de
H. Nicolaaskerk in Baarn (Kerkstraat 17), celebrant mgr. Woorts.
’s Middags uitgebreid activiteitenprogramma, plus diner. Opgave via
jongerenpastor Meike Hettinga,
E: mhettinga@pj23.nl , E: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl
T: 06-484 595 98 of via Facebook: jong aartsbisdom.

Wereldjongerendagen 2016
De voorbereidingen voor de WJD 2016
gaan
gestaag
verder.
Op
maandagavond 14 september is er in
onze parochie een informatieavond
geweest. Jongeren uit onze parochie
en de Suitbertusparochie hebben van
Amanda Praseres, vertegenwoordigster uit het Bisdom Utrecht, allerlei
informatie gekregen over de WJD. Ook
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Thijs Lammers (parochiaan en al een aantal keer naar WJD’s
geweest, waaronder die van Rio) heeft daar zijn ervaringen gedeeld.
Voor jongeren die nog informatie willen: kijk op de site
https://www.facebook.com/WJDPJ23 bisdom:
http://www.jongaartsbisdom.nl, menu wjd landelijk:
http://www.jongkatholiek.nl/wjd2016/ internationaal:
http://www.krakow2016.com/en/
Posters en informatiemateriaal zullen de komende weken verspreid
worden over alle kerken in beide parochies.
Na de viering op zondag 4 oktober ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de Barbarakerk zal er weer een verkoop en verloting zijn
t.b.v. de jongeren die aan de WJD gaan deelnemen. Ook zal er een
informatietafel staan.
De opbrengst van de tweede collecte tijdens de parochieviering in
Houten op 11 oktober is eveneens bestemd om de kosten van
deelname aan de WJD te helpen dekken..
Na de viering zal er ook hier een informatiehoek zijn met daarin alles
over de WJD.
In het volgende Open Venster hopen wij u op de hoogte te kunnen
brengen van het aantal jongeren dat op dat moment toegezegd heeft
naar de WJD toe te zullen gaan. Op het moment waarop we dit
schrijven, kunnen we daar nog niets over zeggen.
Paus Franciscus eerste inschrijving WJD Krakau
Paus Franciscus heeft
zich op 26 juli als eerste
ingeschreven voor de
Wereldjongerendagen in
2016 in Krakau. Hij
meldde zijn inschrijving
aan
de
duizenden
mensen die zich hadden verzameld op het Sint Pietersplein.
Daarvoor had paus Franciscus gepreekt over de wonderbaarlijke
broodvermenigvuldiging. Hij benadrukte dat de mens niet slechts
behoefte heeft aan voedsel, maar ook dorst naar zingeving en God:
‘Jezus gaf mensen niet alleen materieel voedsel.’
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75-jarig jubileum Barbarakerk in Bunnik
Op 9 oktober 1940
werd de St. Barbarakerk door mgr. dr. J.
de Jong geconsacreerd. Daarom viert
de Bunnikse geloofsgemeenschap op zondag 4 oktober het 75jarig jubileum. Koren
en musici repeteren
volop en ook de
voorbereidingen
achter de schermen zijn in volle gang. Afgaande op het
enthousiasme belooft het een prachtige en feestelijke dienst te
worden. Hans Eppink en Lidy Langendijk zijn de voorgangers bij
de feestelijke viering. Na afloop is er gelegenheid herinneringen
op te halen en deel te nemen aan een aantal activiteiten. Bij
geschikt weer zijn er rondleidingen in de kerktoren. Iedereen is
van harte welkom. De Eucharistieviering begint dan om 10 uur.
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Waar zijn we mee bezig ?
Zomaar een dinsdagavond in augustus
Het lijkt rustig in het gebouw, maar de
schijn bedriegt. Als je even om je heen kijkt
dan zie en hoor je dat er wordt vergaderd,
overlegd, gezongen, gevierd. De sectie
Beheer is bij elkaar – begraafplaats,
onderhoud gebouw en zo meer worden
daar besproken, een werkgroep van een
aantal mensen overlegt over alle activiteiten
die rond het 75-jarige bestaan van ons
kerkgebouw
gaan
plaatsvinden,
het
herenkoor repeteert en viert daarna nog
een verjaardag, en eerder op de avond
kwam een groep mensen bijeen voor een
Eucharistieviering. Het schetst zo even in
vogelvlucht dat er binnen onze locatie veel
te doen is op allerlei gebieden. Het laat zien dat er veel mensen actief
en betrokken zijn. En bereid zijn om tijd en energie in onze
geloofsgemeenschap te steken. Een gemeenschap die daardoor
levend en levendig is. Zorg voor de gemeenschap, oog voor de
naaste, de mogelijkheden scheppen om geloof te beleven op diverse
manieren.
En als ik op andere avond kijk, dan komen weer andere clubjes en
werkgroepen bij elkaar. Maar ook op andere momenten op de dag, in
de week of in het jaar zijn er mensen actief, veel mensen. Te veel om
hier allemaal op te noemen. Het doet goed om te zien dat onze
gemeenschap inderdaad zo levendig is en het doet goed om daar
een klein steentje aan bij te dragen. Dat goede gevoel wens ik graag
iedere vrijwilliger toe.
Zomaar een dinsdagavond in augustus. Bent u nog geen vrijwilliger,
maar gaat u ook voor dat goede gevoel? Er is alle gelegenheid om u
aan te melden. Van harte aanbevolen!
Jeroen Kavelaars, voorzitter Locatieraad
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Beeldspraak
Even dacht ik: 'Ik laat een keer verstek gaan. Het is
uiteindelijk vakantietijd. Ik mag toch ook wel eens rust
nemen!‘ Maar die gedachte liet ik snel vallen, toen ik op
25 juli twee jonge priesters, Wouter en Anton, aan het
altaar zag staan, voor mij en voor u zeker geen
onbekenden, maar het feit dat ze samen voorgingen,
was wel heel bijzonder, iets dat de laatste jaren amper
nog voorkomt. Twee jongemannen die gekozen hebben
voor een leven in dienst van de Heer, stonden daar, als
het ware een symbool van een kerk die zich altijd
verjongt en een hoopvol teken voor de toekomst, dat je zo goed doet
in een tijd van allerlei sombere scenario's.
Wat zette mij er nog meer toe aan om iets op papier te zetten? Dat
was de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Behalve parochianen uit
onze parochie namen er elf jongeren aan deel, die samen met negen
volwassenen de heen– en terugreis naar het Mariaheiligdom per fiets
aflegden. Een geweldige prestatie! Allemaal samen waren zij
misdienaar/misdienette bij de verschillende plechtigheden. Voor
sommigen was dat even wennen, maar hun meer ervaren collega's
wisten hen te helpen, zodat alles op plechtige wijze en zonder
opzienbarende fouten verliep.
Intussen is de vakantietijd ten einde. De koorrepetities zijn weer
begonnen, voor mij een aangename afwisseling in mijn soms wat
eenzame bestaan. Dat daarbij niet alles op rolletjes loopt, bleek toen
ineens de stroom uitviel en het orgel daardoor niet meer werkte.
Bovendien was er geen licht, zodat de koorleden hun teksten en de
muziek niet konden lezen. Gelukkig was dit euvel dankzij de snelle en
efficiënte hulp van de dienstdoende koster gauw verholpen. Hij
draaide aan wat schakelaars en friemelde met een paar zekeringen
en 'Er was licht!!’ Zo ziet u maar weer, ook het bestaan van uw
patroonheilige kent heel wat afwisselingen!
Dat kun je wel zeggen, want er gaat binnenkort heel wat op me af
komen: mijn kerk bestaat 75 (ja, u leest het goed: vijfenzeventig) jaar.
Dat gaat gevierd worden!!
Barbara
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Kinderpagina
Herfst
Het jaargetijde tussen zomer en winter dat ook herfst wordt genoemd.
De metrologische herfst bestaat uit de drie kalendermaanden
september, oktober en november.
De astronomische herfst begint de zon staat dan precies boven de
evenaar staat en dat is meestal het geval op 22 of 23 september.
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Bijeenkomsten voor parochianen
Viermaal per jaar worden er in de pastorie achterom bijeenkomsten
gehouden voor onze parochianen, de zogenaamde locatieraadplegingen. Dit zijn bijeenkomsten waarin allerlei zaken die in de St.
Barbara-geloofsgemeenschap spelen, besproken worden.
Uw aanwezigheid en uw inbreng over heden en toekomst van onze
parochie worden daarbij zeer op prijs gesteld. Wij nodigen u dan ook
van harte uit.
Wilt u wat vragen of zeggen of met ons meedenken, laat dit dan even
weten. U krijgt informatie toegestuurd en de koffie staat voor u klaar.
Dit kalenderjaar is er nog één locatieraadpleging en wel op dinsdag
3 november. Aanvang: 20 uur Plaats: Pastorie achterom
Aanmelden: jwbmeijer@online.nl
de Locatieraad
De wortels van Willibrord
Het Christendom is door de H. Willibrord en zijn metgezellen naar
onze streken gebracht. In juni reisde ik met een kleine groep naar
Noord-Engeland om daar meer over te weten te komen onder
begeleiding van onze oud-pastor Elisabeth van Dijl, die zich daar
verbonden heeft aan de gemeenschap van de Passionisten in
Minsteracres. We verbleven in hun mooie landhuis en namen ook
deel aan hun gebeds- en eucharistievieringen.
Het christelijk geloof heeft zich in Brittannië verspreid via de
Romeinse troepen. Toen het Romeinse Rijk viel, werd de praktijk van
het christelijk geloof steeds meer verdreven naar het westen.
Uiteindelijk kwam het in Ierland tot bloei. Over dit alles is Elisabeth
voornemens een inleiding te houden tijdens een bijeenkomst van de
KBO. Ter illustratie wordt gebruik gemaakt van de foto-rapportage die
van deze reis gemaakt is.
Plaats: Parochiecentrum Emmaus, Rozenstraat 20, Zeist
Datum: woensdag 23 september Tijd: 14 -16 uur
Opgave: Joke de Ruiter, E: j.de.ruiter@planet.nl of T: 030 695 06 09
Marjolein Povel
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Coalitie voor mensenrechten
‘ STELLEN WIJ IN EEN OPEN DEMOCRATISCHE
SAMENLEVING
GRENZEN AAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING ?’
De Werkgroep COALITIE VOOR DE MENSENRECHTEN nodigt u
graag uit voor de jaarlijkse debat-avond op
maandag 21 september 20 – 22 uur in het Gemeentehuis Odijk.
Spreker Prof. Dr. Theo de Wit
(oud-inwoner van de gemeente Bunnik) filosoof en theoloog met
als specialisme “religie en politiek”.
Prof. De Wit zal een inleiding houden over bovenstaand thema,
waarin o.a. de volgende vragen aan de orde komen:
Hoe verantwoord jij je -als burger, kunstenaar, politicus of
schrijver-wanneer je meent alle vrijheid te hebben om te
zeggen wat je wilt?
Of ben je van mening dat er wel grenzen zijn aan die vrijheid
en waardoor worden die grenzen bepaald?
Na de inleiding zullen we met elkaar in gesprek gaan.
namens de Coalitie, Arda Mensink
Geloven Nú
Het is goed om elkaar als katholieken te ontmoeten ook buiten de
vieringen om. Eén van de activiteiten die daarin voorziet, is Geloven
Nu. Zeven maandagavonden in het jaar komen we bij elkaar, om
ervaringen uit te wisselen over geloof en leven. We willen van en met
elkaar leren.
Vanaf september kun je weer instappen. We gaan de Bijbellezingen
van het daaropvolgende weekend bekijken: Oude Testament, Brief,
Evangelie én de psalm. Wat hebben deze stukjes met elkaar te
maken, bestaat er verband tussen? Soms zijn er verzen weggelaten:
waarom? En natuurlijk: wat kunnen wij er nu, in ons eigen leven,
mee? Het kan ook heel spannend zijn om dan in het weekend te
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horen wat de voorganger met de verhalen doet… Wellicht zien
sommigen van jullie elkaar dan, en kunnen jullie nog even je ervaring
uitwisselen.
Het is de bedoeling dat de deelnemers de teksten van te voren lezen.
Dat maakt het makkelijker om er vlot mee aan de slag te kunnen. Je
krijgt deze teksten op tijd (ongeveer 1 - 1,5 A4-tje tekst).
De data zijn: 21 september, 26 oktober, 7 december 2015, 11 januari
2016, 22 februari, 4 april en 16 mei 2016. De avonden zijn van 19.3021.30 uur, in de pastorie achterom. Ze worden begeleid door
pastoraal werker Laura de Vries. Er zijn geen kosten aan deelname
verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden bij Laura de Vries, E: pwldevries@gmail.com of via het
parochiesecretariaat. We hopen er weer een inspirerend jaar van te
maken!

Glas-in-lood raam
Op maandag 3 augustus. is door mevrouw Yvonne Vos-Hegge,
achternicht van pastoor Hegge, de bouwpastoor van onze 75-jarige
kerk, een glas-in-lood raam aan onze
geloofsgemeenschap
geschonken uit de nalatenschap van pastoor Hegge.
Zij vindt dat dit raam onze kerk toebehoort. De voorstelling is de
H. Barbara, patrones van de kerk en geloofsgemeenschap met in
haar rechterhand onze kerk.
De glazenier is niet bekend, ook niet hoe pastoor Hegge dit raam
verkregen heeft.
Een rondgang langs de ronde ramen in de beide processiegangen
deed al snel vermoeden dat het raam van dezelfde hand is als de
daar aanwezige ramen, namelijk van Wim van Woerkom.
Het vermoeden bestaat dat pastoor Hegge het raam als
relatiegeschenk van de heer Van Woerkom heeft gekregen.
Dezelfde week werd bekend dat er een biografie over Wim van
Woerkom wordt geschreven. Informatie werd gevraagd over het
moment van plaatsing van de glas-in-loodramen in de
processiegangen. Voor zover is na te gaan werd de eerste serie, bij
binnenkomst aan de zuidzijde, uit het leven van de H. Barbara, nog
tijdens de oorlogsjaren geplaatst, de tweede serie ramen, de
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sacramenten voorstellende, later. Het archief in Wijk bij Duurstede
kan over de precieze datering mogelijk uitsluitsel geven.
Op 4 oktober a.s., bij de feestelijke viering ter gelegenheid van het
75-jarig bestaan van onze kerk, zal het raam te bewonderen zijn.
de Locatieraad
Herfst
Graag houden we vast aan wat geweest is.
Maar wat ooit zo belangrijk leek, kan weg.
Opschonen en loslaten, rigoureus,
als de boom zijn blad.
Nu plaats maken voor de nog
onzichtbare nieuwe lente.
Ruimte en tijd voor Hem, voor Hem
in onze naaste.
de Pastoraatsgroep
Wereldmissiemaand 2015
‘Geef hoop aan de christenen in
Pakistan’
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt
dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk
in Pakistan. In dit islamitische land
hebben minderheidsgroepen, onder wie
de christenen, het zwaar: armoede,
analfabetisme, religieus geweld en
terroristische aanslagen.
Het aantal katholieken in Pakistan
bedraagt 1,15 miljoen. Daarmee vormen
zij een minderheid in het islamitische
land. De katholieke Kerk draagt met haar
onderwijs en gezondheidszorg bij aan de
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ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het
analfabetisme hoog is en veel mensen geen toegang tot onderwijs en
gezondheidszorg hebben.
Blasfemiewet
In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol
speelt de blasfemiewet die in 1986 werd ingevoerd. Op godslastering
en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan gelden gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle
minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen
christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt
wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten.
Positie van vrouwen en meisjes
Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel
gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er
is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en
verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed
hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe.
Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan
MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen
in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van
vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog en het vredeswerk.
Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of
stort uw bijdrage op
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den
Haag.
Meer informatie: www.missio.nl
Uit het Barbararegister
Gehuwd:
24 juli

Ko van Rijn en Miranda van Leeuwen
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit
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Overleden:
† Op zondag 14 juni overleed in Hospice ‘Marienstein’ te IJsselstein
Suze van Rijn-van Jaarsveld in de leeftijd van 88 jaar. Samen met
haar man Anton z.g, woonde en leefde zij op de boerderij ‘de
Zonnewijzer’, waar zij zich met hart en ziel verbonden wist met de
natuur en met alles wat groeide en bloeide om haar heen. Haar
levenswijze was eenvoudig en sober, maar gastvrij: ze wilde er zijn
voor anderen. We zullen ons haar blijven herinneren als een kleine,
frêle vrouw met zachte ogen en hoge stem, uit duizenden te
herkennen, waarmee ze kon praten voor twee. Haar diep geloof in
God en grote verering voor Maria, heeft zij heel haar leven ondanks
alle veranderingen in kerk en samenleving weten te bewaren en te
behouden en – als een graankorrel op aarde uitgezaaid - heeft haar
leven veel vrucht voortgebracht. Op zaterdag 22 juni hebben wij met
een Eucharistieviering in onze Barbarakerk, afscheid genomen van
haar leven onder ons, waarna wij haar te ruste hebben gelegd bij
haar man.
† Op maandag 6 juli overleed op 94-jarige leeftijd Corrie Pouw – van
Maarseveen Tot vijf jaar geleden woonde zij nog zelfstandig in
Houten, maar als gevolg van een ongelukkige val ging dat niet meer
en kwam zij uiteindelijk terecht in woonzorgcentrum Amandelhof in
Zeist, waar zij liefdevol werd verzorgd. Corrie was een gelovige en
wijze vrouw, die tot op hoge leeftijd regelmatig naar de kerk ging.
Vroeger was zij zelatrice (propagandiste) van De Kleine Apostel, een
bekend missieblad voor kinderen, met op een gegeven moment
155.000 abonnees. Zij ging de deuren langs om het
abonnementsgeld op te halen. Ook is zij vele jaren lid geweest van
het Katholiek Vrouwengilde. Corrie was een echte Maria-vereerster
en daarom werd in de uitvaartviering het Ave Maria gezongen en het
Weesgegroet gebeden. Op vrijdag 10 juli hebben we in onze kerk
afscheid genomen van haar, waarna haar lichaam is bijgezet in het
graf van haar man Albertus.
† Leo Hoogervorst werd in 1938 geboren in Nieuwveen. Na tien
lange jaren van ziek zijn, met vallen en opstaan en toch genieten van
wat hem gegeven is, is hij op 17 juli plotseling gestorven.
In zijn werkzame leven was Leo een “financiële man”, eigenzinnig en
op zichzelf.
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Maar wat kon hij genieten van mensen om zich heen! Zolang hij maar
niet in het middelpunt hoefde te staan. Hij was meer een
observeerder dan een gangmaker. Na zijn huwelijk met Matty kregen
zij twee zonen. Vincent en Michiel. Zij waren zijn leven. Hij
stimuleerde hen om te leren en te denken aan hun toekomst. Voor
zichzelf had Leo niet veel nodig. Als zijn jongens af en toe spontaan
thuis kwamen, misschien met een lekker visje, dan was hij gelukkig.
Leo was een tevreden mens. Matty, Vincent en Michiel zullen hem
erg gaan missen.
† Op 4 augustus overleed –na een korte slopende ziekte- Gerda de
Sain-Schoots in de leeftijd van 68 jaar. Op 15-jarige leeftijd leerde zij
haar man Joop kennen, aan wie ze 4 jaar later haar jawoord gaf in de
St. Jozefkerk in Zeist. Trouw was haar levenskenmerk, trouw aan
haar man, haar gezin en aan mensen om haar heen. Wij zullen ons
haar herinneren als een levenslustige vrouw met altijd een glimlach
op haar lippen. Sterk tijdens haar ziekte, moedig tot het einde toe. Wij
deden haar uitgeleide in onze Barbarakerk op 8 augustus, waarna de
crematie in besloten kring plaats vond.
† In de leeftijd van 70 jaar is op 12 augustus uit ons midden
heengegaan Joop Klarenbeek. Hij was een gewone Bunnikse
jongen, geboren en getogen op Vechten, waar hij heel zijn leven
heeft gewoond. In zijn jonge, gezonde jaren was hij puntlasser van
beroep. Op zaterdagavond reed hij op zijn Puch naar de stad, waar
hij een pilsje dronk en een visje at; op zondagmiddag ging hij kijken
hoe EMS het er vanaf bracht. In het dorp legde hij een kaartje en
thuis leerde hij het aan zijn nichtjes. In de loop der jaren liet zijn
gezondheid hem steeds meer in de steek, maar hij klaagde er niet
over. Hij raakte meer en meer in zichzelf gekeerd en het levenslustige
van vroeger verdween. Voor hem een ware kruisweg. Joop was geen
man van de voorgrond; dat was hem totaal vreemd. Maar het geloof,
meegekregen van zijn ouders, bleef hij trouw. Tot hij niet meer kon,
zag je hem elke zaterdagavond op de tweede bank achterin de kerk
zitten. Op 18 augustus namen wij met een Eucharistieviering afscheid
van zijn leven onder ons, waarna de crematie volgde in Bilthoven.
† Na een korte ziekte overleed op 26 augustus Frans van Sprang op
89-jarige leeftijd. Na een herdenkingsbijeenkomst in de Oude
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Dorpskerk is hij op 2 september bij zijn vrouw Jua begraven op ons
kerkhof.
Opdat we zouden staan vrij voor uw aangezicht.
Getekend met uw naam en leven in uw licht
Doppen voor hulphonden
Sinds kort kunnen er bij ondergetekende plastic doppen ingeleverd
worden van frisdrankflessen (ook zonder die doppen krijg je nl. het
statiegeld terug!), petflessen, vla-, melk- en yoghurtpakken,
wasmiddelen, pindakaaspotten etc. De doppen moeten wel schoon
zijn en zonder kartonnetjes e.d. De opbrengst gaat naar het KNGF,
voor de opleiding van blindengeleidehonden. Uiteraard hoeft u niet te
wachten tot er een vuilniszak vol mee is, Ook kleinere hoeveelheden
zijn meer dan welkom. Hebt u bijv. een pedaalemmerzak vol, dan wil
ik ze ook komen ophalen, op afspraak T: 656 20 29. Inleveradres:
Achterdijk 22A, Bunnik, De doppen kunnen ook ingeleverd worden in
de inzamelbox voor kaarten e.d., die achter in de kerk staat. (Graag
dan wel in een zakje.) Meer info W: www.geleidehond.nl/doppen
Alvast dank,
Hanny Pater
Wist u dat?






Er elke 2e dinsdagnamiddag van de maand
van 13.30 tot 15.30 uur in de Witte huisjes
kaarten worden gemaakt voor het goede doel.
U bent van harte welkom ook mensen die thuis
aan de gang willen zijn van harte welkom.
Op 20 september de eerstvolgende ZOM
bijeenkomst wordt gehouden. We verwelkomen Mw. Jennifer
Luitsz Zij geeft een beeldpresentatie over een tocht per auto
door Marokko waar bij kunst en cultuur aan de orde komen.
Koffie en thee staan voor u klaar vanaf 15 uur in de Witte
huisjes
Er in de maand oktober op elke woensdagavond een Maria
viering wordt gehouden in onze Barbarakerk van 19 tot 19.30
uur U bent van harte welkom
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Franciscaans Jongerentreffen:
9-11 oktober 2015 te Megen
‘Harts-Tocht’. Dat is het thema van het Franciscaans Jongerentreffen
(FJT) 2015. Gisteren is de inschrijving geopend voor dit
jongerenweekend in de franciscaanse geest. Er is ruimte voor plezier,
uitwisselen, voor gebed, nieuwe vriendschappen en het delen van je
inspiratie, dit jaar vooral van jouw hartstocht. Leven met hartstocht!
Wie wil dat niet? Maar wie of wat brengt jouw hart in beweging? Wie
of wat raakt jou zozeer, dat je er helemaal voor gaat? Toegewijd
leven, daarover gaat het FJT.
En dat is niet toevallig in het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’.
Het FJT wordt dit jaar al weer voor de zestiende keer georganiseerd
door de franciscanen en enkele jongeren, in samenwerking met de
clarissen. Ieder jaar opnieuw komt er gevarieerde groep jongeren;
sommigen komen voor het eerst, anderen komen al jaren. De één is
afkomstig uit de protestantse kerk, de ander uit de katholieke kerk en
weer anderen zijn zoekend; ieder tussen de 16 en 30 jaar is van harte
welkom! Er zijn weer zo’n 55 plaatsen dus geef je snel op! We zijn te
gast in de kloosters van de franciscanen en clarissen in Megen. Zo
maak je – met alle andere jongeren – iets mee van hun kloosterlijk
ritme en franciscaanse gastvrijheid. Er is een gevarieerd programma
van vieringen, pelgrimstocht, workshops tot een bonte avond met
talenten uit eigen kring.
Data: 9-11 oktober
Prijs: € 40,- bij aanmelding tot 1 september. Daarna € 50,-.
Kies aan welke workshops je wilt deelnemen, vul het inschrijfformulier
in en mail dit naar fjwmegen@hetnet.nl
Informatie en opgave: Theo van Adrichem ofm, tel.: 0412
465779/770, e-mail: fjwmegen@hetnet.nl
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Gebed om roepingen
Goede God

U roept ons op om mensen te zijn naar Uw beeld en gelijkenis.
In ieder van ons legt Gij de gaven van de Heilige Geest.
U schept de kracht in ons om te bouwen
aan Uw Koninkrijk hier op aarde,
waarvan iedereen de vruchten kan plukken.
Zo mogen wij bouwen aan een land van vrede en gerechtigheid,
een land van melk en honing

Wij vragen U,
Wees aanwezig in mensen
die zich op een bijzondere wijze willen inzetten
voor het welzijn van iedereen hier op aarde.
Wees aanwezig in broeders en zusters
die werken in ontwikkelingslanden,
onder zware omstandigheden en met vaak schamele oogst.
Dat zij volharden in Uw wijngaard.

Wij vragen U.
Wees bijzonder bij hen,
die zich geroepen weten
Zich in te zetten voor Uw kerk,
door de verkondiging van Uw Woord,
door het doen van barmhartigheid,
door hun inzet voor vrede en gerechtigheid.
Dat zij volharden als werkers in Uw wijngaard
En dat Uw Koninkrijkrijk kome.
C.M. Broekhoff Pastoraalwerker voor het jongerenpastoraat
In de Emmanuel en de H. Libuinusparochie
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Liturgierooster 19 september - 30 oktober 2015
Euch: Eucharistieviering
Wijzigingen voorbehouden
W&C: Woord- en communieviering
W&G: Woord- en gebedsviering
Zie ook www.pj23.nl (blauwe balk) voor de laatste versie

Zaterdag 19 september 2015
19:00 Houten: W&G.- L. Langendijk
19:00 Schalkwijk: W&C.- L.de Vries
19:00 Bunnik: Euch.- O.Swijnenberg

e

Zondag 20 sept. 25 Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Vernooij
09:30 't Goy: W&C.- werkgroep
09:30 Bunnik: W&G.- werkgroep
11:00 Odijk: W&G.- L. Langendijk
(Oec. viering, Vredesweek)

09:30

Werkhoven: W&C- L. Langendijk
(Gezinsviering)

11:00
09:30

Cothen: W&C.- werkgroep
Wijk bij D.: W&G- M. Hettinga
(Oec. viering, Vredesweek)

Zaterdag 26 september 2015
19:00 Houten: Vespers en
aanbidding H. Sacr-werkgroep
19:00 't Goy: Euch.- F. Hogenelst
19:00 Wijk bij D.: Euch.- H. Eppink

e

Zondag 27 sept. 26 Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- F. Hogenelst
09:30
10:00

Schalkwijk: Euch.- F. Hogenelst
Bunnik: W&G- L. Langendijk
(Oec. viering in de Dorpskerk)

11:00
09:30
09:30

Odijk: Euch.- A. Verweij
Werkhoven: Euch.- H. Eppink
Cothen: W&G- M. Hettinga
(Oec. viering, Vredesweek)

Zaterdag 3 oktober
19:00 Houten: Mariaviering- werkgr.
19:00 Schalkwijk: Euch- A. t Klooster

e

Zondag 4 okt. 27 Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. Vernooij
09:30 't Goy: W&C.- werkgroep
10:00 Bunnik: Euch., - H. Eppink en
L. Langendijk
(Jubileumviering 75 jaar Barbarakerk)

11:00
09:30
11:00
09:30
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Odijk: W&C., familievieringwerkgroep
Werkhoven: W en C.- M. Hettinga
Cothen: Euch.- A. ten Klooster
Wijk bij D.: Euch.- A. ten Klooster

Zaterdag 10 oktober
19:00
19:00

Houten: meditatieve vieringwerkgroep
Bunnik: W&C.- werkgroep

Zaterdag 17 oktober
19:00
Houten: W&G- werkgroep
19:00
Schalkwijk: Euch.- A. ten
Klooster
19:00
Bunnik: W&C.- L. Weijman

Zondag 11 okt. Feest H. Paus
Johannes XXIII
10:00 Houten: Parochievieringpastoraal team
Andere kerken: geen viering
e

Zondag 18 okt. 29 Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- A. ten Klooster
09:30 't Goy: Euch.- A. ten Klooster
09:30
11:00
09:30
11:00
09:30

Bunnik: W&G.- werkgroep
Odijk: W&C.- L. Weijman
Werkhoven: W&C.- L. Weijman
Cothen: W&C.- M. Hettinga
Wijk bij D.: W&C.- M. Hettinga
(Gezinsviering)

Zat. 24 okt
19:00
Houten: Vespers en
aanbidding H. Sacr-werkgroep
19:00
't Goy: Euch.- H .Eppink
19:00
Wijk bij D.: Euch.- A. ten
Klooster

e

Zondag 25 okt. 30 Zondag d/h jaar
11:00 Houten: Euch.- H. Eppink
09:30
09:30

Schalkwijk: W&C.- L.de Vries
Bunnik: Euch.- A. ten Klooster

11:00
09:30
09:30

Odijk: Euch.- A. ten Klooster
Werkhoven: viering- werkgroep
Cothen: Euch.- A. Verweij

Adressen van de kerken:
Houten: Loerikseweg 10
Schalkwijk: Jhr. Ramweg 18
’t Goy; Beusichemseweg 104
Bunnik: Stationsweg 36
Odijk: St. Nicolaaslaan 1
Werkhoven: Herenstraat 11
Cothen: Kerkweg 7
Wijk bij D.: Klooster Leuterstraat 37
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Pastoraal team
Het pastoraal team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het pastoraat in
de parochies H. Suitbertus en H. paus Johannes XXIII.
Fred Hogenelst
Pastoor
pastoor.hogenelst@
gmail.com
Ridderstraat 198
4101 BK Culemborg

Lilian Weijman
Pastoraal werkster
lweijman@kerkmail.nl
Loeriksweg 12
3991 AD Houten

Lidy Langendijk
Pastoraal werkster
langendijk@kpnplanet.nl
Loerikseweg 12
3991 AD Houten

Meike Hettinga
Pastoraal werkster
mhettinga@pj23.nl
Loerikseweg 12
3991 AD Houten

Vincent van der Helm
Diaken
diaken.vanderhelm@
suitbertusparochie.nl
Ridderstraat 198
4101 BK Culemborg

Laura de Vries
Pastoraal werkster
pwldevries@gmail.com
Loerikseweg 12
3991 AD Houten

Bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secr. /gebouwen
Penningmeester
Lid

Pastoor Hogenelst hecht eraan dat
parochianen hem rechtstreeks kunnen
benaderen U kunt hem rechtstreeks bellen
met vragen etc. op 0345 512660
Woensdag van 13.00-14.00 uur
Donderdag van 18.00-19.00 uur
U krijgt hem dan rechtstreeks aan de lijn

Fred Hogenelst
Loes van der Horst
Ron van Ee
Peter van Delft
Frans Bosman

Ed van de Moosdijk
Pastoraal werker
e.vandemoosdijk@
suitbertusparochie.nl
Ridderstraat 198
4101 BK Culemborg

Walburgkerkpad
pastoor.hogenelst@gmail.com
loesvanderhorst@gmail.com
ron.v.ee@perpetium.com
penningmeester@pj23.nl
frans@fbosman.nl

Secretariaat parochie paus Johannes XXIII (Astrid Hoekstra)
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten, tel 030-6378642, info@pj23.nl
www.parochiepausjohannes23.nl
Youtube: RK parochie PJ23Facebook: Parochie H. Paus Johannes XXIII
Jongeren: info@jongorgineelkatholiek.nl www.jongorgineelkatholiek.nl

30

Locatieraad:
Voorzitter
: Jeroen Kavelaars, Pr.Beatrixstr. 20 T: 030 657 1850
Secretaris
: John Meijer, Zr. Spinhovenlaan 41 T: 030 656 3815
Penningmeester : Cor van Wiggen,Provincialeweg 98 T: 030 656 7322
Beheer
Vacature

Werkgroepen:
Communicatie
Financiën en Beheer
Liturgisch Beraad
Pastoraat en Diaconie

: Vacature
: John van der Veldt
: Jeroen Balk
: John Meijer

Contactpersonen:
Dirigent

: Piet Hein van der Ven T: 030 251 3411

Organiste
Organist
Dameskoor
Herenkoor
Kinderkoor
Pastoraatsgroep (zie ook pag.2)

: Hiroko Imai
: Wim Bouwman
: Riet Klever
: Joop Peek
: Ineke Zomer
: Ineke Zomer

M: 0614 721 087
T: 030 656 2264
T: 030 656 2830
T: 030 656 1299
T: 030 252 3601
M:0620 381 340

Pastorale Bezoekgroep
Kostersgroep
Bezoekgroep
Kerkradio
Parochiële Caritas Instelling

: Claire Marree
: Wil van der Veldt
: Hetty Koning
: Sjaak Baas
: Nico de Vos

T: 030 656 1122
T: 030 656 1063
T: 030 656 3292
T: 030 656 1270
T: 030 656 1465

Vieringen:

zaterdagavond: zie liturgierooster
zondagmorgen: 9.30 uur m.u.v. Oec.viering
dinsdagmorgen: zie liturgierooster

T: 030 656 1063
T: 030 228 0428
T: 030 656 3815

E: phvdven@gmail.com
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LITURGIEROOSTER BUNNIK van 19 sept. t/m 1 nov. 2015
Datum

Tijd

19 sept.
20 sept.
22 sept.
26 sept.
27 sept.

19 uur
O. Swijnenberg Euch. viering (D)
09.30 uur EP
W&G viering (H)
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
geen viering
10 uur
L. Langendijk/
Oec. Viering (Cantorij)
Dorpskerk
Ds. C. Constandse Vredeszondag
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
geen viering
10 uur
H. Eppink/
Euch. viering (alle koren)
L. Langendijk
75-jarig bestaan
Barbarakerk
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
19 uur
EP
Mariaviering
Dagkapel
19 uur
EP
W&C viering (C)
geen viering in Bunnik, 10 uur parochieviering in Houten
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
19 uur
EP
Mariaviering
Dagkapel
19 uur
L. Weijman
W&C viering (H)
09.30 uur EP
W&G viering
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
19 uur
EP
Mariaviering
Dagkapel
geen viering
09.30 uur A. ten Klooster Euch. viering (D)
19.30 uur A. ten Klooster Euch. viering
Dagkapel
19 uur
EP
Mariavesper (H)
19 uur
O. Swijnenberg Euch. viering (H)
09.30 uur EP
W&G viering (D)
(Onvoorziene wijzigingen voorbehouden)

29 sept.
03 okt.
04 okt.

06 okt.
07 okt.
10 okt.
11 okt.
13 okt.
14 okt.
17 okt.
18 okt.
20 okt.
21 okt.
24 okt.
25 okt.
27 okt.
28 okt.
31 okt.
01 nov.

Voorganger

Soort viering

Notanda

Op vrijdag 2 oktober is er om 10 uur een viering In
Woonzorgcentrum Bunninchem
Verklaring:
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D = Dameskoor
H = Herenkoor C = Cantor
K = Kinderkoor
D+H = Dames- en Herenkoor
P = Projectjongerenkoor
EP = eigen parochianen

