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Editie 15  - 10 januari 2021

Pastorale brief

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

Samen maken we van 
2021 een mooi jaar!

Pastoor Ton Huitink

Zalig nieuwjaar, de beste 
wensen, alle goeds, dat het 
maar een mooi jaar mag wor-
den zonder problemen, een 
goed nieuw jaar maar hope-
lijk zonder Corona ...
Ieder jaar doen we ons best om 
elkaar rond de jaarwisseling te 
bemoedigen en van harte het 
goede toe te wensen. Het is ge-
bruik dat zulks wordt volgehou-
den tot en met Driekoningen, 6 
januari. Daarna stoppen we er-
mee en gaan weer volledig over 
tot de orde van dag. Zo maken 
we met elkaar jaarlijks een goe-
de start: een wens die gepaard 
gaat met een vriendelijke glim-
lach en een hartelijk geschudde 
hand. Dat is een mooie traditie 
die we in ere moeten houden.

Klamme deken
We kunnen er natuurlijk niet 
omheen dat de jaarwisseling 
2020-2021 gepaard is gegaan 

met zeer veel gemengde gevoe-
lens. Velen van ons hebben de 
pandemie waarin we nog steeds 
verkeren toch als een vieze 
klamme deken over het afgelo-
pen jaar ervaren en die was met 
het verspringen van de klok om 
00.00 uur ’s nachts niet verdwe-
nen. 

Ook positieve ervaringen 
in 2020
Toch wil ik erop wijzen dat we in 
het afgelopen jaar ook positieve 
dingen hebben mogen ervaren. 

Zonder afbreuk te doen aan 
wat velen van ons aan zorg en 
verdriet hebben moeten mee-
maken, zijn er voor de geloofs-
gemeenschappen mooie mo-
menten geweest die een nieuw 
licht hebben geworpen op ons 
kerk-zijn. Wat aanvankelijk als 
heel negatief werd ervaren heb-
ben we samen toch ook kunnen 
ombuigen naar een positieve 
nieuwe ervaring. Hierbij denk ik 
aan de Woord en Gebedsvierin-
gen, de Livestream vieringen, de 
gezamenlijke virtuele gebeds-
momenten, de onderlinge zorg 
en aandacht die binnen locaties 
met nog meer ijver werd opge-
pakt. 

Nieuwe manier van 
het geloof verdiepen
Ja, we hebben onszelf als het 
ware opnieuw moeten uitvin-
den. Aloude gewoontes heb-
ben we moeten omvormen en 
soms ook moeten verlaten. Wat 
iedereen natuurlijk als groot 
gemis ervaart is de wekelijkse 
ontmoeting met elkaar na de 
weekendviering. Dat gemis blijft 
voorlopig nog even. Niemand 
van ons kan dat tij keren, totdat 
het dodelijke virus zich gewon-
nen geeft. Daarbij zijn wijzelf 
de belangrijkste factor. Zowel 
parochianen als pastores moe-
ten hun bewegingen zoveel als 
mogelijk beperken. 

Tragische berichten
In de afgelopen weken heb ik 
vanuit verschillende locaties ge-
luiden opgevangen van mensen 
die het virus hebben opgelopen 
en eraan zijn overleden. Ande-
ren zijn er op een nare manier 
heel ziek van geworden. In het 
pastoraal team hebben wij ons 
enigszins verbaasd en geluk-
kig geprezen dat het noodlot 
ons (nog) niet heeft getroffen. 
Te meer omdat wij nog steeds 

Sint Jozef
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Aanbod tot nu toe
In de vorige pastorale brief kon 
u lezen over het aanbod van 
online vieringen gedurende de 
lockdown. Het pastoraal team 
heeft toen een vijftal locaties 
aangewezen, waarvandaan de 
viering gestreamd wordt. Op die 
plaatsen gaat een teamlid voor 
in de viering.

Minder risico
Nu de berichten over de ver-
spreiding van het virus nog 
steeds alarmerend zijn en wij 
in verschillende locaties gecon-
fronteerd worden met onver-
wachte uitbraken van het virus, 

parochianen bezoeken en 
met name degenen die ziek of 
stervende zijn. Dat bezoekwerk 
willen we blijven doen, maar we 
realiseren ons heel goed dat ook 
wij ons moeten beperken in het 
rondreizen door de drie paro-
chies.

Creativiteit
We willen ons dit nieuwe jaar 
meer gaan verdiepen in een 
digitaal catechetisch en pasto-
raal aanbod. We zijn ons aan 
het oriënteren en bekwamen in 
het digitaal vastleggen van een 
aanbod hierin. Naar verwachting 
kunnen fysieke bijeenkomsten 
in de komende maanden nog 
niet worden georganiseerd. Het 
vraagt van ons als pastores de 
nodige creativiteit om het ge-
loofsleven te blijven stimuleren 
en een inhoudelijk catechetisch 
aanbod te doen.

Jozefjaar
Paus Franciscus heeft op 8 
december 2020 een Jozefjaar 
aangekondigd. In het pastoraal 
team gaan we daar gestalte aan 
geven door ons verder te ver-
diepen in de persoon van Jozef 
en een pastoraal aanbod te 
ontwikkelen. Daarnaast hebben 
we nog het een en ander op de 
plank liggen van het jaar van de 
Eucharistie. Wellicht kunnen we 
via de digitale snelweg (Teams 
of Zoom), toch bijeenkomsten 
organiseren waardoor we heel 
direct met elkaar verbonden zijn 
en ons geloof kunnen verdiepen. 

Mooi perspectief
U hoort aan de toon van mijn 
artikel dat ik niet bij de pakken 
wil neerzitten, mijn collega pas-
tores willen dat evenmin. Samen 
met u laten wij ons in dit nieuwe 
jaar niet opnieuw door het virus 
ringeloren en gaan wij ook niet 
lijdzaam afwachten tot het voor-

heeft het pastoraal team in 
samenspraak met het Interim 
Dagelijks Bestuur (IDB) besloten 
om het aanbod van de online 
vieringen te versoberen.

De pastores gaan vanaf 10 janu-
ari en zolang als de maatschap-
pelijke lockdown voortduurt, in 
iedere parochie per zondag één 
online viering verzorgen. Dat 
gebeurt voor de Thomas a Kem-
pisparochie vanuit de basiliek 
in Zwolle, voor de H. Norber-
tusparochie vanuit de Ludge-
ruskerk in Dronten en voor de 
H. Christoffelparochie vanuit de 
Clemenskerk in Steenwijk.

Wij willen het online aanbod 
goed blijven verzorgen, maar te-
gelijk het risico op verspreiding 
van het virus zoveel als mogelijk 
beperken. Op deze manier ma-
ken de pastores alleen de meest 
noodzakelijke bewegingen en 
blijft in elke parochie het online 
aanbod intact.

Vindplaatsen
In onderstaand overzicht kunt 
u voor uw eigen parochie het 
precieze internetadres van 
de online viering vinden. Ten 
opzichte van het eerder ge-
publiceerde overzicht zijn er 
aanzienlijke veranderingen. Het 
is daarom belangrijk dat ieder-
een de onderstaande actuele 

Versobering aanbod 
online-vieringen

Diaken André van Boven

bij is. Samen kunnen wij er iets 
moois van maken, samen blijven 
wij bouwen aan de toekomst van 
onze geloofsgemeenschappen. 
Anders dan voorheen, maar niet 
minder waardevol. Ik nodig u 
van harte uit om ook uw steen-
tje bij te dragen om dit nieuwe 
jaar betekenisvol te maken. 
Opdat wij op 31 december 2021 
met elkaar kunnen vaststellen: 
‘We hebben samen een mooi jaar 
beleefd!’

Locatie Vindplaats op internet

1 Basiliek Zwolle https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle

2 Dronten https://kerkdienstgemist.nl/stations/532

3 Steenwijk
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3

https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA

T Pastoraal team https://www.youtube.com/channel/UCDGRY41vHpeZZG2qLwHSqRA

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle
https://kerkdienstgemist.nl/stations/532
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3
https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA
https://www.youtube.com/channel/UCDGRY41vHpeZZG2qLwHSqRA
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informatie gebruikt. Net als de 
vorige keer vragen wij u om oog 
te hebben voor parochianen die 
niet beschikken over een inter-
net verbinding. Als u iemand 
in die situatie kent, breng hem 
of haar dan op de hoogte van 
de beschikbare informatie. Of 
nodig iemand uit om, op veilige 
afstand, bij u mee te kijken naar 
online uitzendingen.

Ander online aanbod
Naast de online vieringen zal het 
pastoraal team op het internet 
een aanbod van andere activi-
teiten verzorgen. Dan mag u 
denken aan korte video’s met 
gedachten, columns en preken, 
maar ook aan impressies van 
activiteiten in de parochies. Op 
die manier proberen wij voor 
enige verbinding te zorgen, nu 
dat op de gebruikelijke manieren 
bijna niet meer lukt. U kunt dit 
aanbod bekijken op Youtube. Ga 
dan naar:

www.youtube.com
en zoek op de term:

Pastoraal Team TNC
U kunt ook het internetadres 
gebruiken in het overzicht op de 
vorige pagina.

Actief geloven

Jaap Scholten, priester

Lijntje intact
Nu de kerkdeuren gesloten zijn 
en de vanzelfsprekende gang 
om een bezoekje te brengen aan 
God er even niet in zit, zijn we 
als gelovigen aangewezen op 
andere manieren om ons geloof 
levend te houden. Te denken 
valt aan de livestream vieringen. 
Die kunnen inspirerend zijn en 
kunnen er voor zorgen dat het 
lijntje naar de gelovige gemeen-
schap intact blijft. Het is mooi 
om het dagelijks offer van de 

Eucharistie via het scherm van 
uw computer mee te kunnen 
maken.

Concilie
Maar omdat u niet lichame-
lijk aanwezig bent en er geen 
interactie plaatsvindt tussen de 
celebrant en de gelovigen thuis, 
blijft het wel een passieve ma-
nier om het geloof te beleven.
Met name het Tweede Vaticaans 
concilie heeft ingezet op de 

actieve deelname van de gelo-
vigen aan de liturgie. Door hen 
meer te betrekken bij de liturgie, 
worden ze in staat gesteld om er 
meer aan te beleven.

Gebed
Om die reden zou het goed 
zijn om naast het kijken naar 
livestream vieringen, ook ac-
tieve vormen van met name 
gebed te praktiseren. Wanneer 
wij bidden, dan stellen wij een 
geloofsdaad. Immers: we kun-
nen alleen maar bidden, indien 
wij er van uitgaan dat onze ge-
beden daarboven ook gehoord 
worden. Gebed is een bewijs van 
ons geloof.

Geheimen van geloof
De meest laagdrempelige vorm 
van gebed is nog wel de Ro-
zenkrans. Het is niet moeilijk 
en door het overwegen van de 
blijde geheimen (op maandag en 
zaterdag), de droevige geheimen 
(dinsdag en vrijdag), de glorie-
volle geheimen (woensdag en 
zondag) en de geheimen van het 
licht (donderdag), overwegen we 
wekelijks de belangrijkste gehei-
men van ons geloof. Zo houden 

we ons geloof levend, en 
zullen we merken dat ons 
geloof zich daardoor ver-
diept.

Getijden
Een andere vorm van gebed 
die ik van harte bij u wil 
aanbevelen, is het meebid-
den van het gebed van de 
Kerk, het getijdengebed. Er 
zijn zeven liturgische ge-
bedstijden, van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat, 
waarvan het vieren van de 
Eucharistie het hoogtepunt 
is. Dat is natuurlijk best wel 
veel. Maar u zou het ook 
kunnen proberen om één 
van die gebedstijden, op 
een moment dat het u goed 

uitkomt, te bidden. De teksten 
kunt u dagelijks vinden op:
www.tiltenberg.org/getijdenge-
bed/

Verdieping
Mocht u vragen hier over heb-
ben, dan mag u gerust contact 
opnemen met mij. Het liefst via 
het volgende e-mailadres: 

 jaapscholtes@hotmail.com
 
Misschien kan de rare tijd waar-
in wij momenteel leven, op deze 
manier bijdragen tot een stukje 
intensivering en verdieping van 
ons geloof.

http://www.youtube.com
www.tiltenberg.org/getijdengebed/
www.tiltenberg.org/getijdengebed/
mailto:jaapscholtes%40hotmail.com?subject=Actief%20geloven
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Vieringen online 
Uitzendingen vanuit de
O.L.V. Basiliek te Zwolle

Voor de parochianen die niet kunnen of durven 
deelnemen aan vieringen in de kerken gaat de ere-
dienst toch door. Het pastoraal team verzorgt van 
maandag t/m vrijdag een Eucharistieviering die via 
het internet wordt uitgezonden. Aanvang is steeds 
om 19.00 uur. Iedere maandag is er om 18.30 ook 
een livestream van de uitstelling en aanbidding van 
het heilig Sacrament. Op zondagmorgen wordt de 
viering van 11.00 uur uitgezonden.
Ga naar  www.kerkdienstgemist.nl 
en zoek op ‘OLV Basiliek Zwolle’.
Of klik op de volgende link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/ 
2348-OLV-Basiliek-Zwolle

Colofon 

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal 
team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De 
leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

 Ton Huitink: 06 - 20 57 06 69
  a.huitink@pastoraalteam.com

 Jaap Scholten: 06 - 31 17 93 54
  j.scholten@pastoraalteam.com

 Jeanne Gerretzen: 06 - 12 78 24 35
  j.gerretzen@pastoraalteam.com

 Theo van der Sman: 06 - 51 07 53 32
  tllmvandersman@kpnmail.nl

 André van Boven: 06 - 57 54 11 73
  a.vanboven@pastoraalteam.com

 
Honger is dichterbij 
dan wij wellicht denken…

Zo begon ik één van de vo-
rige berichten in de pastorale 
nieuwsbrief als oproep voor 
inzamelen voor de voedselbank. 
Verheugd mogen wij u berichten 
dat velen gehoor hebben gege-
ven aan de oproep in de Basiliek 
Onze Lieve Vrouwe ten Hemel-
opneming in Zwolle.

Werk van barmhartigheid
Sommige mensen deden dit 
door producten mee te nemen 

laten ophalen. Dat zijn 8 krat-
ten meer dan de vorige jaren. 
Wij zijn allen die hieraan hebben 
bijgedragen zeer dankbaar voor 
hun gulheid.

Doorloop
De inzameling in de Basiliek is 
nu beëindigd. Als u toch iets 
wilt bijdragen, dan kan dat nog 
in Kampen en IJsselmuiden tot 
februari. Ook op die plaatsen 
hopen we op een succesvol 
project. Uit alles blijkt, dat vele 
mensen wel degelijk een bood-
schap hebben aan de voedsel-
bank!

Nogmaals hartelijk dank, mede 
namens Paul en Maria van der 
Vegte.

naar de kerk, anderen hebben 
gekozen voor het geven van een 
bijdrage. Die bijdragen kon de 
organiserende werkgroep om-
zetten in extra boodschappen. 
Uiteindelijk lag de vloer bij de 
reliekschrijn van Thomas a Kem-
pis rijkelijk bezaaid met goede 
gaven. Eeuwen na Thomas, toch 
een belangrijk representant van 
de Moderne Devotie, komen er 
mensen tot navolging. Want in 
die religieuze stroming lag het 
doen van de werken van barm-
hartigheid dicht bij de contem-
platieve levenswijze.

Dankbaar
Uiteindelijk mochten we meer 
dan 28 rijk met voedsel gevulde 
kratten door de voedselbank 

Help. ik heb honger

Fokke van Dalen, diaken

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle
mailto:a.huitink%40pastoraalteam.com?subject=
mailto:j.scholten%40pastoraalteam.com?subject=
mailto:j.gerretzen%40pastoraalteam.com%0D?subject=
mailto:tllmvandersman%40kpnmail.nl?subject=
mailto:a.vanboven%40pastoraalteam.com?subject=

