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Van de Redactie 

Een paar weken terug hebben wij met elkaar het 
Paasfeest mogen vieren en zijn we nu op weg naar 
Hemelvaart en Pinksteren.
Deze Oversteek die nu voor u ligt zal daarom 
ook geheel in het teken staan van Hemelvaart en 
Pinksteren.
Daarbij mag de pastorale column niet ontbreken 
waarin Diaken Andre van Boven ons meeneemt in zijn 
verhaal “Er is Hoop”.
Een zeer toepasselijke titel in deze tijd van het jaar 
waarbij het feest van Hemelvaart en Pinksteren op 
handen is.
De heilige Bonifatius staat als patroonheilige in dit 
nummer centraal, Bonifatius geloofsgemeenschap. 
Biddinghuizen heeft een heel artikel gewijd aan hun 
patroonheilige. 
Tijdens de tradionele lintjesdag heeft het de 
koning behaagd om één van onze parochianen 
te onderscheiden als ridder in de orde van Oranje 
Nassau, en wel onze technisch voorzitter van onze 
Heilige Norbertusparochie Tony Merkelbach.
Ook namens de redactie de Oversteek van harte 
gefeliciteerd met deze mooie erkenning en 
onderscheiding. 
Het is meimaand en dat betekent Maria maand, ook 
wij schenken daar in deze editie aandacht aan.
En tot slot treft u weer de bijdragen aan van onze 
verschillende geloofsgemeenschappen. 
Wij wensen u ook dit keer weer veel leesplezier en 
inspiratie toe.
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Weest niet bevreesd, kleine kudde: het heeft 
Uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. 
Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; 
verschaft u beurzen die niet verslijten, en verwerft 
een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief 
bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, 
daar zal ook uw hart zijn. 
Lucas 12,31-34

 
Ver verleden 
Ooit, 40 jaar geleden, was ik werkzaam voor 
een stichting die statistisch onderzoek doet naar 
verkeersveiligheid. Ergens in de achterbuurten 
van mijn gedachten is een klein huisje overeind 
gebleven. Daar woont mijn interesse voor 
analytisch onderzoek van onze leefwereld. Heel 
af en toe kom ik er nog wel eens. Zo kwam 
ik het verhaal tegen van de Aanbieder en de 
Ontvanger.

Vreemd spel 
Het is de titel van een onderzoek in de vorm van 
een ietwat vreemd spel voor 2 personen. Er is 
een aanbieder die 10 munten van 1 euro krijgt. 
Een deel ervan biedt hij aan aan de andere 
persoon, de ontvanger. Die laatste krijgt dus 
een bedrag tussen 0 en 10 euro. De ontvanger 
heeft twee mogelijkheden. Als hij het accepteert, 
houden beide spelers wat zij hebben. Als de 
ontvanger het aanbod afwijst, krijgt geen van 
beiden iets. In het onderzoek wordt dit spel 
gespeeld met een groot aantal personen uit 
verschillende culturen en van alle leeftijden.

De verwachting 
Volgens de logica van het eigenbelang streven 
beide personen ernaar om hun winst te 
maximaliseren. Aangezien de aanbieder de 
eerste zet doet, kan hij het beste de ontvanger 
1 euro aanbieden. Dan houdt hij er zelf 9 euro 

aan over. En de ontvanger zal die ene euro 
accepteren, want 1 euro is meer dan geen euro. 
Gedacht vanuit winstoogmerk is de verhouding 
9/1 de meest waarschijnlijke en zal daarom het 
meeste voorkomen.

De werkelijkheid 
De uitkomst van het onderzoek is verrassend. 
Het meest voorkomende aanbod is niet 1 euro, 
maar 4 of 5 euro. De verhoudingen 6/4 en 
5/5 komen het meeste voor. Mensen hebben 
kennelijk iets anders op het oog dan het 
maximaliseren van hun winst. Men wil ongeveer 
gelijk delen. Sterker nog, wanneer de aanbieder 
maar 1 of 2 euro voorstelt, wijst de helft van de 
ontvangers het bod af en gaat liever zonder iets 
naar huis. Zij voelen zich oneerlijk behandeld.

Blij perspectief 
Ik vind zo’n uitkomst een opsteker. Toegegeven, 
het experiment lijkt op een hobby van 
statistisch aangelegde zonderlingen. Maar 
het resultaat brengt iets moois aan het licht. 
Diep in onze harten huist een groot gevoel 
voor rechtvaardigheid en billijkheid. Dat is er 
in alle culturen en op alle leeftijden. Van die 
uitkomst word ik nou blij. Het betekent dat de 
eerlijke verdeling van welvaart en welzijn in 
de wereld geen luchtfietserij is, geen naïeve 
utopie. Het is een realistische mogelijkheid 
voor de mens, zowel in de kleine kring van de 
eigen gemeenschap als op mondiale schaal 
tussen de volkeren. Het perspectief van Gods 
Koninkrijk op aarde licht erdoor op en lijkt binnen 
handbereik. Nu alleen nog manieren vinden om 
er met z’n allen te komen. 
 
André van Boven

Pastorale Column

ER IS HOOP
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Pinksternoveen, terug van weggeweest

Mijn oma, de moeder van mijn 
vader, was een zeer vrome vrouw 
en bad regelmatig novenen. 
Mijn vader vertelde vaak dat een 
hardnekkige ontsteking in zijn 
gezicht genas, nadat mijn oma een 
noveen had gehouden. De genezing 
werd ervaren als een wonder! En 
ik geloofde het, want hij had een 
lidteken van een fikse ontsteking op 
zijn wang.

Jarenlang stond een noveen houden 
niet zo in de belangstelling, maar 
zoals met zoveel dingen gaan we 
ook in de kerk weer nadenken over 
gebruiken, die we als van vroeger 
bestempelen, maar eigenlijk heel 
waardevol zijn. Bij uitstek met 
Pinksteren is het een goed moment 
een noveen te houden. Om kracht 
van de Geest, maar zoals het 
bovenstaande laat zien, ook wel om 
genezing, kracht en steun.

Wat is nu precies een noveen?

Een noveen (van het Latijnse woord 
‘novena’, dat ‘negen’ betekent) is 
een gebed dat gedurende negen 
opeenvolgende dagen gebeden wordt. 
De oervorm van het noveen is het 
Pinksternoveen, die zijn wortels vindt 
in de heilige Schrift, in de Handelingen 
van de Apostelen (1,13 e.v.). Daar wordt 
beschreven hoe de Apostelen, samen 
met Maria, de moeder van de Heer, 
“eensgezind bleven volharden in het 
gebed”, tot aan de dag van Pinksteren, 
de komst van de heilige Geest. Ook 
werden wel novenen gehouden voor 
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een goede afloop van een operatie, 
genezing van ziekte enz.

De noveenkaars die negen dagen 
achtereen brandt hoort bij het bidden 
van de noveen. Deze kaars is nu nog 
wel te vinden in kerken waar veel 
kaarsen worden aangestoken bij Maria, 
of in kapelletjes langs de weg in Twente 
of Zuid Nederland. Maar ook de zg 
grafkaarsen, die hoge weet u wel met 
een deksel, zijn in de winkels in onze 
omgeving wel te koop en voor dit doel 
erg geschikt.

Hoe bidden we een noveen?

Je kunt alleen bidden, in de 
beslotenheid van je eigen huis, maar 
ook samen met anderen, thuis of in 
de kerk. Juist die negen dagen voor 
Pinksteren zijn een uitgelezen tijd om 
te bidden voor de komst, de troost 
en de kracht van de Heilige Geest in 
ons leven. Zoals in de adventsweken 
wordt uitgezien naar Kerstmis, naar 
de geboorte van Christus en in de 
40dagentijd naar de verrezen Christus, 
naar nieuw leven dat de dood overwint, 
wordt in het Pinksternoveen uitgezien 
naar Pinksteren en de doorwerking van 
de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk 
daarom de negen dagen voorafgaand 
aan het feest van Pinksteren voor de 
komst van de heilige Geest. Katholieken 
noemen het een pinksternoveen, 
evangelische gemeenten noemen het 
een tiendaagse gebedsactie. Het is een 
mooie voorbereiding op Pinksteren, het 
feest dat een beetje achteraan komt, 
een beetje ondergesneeuwd door 
Kerst en Pasen, maar zeker niet minder 
belangrijk, want we worden met 
Pinksteren, net als de apostelen, door 
de kracht van Gods Geest uitgezonden 
om Zijn woord te laten klinken in de 
wereld. Met woord en daad!
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Het traditionele gebed waarmee 
je gebed kan worden afgesloten 
luidt als volgt:

Kom, Heilige Geest, 
vervul de harten van uw 
gelovigen, 
en ontsteek in hen het vuur van 
uw liefde.    
   
Zend uw Geest uit en alles zal 
herschapen worden. 
En Gij zult het aanzien van de 
aarde vernieuwen. 

Laat ons bidden: 
God, Gij hebt de harten van de 
gelovigen 
door de verlichting van de 
heilige Geest onderwezen; 
geef, dat wij door die heilige 
Geest 
de ware wijsheid mogen 
bezitten  
en ons altijd over zijn 
vertroosting verblijden. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
Wat de apostelen bij de komst 
van de Heilige Geest ervoeren, 
mogen wij ook meemaken in 
ons eigen leven. We mogen erop 
vertrouwen dat ons bestaan zal 
worden herschapen, héél gemaakt 
tot nieuw verstaan en vervuld zal 
worden van Gods Geest.

Pastor Anne-Marie Swater-Buijs 



8

PINKSTERNOVEEN
Biddend wachten

op de komst van de Geest
 

Gebeden voor de negen dagen
tussen Hemelvaart en Pinksteren

 
Handelingen 1 vertelt dat Jezus kort voor zijn 
hemelvaart de komst van de heilige Geest belooft: 
‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen 
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in 
Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde.’ Nadat Jezus is ‘omhoog-
geheven en opgenomen in een wolk’ gaan de 
apostelen naar Jeruzalem en blijven bijeen in 
gebed: ‘Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan 
het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, 
de moeder van Jezus, en met zijn broers.’
 

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 
22,23

 
Dag 1, vrijdag / Gebed om liefde
 
Heilige Geest, Gij vuur van liefde ons geschonken,
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van elke liefdeloze houding,
ten opzichte van onszelf, onze naasten, onze 
bezigheden.
Bevrijd ons van elke angst ten opzichte van God,
en leer ons onszelf te geven naar het voorbeeld 
van
en in eenheid met Jezus Christus, onze Broeder en 
Heer.
Kom Heilige Geest, schenk ons de gave van het 
liefhebben,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 2, zaterdag / Gebed om vreugde
 
Heilige Geest, Gij Geest van vreugde ons 
geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe schepping.
Bevrijd ons van negatieve gedachten,
van die gevoelens die ons enkel in verwarring 
brengen,
van elk donker en doodlopend denken,
van iedere vorm van wanhoop, van elke neiging 
tot dwaasheid.
Heilige Geest, geef ons licht en warmte,
schenk ons de gave van de ware vreugde: leven in 
de Heer,
tot in lengte van dagen. Amen.
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Dag 3, zondag / Gebed om vrede
 
Heilige Geest, Gij Geest van vrede ons 
geschonken.
Gij verandert ons in een nieuwe 
schepping.
Beziel ons met uw warmte en uw licht,
neem alle oorzaken van onvrede uit 
ons weg.
Bevrijd ons van elke vorm van haat,
van de neiging verdeeldheid te 
scheppen,
van het genot van roddel en 
slechtpraterij.
Maak van ons hart een plaats waar 
Gods vrede kan wonen,
waar zijn vrede bemind en gekoesterd 
wordt.
Maak ons tot vredevolle mensen, 
dragers en uitdragers van de Heer.
Ja, schenk ons de gave van Christus’ 
vrede,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 4, maandag / Gebed om 
geduld
 
Heilige Geest, Gij Geest van geduld 
ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Bevrijd ons van elke vorm van 
ongeduld,
van niet kunnen wachten,
alsof het verlangen vruchteloos zou 
zijn.
Leer ons ons aan Christus te geven,
ook in duisternis of periode van 
dorheid.
Leer ons op Hem te vertrouwen,
gelovend dat alles in Gods licht op z’n 
tijd ‘goed’ komt.
Leer ons met ons hart te bidden,
opdat we diep vanbinnen mogen 
aanvoelen
wat het betekent in Gods wil te staan.
Kom heilige Geest, schenk ons de 
gave van het geduld,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 5, dinsdag / Gebed om 
vriendelijkheid
 
Heilige Geest, Gij Geest van 
vriendelijkheid ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Bevrijd ons van alle wrok tegen onze 
naasten.

Neem alle kwaadheid jegens wie ook 
uit ons weg.
Verlos ons van slechte humeurtjes.
Neem dat zure gezicht van ons weg.
Leer ons relativeren.
Schenk ons die milde glimlach die 
spreekt van Gods liefde en goedheid.
Heilige Geest, verwarm ons hart
en schenk ons de gave van ware 
vriendelijkheid,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 6, woensdag / Gebed om 
goedheid
 
Heilige Geest, Gij Geest van goedheid 
ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Geef dat het goede in ons tot bloei 
mag komen,
dat al wat dat remt mag oplossen in 
Gods licht.
Geef dat wij zo’n samenzijn met elkaar 
mogen hebben
dat we het goede in elkaar laten 
ontkiemen.
Bevrijd ons hart van slechte 
gewoonten,
van allerlei neigingen die het goede in 
de weg staan.
Heilige Geest, geef ons een warm en 
doorgoed hart,
ja, schenk ons de gave van Gods 
goedheid,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 7, donderdag / Gebed om 
trouw
 
Heilige Geest, Gij Geest van trouw ons 
geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Kom in ons hart en trek ons in het ja-
woord van Jezus.
Beziel ons met de trouw zoals Hij die 
beleefde naar de Vader.
Genees ons van twijfel, van 
besluiteloosheid,
bevrijd ons van ons heil elders te 
zoeken dan bij de Heer.
Bevrucht ons met uw vuur opdat wij 
ook trouw mogen zijn
aan allen die wij vandaag ontmoeten: 
trouw in de liefde.
Leer ons dit niet alléén te doen, maar 
in eenheid met Hem,
die beloofd heeft altijd met ons te zijn: 

Jezus onze Broer.
Kom heilige Geest, schenk ons de 
gave van trouw,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 8, vrijdag / Gebed om 
zachtmoedigheid
 
Heilige Geest, Gij Geest van 
zachtmoedigheid ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Bevrijd ons van het maken van ruzie.
Verlos ons van het scheppen van 
tweedracht.
Leer ons naar het voorbeeld van en in 
eenheid met Jezus
vergeving te schenken daar waar 
nodig is.
Leer ons mensen worden van 
verzoening,
opdat het evangelie werkelijk leven 
mag worden
in onze gemeenschappen, in onze 
huizen, straten, dorpen en steden.
Heilige Geest, maak ons hart zacht en 
moedig,
schenk ons de gave van ware 
zachtmoedigheid,
tot in lengte van dagen. Amen.
 
Dag 9, zaterdag / Gebed om 
zelfbeheersing
 
Heilige Geest, Gij Geest vol goedheid 
ons geschonken.
Gij verandert ons tot een nieuwe 
schepping.
Het is soms zo merkwaardig wat er in 
ons gebeurt:
dikwijls beminnen we het kwaad meer
dan dat we Gods liefde koesteren.
Het is alsof we onszelf niet in de hand 
hebben
en er iets anders is dat ons dicteert.
Bevrijd ons, o Geest, van die vorm van 
duisternis,
en breng ons in Gods licht, in zijn 
warmte.
Leer ons onszelf te beheersen en 
daadwerkelijk te kiezen voor God.
Leer ons te leven van binnen naar 
buiten,
ons te ruste te leggen in Gods 
aanwezigheid.
Heilige Geest, schenk ons de gave van 
zelfbeheersing,
tot in lengte van dagen. Amen.
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Bonifatius

Bonifatius werd rond het jaar 672 geboren in de buurt van 
Exeter, in Zuidwest-Engeland. Dit onder de naam Winfrid 
of Wynfrith. Hij zou van adellijke komaf zijn geweest en 
tegen zijn vaders zin al op zijn zevende voor een leven 
als kloosterling hebben gekozen. Toen zijn vader dodelijk 
ziek werd en bijna overleed, zag hij dat als een teken en 
vertrouwde de zevenjarige Winfried toe aan het kloos-
ter. Hij kreeg zijn opvoeding en theologische scholing in 
de abdijen van Exeter en Nhutscelle waarna hij toetrad tot 
de Benedictijner orde. Op zijn dertigste, rond 705, werd hij 
tot priester gewijd. Hij werd hoofd van de kloosterschool en 
maakte naam als leraar, exegeet, historicus, grammaticus 
en literator. Hij was voorbestemd om abt te worden, maar de 
missie was zijn grote doel.

In 716 verliet Bonifatius Engeland om een eerste missie naar 
Friesland te ondernemen. Hij wilde de bewoners bekeren tot 
het christendom door in hun eigen taal tot hen te prediken. 
Zijn eigen Oudengels of Angelsaksisch was immers verwant 
aan het Oud fries. 

Aangekomen in de Lage Landen werd echter duidelijk dat 
het vanwege politieke omstandigheden geen goed idee 
was om naar Friesland af te reizen. In 718 reisde hij eerst 
met aanbevelingsbrieven van de bisschop van Winchester 
naar Rome, om goedkeuring te verzoeken aan paus 
Gregorius II. De paus verleende hem als ‘missionaris der 
Germanen’ het recht om de Germanen ten oosten van 
de Rijn te bekeren tot het christendom en gaf Winfried 
een nieuwe naam: Bonifatius (hij die het goede doet). In 
Thüringen werd hij missiebisschop en uiteindelijk werd 
hij zelfs benoemd tot aartsbisschop van Mainz. Bonifatius 
wordt de Apostel van de Duitsers genoemd. Meer nog dan 
missionaris was hij de inrichter van de kerkelijke structuren in 
het gebied van het huidige Duitsland en de binding daarvan 
aan de Heilige Stoel. Bonifatius werd zo de architect van het 
christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had 
in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei 
naar culturele eenheid van West-Europa. Zijn beroemdste 
wapenfeit is het omhakken van de Germaanse heilige 
Donareik bij de Duitse stad Fritzlar. Talloze schilderijen zijn 
gemaakt waarop Bonifatius in bisschopskleding met een 
bijl is afgebeeld. De Germanen verwachtten dat Bonifatius 
voor zijn ruwe daad zou moeten boeten. Maar er kwam 
geen enkele reactie van de goden. Bonifatius gebruikte 
dit als bewijs voor de macht van Christus. Het omhakken 
van de eik wordt door velen beschouwd als het begin 
van de evangelisering onder de Noord- en Middel Duitse 

Germanen. Van het hout van de omgehakte eik bouwde 
Bonifatius een kapel, gewijd aan St. Petrus; de kapel 
werd de aanzet tot de bouw van het latere klooster 
in Fritzlar. Later vestigde hij daar het eerste bisdom in de 
Germaanse landen ten noorden van de oude Romeinse 
rijksgrens. Tot 732 werkte Bonifatius in Hessen en 
Thüringen.

Bisdommen en synoden 

In 732 benoemde paus Gregorius III Bonifatius 
tot aartsbisschop - zij het in eerste instantie zonder 
zetel - en tot pauselijk vicaris voor het oostelijke deel 
van het rijk der Franken. Bovendien verleende hij 
hem toestemming om bisdommen te gaan stichten. 
Tot aan 736 werkte Bonifatius in Beieren, waar hij de 
Kerk reorganiseerde, onder andere door het stichten 
van  bisdommen in Regensburg, Passau, Salzbug 
en  Freising. Van 736 tot aan 753 bleef Bonifatius 
voornamelijk als kerkhervormer aan het werk in het 
Frankische rijk aan beide zijden van de Rijn. In 742 werd 
Bonifatius aangesteld als hoofd van de Austrasische 
Kerk, aartsbisschop en gezant van Petrus. Deze periode 
vormde een hoogtepunt in zijn leven. In 745 werd hij 
aartsbisschop-metropoliet met zetel te Mainz. Het was 
mogelijk Bonifatius die in 751 Pepijn de Korte tot koning 
zalfde. Zijn invloed nam echter aan het einde van zijn 
leven af. Ondanks de steun van de paus werd hij niet 
de bisschop van Keulen. 

Laatste missie naar Friesland 

Bonifatius heeft nooit de hoop opgegeven om ook de 
Friezen te bekeren tot het christendom. Hij zou al de 
martelaarsdood verlangen en een linnen doek in zijn 
boekenkist hebben gelegd om er na zijn overlijden in 
te worden gehuld. Maar Bonifatius’ belangrijkste motief 
om de lange reis naar Friesland te maken was om te 
voorkomen dat een toekomstig bisdom Utrecht onder 
direct gezag van de Franken zou komen, in plaats van 
onder het gezag van Rome. Als hoogbejaarde kerkelijk 
leider trok hij in 754 met een gevolg van missionarissen, 
militairen en bewakers, opnieuw naar Friesland. 
Bonifatius voerde kostbare relieken en geschriften met 
zich mee. De bekeringsexpeditie leek voor de Friezen op 
een oprukkend leger, dat op ‹kruistocht’ was. 

Moord in Dokkum

Onderweg liet hij onder meer heilige bomen 
omkappen en doopte hij Friezen die zich bekeerden 
tot het christelijk geloof. Ook belegde hij een 
grote bijeenkomst om nieuw bekeerden tot het 
christendom gemeenschappelijk het sacrament van 
het heilig vormsel toe te dienen, die in Dokkum zou 
plaatsvinden. Hij sloeg daar zijn kamp op. Dat niet alle 
Friezen veel respect voor de bisschop hadden, bleek 
op 5 juni 754. Onderweg naar een doopfeest werd 

Themanummer  BONIFATIUS

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exeter_(Engeland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/705
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priester
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exegeet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Historicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Literator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudengels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudengels
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudfries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel_(christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stoel
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fritzlar
https://nl.wikipedia.org/wiki/732
https://nl.wikipedia.org/wiki/732
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisschop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vicaris
https://nl.wikipedia.org/wiki/736
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regensburg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passau_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salzburg_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Freising
https://nl.wikipedia.org/wiki/736
https://nl.wikipedia.org/wiki/753
https://nl.wikipedia.org/wiki/745
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropoliet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Mainz
https://nl.wikipedia.org/wiki/751
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_aartsbisschoppen_van_Keulen
https://nl.wikipedia.org/wiki/754
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruistocht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sacrament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vormsel
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de aartsbisschop, evenals 52 metgezellen, die dag bij 
Dokkum overvallen en vermoord. Of het de overvallers 
om de buit ging of dat ze religieus geïnspireerd waren, is 
niet duidelijk. 

Bedevaartsoord

Na zijn dood werd de missionaris al snel heilig verklaard. 
Zijn lichaam werd overgebracht naar het klooster 
van Fulda, dat hij tien jaar eerder zelf gesticht had. 
Het boek waarmee de aartsbisschop zich volgens de 
overlevering tijdens de aanval probeerde te verdedigen, 
wordt daar ook bewaard. Op deze zogenaamde Codex 
Ragyndrudis zijn nog sporen te zien van zwaardslagen.
De verering in Dokkum kreeg eigenlijk pas gestalte 
in 1927 door de invloed van de karmeliet Titus 
Brandsma. In 1934 werd de Bonifatiuskapel gebouwd 
en in 1962 werd in Dokkum een standbeeld voor hem 
onthuld door de toenmalige prinses Beatrix. Volgens 
de gemeente Dongeradeel komen er elk jaar tussen de 
25.000 en 40.000 pelgrims naar Dokkum.

Rol in de Nederlandse geschiedenis

Bonifatius wordt als grote heilige vereerd onder de 
rooms-katholieken en oosters-orthodoxen. Hij is los 
daarvan ook een bekende figuur in de Nederlandse 
geschiedenis, hoewel zijn rol daarin op zichzelf klein is 
geweest. Hij zou die bekendheid in het huidige Nederland 
waarschijnlijk niet gekregen en gehouden hebben als 
hij niet door de voorchristelijke Friezen gedood was 
op Nederlandse bodem wegens zijn heiligschennis aan 
hun eik heiligdommen. Zijn betekenis voor de christelijke 
kerk in Europa is enorm. Als missionaris wordt zijn 
betekenis desondanks geringer ingeschat dan die van zijn 
voorganger Willibrord en zijn opvolgers Willehadus en  
Ludgerus. De naamdag van Bonifatius is zijn sterfdag, 
5 juni. Hij wordt afgebeeld als bisschop met een 
evangelieboek waar een zwaard doorheen steekt (met het 
boek zou hij zich hebben beschut tegen het wapen); met 
zijn staf doet hij een bron ontspringen.

Bonifatius Biddinghuizen

De geloofsgemeenschap in Biddinghuizen heeft de naam 
Bonifatius gekregen. Pastoor B.G. Eijsink heeft bij de 
totstandkoming van de parochies in Oostelijk Flevoland 
de historie van het gebied bekeken. In vroegere tijden 
hebben de missionarissen Ludgerus, Willibrordus en 
Bonifatius ook door dit gebied getrokken en het geloof 
verspreid. Daarmee hebben deze 3 zendelingen allen een 
naam gegeven aan de geloofsgemeenschappen binnen 
de polder. Op zondag 15 maart 1964 was de eerste 
katholieke viering in Biddinghuizen. In juni van dat jaar 
werd Biddinghuizen een zelfstandige parochie, met de 
naam van de Heilige Bonifatius. Tot aan de komst van 
pastoor J.C. Bosch nam pastoor B.G. Eijsink de parochie 
onder zijn hoede. De diensten waren in eerste instantie in 
het Kamp Biddinghuizen, later werden deze in de aula van 
basisschool De Wingerd gehouden. 

In 1965 is men begonnen met bouwplannen voor 
een kerkelijk centrum. E.M. Fontein, een architect uit 
Amsterdam, werd uitgenodigd om een ontwerp te maken 
voor een kerkelijk complex. In 1967 is het gebouw in 

gebruik genomen door de Protestantse gemeente. Eind 
1969 werd de eerste paal geslagen voor de uitbreiding 
van het kerkcentrum en in 1970 nam de Rooms 
Katholieke parochie hun gedeelte, de Beuk, in gebruik. 

Bij de realisatie van het Multi Functionele Centrum 
is het hele kerkcentrum verbouwd en maakt de 
geloofsgemeenschap Bonifatius nu gebruik van de 
gezamenlijke kerkruimte waar ook de Protestantse 
Gemeente Biddinghuizen haar diensten heeft.

Dokkum

Te bezoeken in Dokkum, in nagedachtenis aan Bonifatius:

Bonifatiuskapel 
Een plek om stil (van) te worden …. Je kunt in Dokkum 
een bedevaartskapel, een park met kruiswegstaties, en 
een bron bezoeken. Ook staat er een standbeeld van 
Bonifatius. Dit alles om de herinnering aan Bonifatius, en 
datgene waar hij voor stond, levend te houden.

Bronlaan 12 
9101 VS Dokkum 
T: 0519 292 394 
W: www.bonifatiuskapel.nl

Tentoonstelling Bonifatius in Museum Dokkum 
Midden in het historische centrum van Dokkum ligt 
Museum Dokkum (voorheen Het Admiraliteitshuis). 
Het museum bevindt zich in een aantal historische 
panden, waaronder het zeventiende-eeuwse gebouw 
van de Admiraliteit van Friesland en Groningen. In het 
voormalige pakhuis van rond 1800 is een permanente 
tentoonstelling over Bonifatius te zien.

Website: www.museumdokkum.nl  

Stadsbrouwerij: Bonifatiusbier en -bitter 
De geschiedenis van het Dokkumer bier begint al 
in de vroege middeleeuwen. Na de dood in 754 
van Bonifatius brouwden de monniken van de net 
gestichte Bonifatiusabdij op de Markt het Dokkumer 
bier. Particuliere brouwers namen dit werk over tot een 
aantal van 19 Dokkumer brouwerijen. Het water voor dit 
vermaarde bier werd uit de Bonifatiusbron gehaald, zuiver 
en helder. Pas in 1876 stopte de laatste brouwer. 

Na 140 jaar is het Bonifatiusbier nu weer terug in het 
centrum van Dokkum.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonifatiuskapel
https://nl.wikipedia.org/wiki/1962
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dongeradeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelgrim
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomheiligdom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willibrord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willehad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
https://www.bonifatiuskapel.nl/
http://www.museumdokkum.nl/
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Tony Merkelbach is 
technisch voorzitter van 
het parochiebestuur in de 
Norbertusparochie. In die 
hoedanigheid leidt hij ook 
de vergaderingen van de drie 
samenwerkende parochies in 
Steenwijkerland, Zwolle en 
Oostelijk Flevoland.

Verbinden als tweede Natuur
Pastoor Ton Huitink

Tony is gepensioneerd en woont in 
Lelystad. Wie echter meent, dat Tony’s 
dag vooral wordt gevuld met rust en 
geraniums, die komt bedrogen uit. Net als 
in zijn werkzame periode blijft hij zich met 
aanstekelijk enthousiasme inzetten voor 
vele maatschappelijke en sociale activiteiten 
in zijn woonplaats. Het gaat van het Bureau 
Gelijke Behandeling tot de Rotaryclub, van 
het Oranjecomité tot het Zeekadettenkorps, 
van de Stichting Welzijn Ouderen tot het 
Senioren Koren Zangconcours. De lijst is 
nog veel langer. Je vraagt je af, waar hij de 
tijd en de energie vandaan tovert. En ook 
hoe Tony er in slaagt om het als een blij 
mens te doen. 

De rode draad door al die activiteiten is 
het woordje ‘verbinden’. Tony maakt er 
een sport van om mensen met elkaar in 
contact te brengen. Hij ziet kans bruggen 
te bouwen om afstand te overwinnen. En 
meestal is hij zelf de eerste die de oversteek 
maakt.

Op 24 april jl. heeft het de koning behaagd 
om Tony Merkelbach te promoveren tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vanuit het pastoraal team en de drie 
parochiebesturen feliciteren wij hem 
van harte met die bijzonder terechte 
onderscheiding.
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C O L U M N

Antwoord op de vraag:                          
Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest
a.j.w.appelman@treavalon.nl 

Naar aanleiding van de column “Vader in uw 
handen beveel ik mijn geest” in De Oversteek 15-4 
kwam bij mij een vraag op waar ik al langer mee 
zit. En aangezien Norbert, alias Adri Appelman 
vaak wel een plausibel antwoord heeft leg ik hem 
deze vraag  voor in de hoop dat hij of misschien 
iemand anders er een verklaring voor heeft.
Casus: Wij bidden in het Onze Vader: “vergeef ons 
onze zonden, zoals ook wij enz”. Maar waarom 
doen we dit als Jezus aan het kruis is gestorven 
voor onze zonden. Dan is dit toch overbodig, want 
onze zonden zijn al vergeven door zijn dood aan 
het kruis.
Ik hoop dat er in de volgende Oversteek een 
reactie zal staan.

Met vriendelijke groeten,

Hans Beumer

Beste Hans,

Het is mooi te vernemen dat jij vindt dat ik, 
als theologisch ongeschoolde maar wel als 
ervaringsdeskundige op veel gebieden,  plausibele 
antwoorden heb op je vragen. 
En dat terwijl er een pastoresteam is dat die kennis 
wel zou kunnen hebben.
Maar ja, heb ik begrepen, door een theologische 
studie te doen word je niet altijd geloviger. 
Soms zelf ongeloviger. Maar je krijgt wel kennis 
van zaken.
Maar mijn antwoord op je vraag. 
In het ‘Onze Vader’ , het gebed dat Jezus zelf ons 
geleerd heeft, staat niet ‘vergeef ons onze zonden’ 
maar ‘schulden’  
‘Zoals ook wij aan anderen hun schulden 
vergeven’. 

Schuld is iets dat tussen iemand en God in staat of 
tussen personen. 
Schulden kunnen zonden zijn maar zijn  oneindig 
veel ruimer. 
Het houdt wel in dat er frictie is; een 
spanningsveld. 
Tussen God en de uitspreker van het gebed 
en vervolgens ook door de betrokkene en alle 
anderen. 
Dus er is werk aan de winkel.
Dat Jezus aan het kruis is gestorven voor alle 
gedane zonden en zonden die nog gedaan 
worden; daar heb ik mijn twijfels over. 
Hoewel het mooi klinkt. Jezus zelf heeft hier niets 
van op papier gezet. 
Dat is vele jaren later gedaan door anderen, o.a. 
evangelisten.
Als je dit gelooft is dat prima maar als je dit niet 
gelooft en denkt dat dit latere toevoegingen zijn 
kan ik mij daar ook alles bij voorstellen.
En Hans, hoe denk je over de doodzonden en de 
dagelijkse zonden?
Ik hoop je hiermede voldoende geïnformeerd te 
hebben. 
En eindig met een warme groet: 
Adri/Norbert.

N.B. Misschien kun je je vraag ook voorleggen aan 
het pastoresteam.

P.S.: Er wordt tegenwoordig weinig gebiecht. 
Zouden er minder zonden gedaan worden?  Dat is 
pas zonde!
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V a n  h e t  P a r o c h i e b e s t u u r

In de aanloop naar Pasen kennen wij de 
tijd van bezinning: mensen gaan vasten. 
Niet alleen christenen kennen dit, ook 
moslims houden hun ramadan. Naast zich 
onthouden van dagelijks voedsel, richt men  
zich tegenwoordig ook op onthouden van 
social media, alcohol, roken en uitgaan. Uit 
je comfortzone stappen en met zelfdiscipline 
je bezinnen wie je bent. Waar sta ik in mijn 
leven ten opzichte van mijn medemens, 
mijn geloofsgemeenschap. Hoe kan ik wat 
betekenen voor de ander met die ander. Ook 
het bestuur stoeit met de problemen van 
deze tijd. Met respect hebben we kunnen 
constateren dat de energieproblemen ook 
onze geloofsgemeenschappen aan het 
denken hebben gezet. Niet alleen denken, 
maar ook is er gehandeld. De penningmeester 
constateert dat veel kerken de daad bij 
het woord gevoegd hebben. Vasten was in 
dit geval: zich minder comfortabel voelen 
in een kerkgebouw, waar de thermostaat 
lager staat dan we gewend waren. Samen 
de jas aanhouden en ons warm zingen 
met  de liederen van dienst. Net als Jezus 
in de woestijn worden wij ook op de 
proef gesteld. Extreme omstandigheden 
die niet direct voorbij zullen zijn en waar 
iedere geloofsgemeenschap zich op zal 
moeten bezinnen voor de toekomst. Het 
Nieuwe Pastorale Beleidsplan, waar elke 
geloofsgemeenschap over heeft kunnen 

meedenken, wordt nu geëvalueerd tot een 
totaal plan. Elke geloofsgemeenschap zal 
daar zelf een eigen werkplan voor moeten 
invullen. Zaken die dit jaar gerealiseerd 
moeten worden met het oog op de toekomst. 
Andere zorg is het geringe aantal mensen 
die zich in willen zetten om mee te besturen. 
Zowel de Locatieraden als Liturgiegroepen 
hebben vacatures. Velen hebben er al een 
tweede termijn op zitten en zouden graag 
het stokje een keer overdragen. Maar ook de 
besturen van de drie parochies kampen met 
dit probleem. De vergrijzing en de krimp van 
de geloofsgemeenschap zijn daar o.a. debet 
aan. Het pastoresteam denkt daarom de 
besturen onder te brengen in een Personele 
Unie. Eén overkoepelend bestuur voor de 3 
parochies. Van elke parochie zal dan minimaal 
1 actief lid van de geloofsgemeenschap daarin 
zitting hebben. Een andere ontwikkeling 
is het onderbrengen van het secretariaat 
van de TAK en de Ludgerus naar 1 locatie. 
Dat is al in gang gezet: per 1 februari doet 
Carina de secretariaatswerkzaamheden voor 
beide parochies. Al met al zaken die ons 
voorbereiden op de toekomst. En dat moet 
lukken met realiteitszin en flexibiliteit.

Edy Staes, secretaris

https://alphayouth.nl/blog/wat-is-het-verhaal-achter-pasen/
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Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 

Mt. 28, 16-20 
Geen viering    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk Geen viering 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 1, 12-14 
1 Petr. 4, 13-16 
Joh. 17, 1-11A 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
Viering geheel gewijd aan 
Huub Oosterhuis en zijn 

liederen 
Bel Canto 

Vrijdag 19 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
Alliance 

KWD 
Livestream 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

27 en 28 mei 2023 
Pinksteren 

jaar C 

Hand. 2, 1-11 
1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 

Joh. 20, 19-23 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Vrijdag 26 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

27 en 28 mei 2023 
Pinksteren 

jaar C 

3 en 4 juni 2023 
H. Drie-eenheid 

jaar A 

Ex. 34, 4b-6 + 8-9 
2.Kor. 13, 11-13 

Joh. 3, 16-18 

Vrijdag 2 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Viering verschoven naar 
zondag 28 mei 2023   

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Kleinkoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

3 en 4 juni 2023 
H. Drie-eenheid 

jaar A 

10 en 11 juni 
Sacramentsdag 

jaar A 

Deut. 8, 2-3 + 14b-16a 
1 Kor. 10, 16-17 

Joh. 6, 51-58 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Aansluitend parochieavond 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 11.00 uur 
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Ds. K. de Lange en Pw A. Swater 

Pax Christikoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Alliance 

10 en 11 juni 
Sacramentsdag 

jaar A 

17 en 18 juni 2023 
11e zondag van Pasen 

jaar A 

Ex. 19, 2-6a 
Rom. 5, 6-11 

Mt. 9, 36 – 10, 8  
 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit H. Ludgeruskerk 

Vrijdag 16 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 
1e H. Communie 

Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

17 en 18 juni 2023 
11e zondag van Pasen 

jaar A 

24 en 25 juni 2023 
12e zondag van Pasen 

jaar A 

Jer. 20, 10-13 
Rom. 5, 12-15 
Mt. 10, 26-33 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Pax Christikoor 

Vrijdag 23 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

24 en 25 juni 2023 
12e zondag van Pasen 

jaar A 

1 en 2 juli 2023 
13e zondag van Pasen 

jaar A 

2 Kon. 4, 8-11 + 14-16a 
Rom. 6, 3-4 + 8 + 11 

Mt. 10, 37-42 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Gastkoor Hykanon uit Kampen 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Vrijdag 30 juni geen viering 
---------------------------------------------------

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
KWD 

Zie nieuwsbrief 

1 en 2 juli 2023 
13e zondag van Pasen 

jaar A 

8 en 9 juli 2023 
14e zondag van Pasen 

jaar A 

Zach. 9, 9-10 
Rom. 8, 9 + 11-13 

Mt. 11, 25-30 

Vrijdag 7 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Kleinkoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Vrijdag 7 juli 09.00 uur 
Schoolviering KBS De Golfslag 

Diaken A. van Boven 
--------------------------------------------------- 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L.Everts 
Cantorij 

8 en 9 juli 2023 
14e zondag van Pasen 

jaar A 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag van Pasen 

jaar A 

Jes. 55, 10-11 
Rom. 8, 18-23 

Mt. 13, 1-23 of 1-9 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Gezinsviering 

Afsluiting catechesejaar 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag van Pasen 

jaar A 

        
 Avondvieringen door de week: 

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk 
te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:
H. Ludgeruskerk in Dronten (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/532).
Petruskerk in Lelystad (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle).
H. Bonifatius in Biddinghuizen https:// kerkdienstgemist.nl/stations/110
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Mededeling
Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele

websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

 

         
 
 

Datum 

 
 
 

Lezingen 
H. Bonifatius 
De Voorhof 

Biddinghuizen 

H. Franciscus 
Franciscuskerk 

Nunspeet 

H. Franciscus 
Agnietencentrum 

Elburg 
 H. Ludgerus 

Dronten 
Pax Christi 
Petruskerk 
Lelystad 

H. Willibrord 
De Hoeksteen 

Swifterbant 

 
 

Datum 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

Hand. 1, 1-11 
Ef. 1, 17-23 

Mt. 28, 16-20 
Geen viering    

09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

11.00 uur 
Livestream uit een andere kerk Geen viering 

18 mei 2023 
Hemelvaart 

jaar A 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

Hand. 1, 12-14 
1 Petr. 4, 13-16 
Joh. 17, 1-11A 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
Viering geheel gewijd aan 
Huub Oosterhuis en zijn 

liederen 
Bel Canto 

Vrijdag 19 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Zimple 

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
Alliance 

KWD 
Livestream 

20 en 21 mei 2023 
7e zondag van Pasen 

jaar A 

27 en 28 mei 2023 
Pinksteren 

jaar C 

Hand. 2, 1-11 
1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 

Joh. 20, 19-23 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

 
Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Pax Christikoor 

Vrijdag 26 mei 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

27 en 28 mei 2023 
Pinksteren 

jaar C 

3 en 4 juni 2023 
H. Drie-eenheid 

jaar A 

Ex. 34, 4b-6 + 8-9 
2.Kor. 13, 11-13 

Joh. 3, 16-18 

Vrijdag 2 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Viering verschoven naar 
zondag 28 mei 2023   

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Kleinkoor 
Jeugdcatechese 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantorij 

3 en 4 juni 2023 
H. Drie-eenheid 

jaar A 

10 en 11 juni 
Sacramentsdag 

jaar A 

Deut. 8, 2-3 + 14b-16a 
1 Kor. 10, 16-17 

Joh. 6, 51-58 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Diaken A. van Boven 
Aansluitend parochieavond 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Gezinsviering 

‘t Ludgrut 

Zondag 11.00 uur 
Oecumenische viering 

Petruskerk 
Ds. K. de Lange en Pw A. Swater 

Pax Christikoor 
------------------------------------------ 

Zondag 14.00 uur 
Eucharistieviering in het Engels 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Alliance 

10 en 11 juni 
Sacramentsdag 

jaar A 

17 en 18 juni 2023 
11e zondag van Pasen 

jaar A 

Ex. 19, 2-6a 
Rom. 5, 6-11 

Mt. 9, 36 – 10, 8  
 

Zondag 11.00 uur 
Livestream uit H. Ludgeruskerk 

Vrijdag 16 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

  

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Cantorij 

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 
1e H. Communie 

Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastoor T. Huitink 

Cantorij 

17 en 18 juni 2023 
11e zondag van Pasen 

jaar A 

24 en 25 juni 2023 
12e zondag van Pasen 

jaar A 

Jer. 20, 10-13 
Rom. 5, 12-15 
Mt. 10, 26-33 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Pw M. Dusseldorp 
Cantor 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Pax Christikoor 

Vrijdag 23 juni 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

--------------------------------------------------- 
Zondag geen viering 

24 en 25 juni 2023 
12e zondag van Pasen 

jaar A 

1 en 2 juli 2023 
13e zondag van Pasen 

jaar A 

2 Kon. 4, 8-11 + 14-16a 
Rom. 6, 3-4 + 8 + 11 

Mt. 10, 37-42 

Zaterdag 19.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 

Zondag 10.00 uur 
WoCo 

Diaken M. Lieshout 
  

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Gastkoor Hykanon uit Kampen 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken A. van Boven 
Kleinkoor 

Vrijdag 30 juni geen viering 
---------------------------------------------------

Zondag 10.00 uur  
Oecumenische viering 

Eigen voorgangers PGS en GGW 
KWD 

Zie nieuwsbrief 

1 en 2 juli 2023 
13e zondag van Pasen 

jaar A 

8 en 9 juli 2023 
14e zondag van Pasen 

jaar A 

Zach. 9, 9-10 
Rom. 8, 9 + 11-13 

Mt. 11, 25-30 

Vrijdag 7 juli 10.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

 
Zondag 11.00 uur 

WoCo 
Eigen voorgangers 

 Zie nieuwsbrief 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Diaken L. Everts 
Kleinkoor 

------------------------------------------ 
Zondag 14.00 uur 

Eucharistieviering in het Engels 

Vrijdag 7 juli 09.00 uur 
Schoolviering KBS De Golfslag 

Diaken A. van Boven 
--------------------------------------------------- 

Zondag 09.00 uur 
WoCo 

Diaken L.Everts 
Cantorij 

8 en 9 juli 2023 
14e zondag van Pasen 

jaar A 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag van Pasen 

jaar A 

Jes. 55, 10-11 
Rom. 8, 18-23 

Mt. 13, 1-23 of 1-9 

Zondag 11.00 uur 
Gebedsviering 

Eigen voorgangers 
   

Zondag 11.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

Cantor 

Zondag 11.00 uur 
WoCo 

Eigen voorgangers 
Gezinsviering 

Afsluiting catechesejaar 
Zimple 

Zondag 09.00 uur 
Eucharistieviering 
Pastor J. Scholten 

15 en 16 juli 2023 
15e zondag van Pasen 

jaar A 

        
 Vrijdagochtendvieringen door de week:

Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant. De Eucharistieviering is dan op 
vrijdag 23 juni in plaats van op vrijdag 30 juni.
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Met Pinksteren draait het om de heilige Geest, de Geest 
die van God komt, die na de dood van Jezus over alle 
mensen is gekomen, die in de geest van Jezus verder 
willen gaan. De heilige Geest is datgene, wat je hier en 
nu van God op aarde kunt merken. De Geest van God 
zelf is onzichtbaar, net als de wind of je adem. Maar zoals 
je wel de bomen ziet bewegen door de wind, zo is de 
uitwerking van de Geest te zien: liefde, vreugde, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. 

Laat het maar waaien.  
Laten we maar in de wind gaan staan. 
Niet bang zijn en vertrouwen. 
Laat het maar Pinksteren.

In de geest van Jezus verder gaan. Dè opdracht met 
Pinksteren aan de apostelen om zijn boodschap   aan 
iedereen te brengen. Uit de bergrede is aansprekend:

•	 Gelukkig die arm van geest zijn, want hun 
behoort het koninkrijk der hemelen.

•	 Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen 
getroost worden.

•	 Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het 
land erven.

•	 Gelukkig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

•	 Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden.

•	 Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien.

•	 Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden.

•	 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk 
der hemelen.

•	 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en 
vervolgen en je van allerlei kwaad betichten. 
Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie 
een rijke beloning. 

In de tijd van nu: geef ieder kleding, onderdak, zorg, eten 
/ water, gerechtigheid, vrijheid om te leven, te denken en 
te geloven, te zijn zoals je bent, onderwijs, werk en een 
goede aarde in een harmonieus milieu.

Dit heeft niet iedereen, hiervoor zetten zich onze 

missionarissen in. Tijdens Pinksteractie staan twee 
projecten in het daglicht. Twee mensen, die in de geest 
van Jezus verder willen gaan als voorbeeld:
Vluchtelingen in Oeganda 

Het vluchtelingenkamp Palabek ligt 
in Oeganda in   de parochie waar  
Sander  Kesseler  woont en werkt, waar 
vluchtelingen uit Zuid-Sudan worden 
opgevangen, ze zijn  uitgehongerd en 
zwaar getraumatiseerd. Veel vrouwen 
zijn tijdens de vlucht verkracht en zijn 

hiv-positief en veel vluchtelingen zijn kindsoldaten 
geweest. “Maar kun je hen dit kwalijk nemen als zij als 
kind gedwongen werden vreselijke dingen te doen?” 
Sander is ervan overtuigd dat de jeugd de toekomst 
heeft. Hij probeert de jongeren te integreren zodat zij 
in vrede met elkaar kunnen leven. “Dat doe ik onder 
meer door de jongeren samen te laten sporten. Ook 
bied ik workshops aan.” Sander heeft ook een vakschool 
opgericht in het vluchtelingenkamp. Deze begon onder 
een boom en is nu een grote vakschool met verschillende 
gebouwen. 

Sloppenwijken in Kenia

Jacinta van Luijk  is missionair 
werker in Kenia. “Het hele team 
werkt met hart en ziel om de 
problemen aan te pakken. Zo zijn 
er workshops voor alcohol- en 
drugsverslaafden, waarmee de 

mensen gesteund worden om het gebruik te stoppen. 
Tijdens de trainingen gaat er veel aandacht uit naar de 
onderliggende redenen van de verslaving. Deelnemers 
delen hun verhalen. Er zijn  voor kwetsbare jongeren en 
vrouwen programma’s met voorlichting over hiv/aids, 
verslaving, mensenhandel en vrede. “Het is belangrijk dat 
het lesmateriaal beantwoordt aan de noden, die er zijn.” 
Door een tekort aan fondsen heeft iedereen in het team 
verschillende rollen.  
 
Een roeping voor ieder mens 
 Jacinta zegt. “Je bent niet zomaar geboren. Er is een 
roeping voor ieder mens. God heeft ons een grote 
verantwoording in handen gelegd.” Met dit werk is 
Jacinta bezig met alle aspecten van het leven  “Hoe klein 
dan ook. Missionair werker zal ik altijd blijven.”

Ook u heeft een missionair opdracht om de richtlijnen 
van Jezus naar buiten te brengen. Het is niet vrijblijvend! 
De leuzen van de Pinksteractie zijn: Geloven in de ander. 
Samen één missie.

Steun het werk van de Nederlandse missionarissen, 
tijdens de collecte in uw geloofsgemeenschap of via 
NL30RABO017121111 WNM Den Haag.

Namens MOV Norbertus, 
Frans van ‘t Hul

PINKSTERACTIE VOOR DE WEEK VAN 
DE NEDERLANSE MISSIONARIS
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BUSBEDEVAART KEVELAER 22 en 23 augustus 2023

Bent u al eens op bedevaart naar Kevelaer geweest? Waar 
Maria het middelpunt is, een lichtpunt voor mensen die 
op zoek zijn naar troost en houvast.  
Onlangs zei Olivier Dols, oud-directeur van bedevaar-
torganisatie Huis voor de Pelgrim tijdens een interview: 
“Maria is de zachte kant van het geloof. Een mantel 
waaronder je kan schuilen”.

Dat mag en kunt u ervaren als we op 22 en 23 augustus 
a.s. met een grote groep mensen uit alle drie parochies 
op bedevaart naar Kevelaer gaan. 
Het thema van dit jaar is: “Weest gerust – Ik ben het !” 
(Mattheus 14, 27) Hoopvolle woorden van Jezus toen de 
situatie voor de leerlingen helemaal onzeker en storm-
achtig werd, vol dreiging en gevaar. 
De bedevaartleiding wil deze woorden van hoop in het 
middelpunt plaatsen. Kevelaer is voor veel mensen zo’n 
hoopvolle plaats.

Het programma zal in de volgende Oversteek bekend 
worden gemaakt. 
Voor informatie over deze busbedevaart en aanmelding 
kunt u contact opnemen met:

Thea van Huffel: theafrans@swifterland.nl                        
tel. 0321-321552 / 06-48712994 
Martha Brummelaar: martha_brummelaar@hotmail.com     
tel. 0321-316151  
                                                                                                    
06-33901972

Uiterste datum voor opgave is 15 juli a.s.

4 daagse Fietsbedevaart                                             
naar Kevelaer met de Broederschap voor Zwolle en 

omgeving

Vanuit de Broederschap Zwolle en Omstreken wordt er 
van maandag 21 tot en met donderdag 24 augustus 2023 
ook een fietsbedevaart naar Kevelaer georganiseerd.
In Kevelaer sluiten we op dinsdag 22 augustus aan bij de 
deelnemers van de 2-daagse busbedevaart en nemen 
samen met hen deel aan de vieringen in Kevelaer. De 
volgende dag stappen we rond 13.00 uur weer op de 
fiets, op weg naar het volgende hotel. We fietsen die 
dagen rond de 60 à 80 km per dag.
We denken op basis van 2-persoonskamers uit te komen 
rond de  € 310,00. Dit is inclusief 4 warme maaltijden, 3 
overnachtingen + ontbijt.  
De overnachting kan zijn op een 1-persoonskamer 
tegen meerprijs, 2-persoons- of 3-persoonskamer in het 
priesterhuis.
Er wordt in één groep gefietst.
U kunt zich aanmelden tot 20 juni 2023.
U wordt op volgorde van aanmelding ingeschreven. Vol is 
vol.
Voor  informatie en opgave kunt u terecht bij:
Jan Arink, 06-25176856, 
jaarink53@gmail.com 
Ans van den Berg tel: 06-33848933,                      
ansvdberg15@hotmail.com 

mailto:jaarink53@gmail.com
mailto:ansvdberg15@hotmail.com 
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Een stukje ; Bezinning’ dat ik heb mogen 
delen op de jaarvergadering van de
K. B. O. Flevoland, 25-04-2023 dinsdag j. l. 
vertrouw ik graag toe aan ons mooie 
parochieblad de ‘Oversteek’

Ik lees u een stukje uit Matteüs 18, verzen 
19 en 20:
En Jezus sprak tot zijn leerlingen: Wanneer 
twee van u eensgezind op aarde iets vragen 
- het moge zijn wat het wil  - zullen zij het 
verkrijgen van mijn Vader die in de hemel 
is. Want waar er twee of drie verenigd zijn 
in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.’ 

Kort samengevat zegt Jezus, ga maar ik zal 
altijd bij je zijn, ik heb vertrouwen in jullie.
Vertrouwen in ‘Geloof’ dat wil ik 
vanmiddag met u delen.

Wat gebeurt er als je honderd mensen 
vraagt om een huis te tekenen?
Je krijgt negentig tekeningen van 
vrijstaande huizen met een puntdak!
Misschien zijn er bij die honderd vijf, 
die iets anders tekenen; een boerderij, 
woonboot, platte woning, een 
verzorgingstehuis.

Ik ben benieuwd wat je krijgt als je 
honderd mensen vraagt om een kerk te 
tekenen.
Ik denk zomaar dat ze allemaal weer 
hetzelfde tekenen; 
Een groot gebouw met hoge ramen, een 
toren met een Kruis erop.

Dat is toch eigenlijk vreemd.
Want er zijn ook kerken die eruit zien als 
een sporthal.
In het buitenland heb je kerken die 
uitgehouwen zijn in rotsen. In Israël, op de 
plaats waar Jezus het laatste Avondmaal 
vierde; is die aan alle kanten open met 
vrije toegang voor alle gelovigen.
Of gewoon een plat dak zoals de 
‘Hoeksteen’ in Swifterbant. Minder fraai 
misschien maar wel functioneel met een 
eigen historie.

Bij de overige zat een heel bijzondere, 
namelijk:
op die prachtige tekening bestaat het 
kerkgebouw uit mensen. Gewone mensen 
als u en ik, arm en rijk, groot en klein, 
gehandicapt en gezond, jong en oud. 
Want het gaat bij Kerk niet eerst en alleen 
om het gebouw.

Wij hebben toen wij in Israël waren 
meerdere keren mogen vieren in de 
openlucht met een geweldige sfeer en 
warme betrokkenheid.                         

Want Kerk dat zijn Mensen!
Mensen die in God geloven, mensen die in elkaar 
geloven. Mensen die zich ergens in de Wereld aansluiten 
bij andere gelovigen. Geloven doe je nu eenmaal niet in 
je eentje.
Bijvoorbeeld; wat doe ik met mijn leven, als dat voorbij de 
helft is? Wanneer je alles wat bewuster beleeft? 
Er zijn dan van die dagen dat je kunt genieten voor een 
hele week! Ongepland, niet afgesproken, maar zomaar 
spontaan. Misschien herkent u dat?

Ik denk dat Jezus ook van die dagen heeft meegemaakt.
Bijvoorbeeld als Hij onder de boom zit en zegt: 
laat de kinderen tot mij komen’.
Of op de ‘Bruiloft van Chana’.
De ‘wonderbare broodvermenigvuldiging’.
Ik denk aan de ‘Wonderbare visvangst’ en ga maar door.
Niets afgesproken, niet voorbereid, maar zomaar 
spontaan.

Jezus moet hierdoor toch overmand zijn geweest van 
vreugde! Hij moet er toch intens en waanzinnig van 
genoten hebben!

Misschien bent u het met mij eens als ik zeg:
God bouwt op mensen, sterker nog ‘Hij kan niet zonder’.
Overigens in de lezing van zojuist zegt Hij dat zelf.

Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben ik in hun midden!

Gedachten die verwonderen, gedachten die vragen om 
een moment van stilte. 

Kees Verschure
  
 

Kerk dat zijn mensen!
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De heilige geest is niet de wind die 
de blaadjes van de bomen doet 
ritselen, of de stormwind die bomen 
ontwortelt. De wind is de wind 
en niets anders, hoe hard het ook 
stormt. De heilige geest is ook niet 
de levensadem van ons lichaam, de 
lucht in onze longen, waarmee we 
spreken en zingen, hijgen en piepen. 
Ook de hartstocht van de één voor 
de ander is geen heilige geest, 
evenmin als de branding van de zee 
en de vuurgloed van de zon. Maar 
hartstocht voor gerechtigheid en 
vrede, gloed van ontferming – dat je 
het hijgen en piepen en gesmoorde 
schreeuwen van de ouderloze en in 
zichzelf begraven kinderen nog hoort: 
dat is heilige geest. En dat wij niet 
ophouden naar woorden te zoeken 
van bemoediging, en van protest 
ook, dat je je niet met stomheid 
laat slaan, en er niet het zwijgen toe 
doet; dat je elkaar blijft toezingen en 
zegenen en niet toegeeft aan de alom 
heersende schamperheid, de harde 
taal die mensen onderuit haalt, de 
spraakverwarring: dat is heilige geest. 
De heilige geest is iets ín mensen; 
Iets? Een kracht, een inzicht, een 
intuïtie die ons ontvankelijk maakt; 
een tegenkracht, tegen alles wat hard 
en rigide en koud en versteend is.
Iets in mensen? God in mensen. 
Dàt in mensen, waarin zij beeld en 
gelijkenis zijn van Hem. Van Hem 
die Schepper en Bevrijder heet. 
Heilige geest: scheppingskracht en 
bevrijdingskracht in mensen.

De Jezus-beweging – die in een van 
haar eigen oudste geschriften ‘de 
weg’ genoemd werd – begint met 
de stem van een roepende in de 
woestijn, Johannes, de doper, die roept 
om bekering en nieuw begin – ‘die 
roept dat het niet lang meer duurt, 
de maat der duisternis is vol, de dag 
komt aan. Profeet in kemelhaar, wat 
moet ik doen? Wie twee paar kleren 
heeft, geeft één paar weg.’ Jezus laat 
zich door hem dopen en neemt zijn 
oproep tot bekering over – ‘de tijd is 
vol’ -; en hij ontvouwt het visioen dat 
in de woorden van Johannes besloten 
ligt: wie zijn leven deelt, als brood, 
zal het ontvangen als genadebrood. 
Zo en niet anders begint de nieuwe 
wereld die hij koninkrijk van God 
noemt. ‘Koninkrijk van God’: het 
volstrekte alternatief van het keizerrijk 
van Rome dat, in die dagen, de 
wereld in zijn gouden greep hield. 
Om dit in die dagen staatsgevaarlijke 
visioen is hij gekruisigd – en zijn velen 
na hem vervolgd en gedood: om 
deze eenvoudige, nooit opgeefbare 
grondwet van ‘gedeeld leven’: 
gedeelde smart, gedeelde vreugde, de 
aarde een ronde tafel zonder eerste 
plaatsen, waaraan allen verzadigd 
worden. Als je daar niet in gelooft, 
waar dan wel in? Als je daar niet op 
hoopt, voor iedereen, wat hoop je dan?

In het pinksterverhaal met die 
geweldige adem van in den beginne 
en vurige tongen wordt uitgebeeld 
dat mensen van overal op aarde, 
uit alle talen, werden aangeraakt, 
‘aangegrepen’ door dit visioen van 
‘gedeeld leven’, door de heilige geest 
van deze Thora, dit visioen van Mozes 
en Jezus. Zij stromen toe, zij laten zich 
dopen, ten teken van hun ‘bekering’. Zij 
scholen bijeen, hebben van nu af alles 
in gemeenschap, alles voor allen, ‘en 
er ging een grote kracht van hen uit, 
want niemand van hen was in nood of 
leed gebrek’ (Handelingen 4:33-34). Zo 
werd dood tot leven, tot gemeenschap 
in de heilige Geest. Zo werd einde, 
kruisdood, tot begin: uitstralende 
kracht van liefde.

En toen de vijftig dagen waren vervuld, 
waren allen tezamen onder één dak.
En het geschiedde plotseling uit de 
hemel: geraas, als van een geweldige 
adem die komt, en vol daarvan werd 
heel het huis waar zij zaten.
En door hen werden gezien: tongen
als van vuur dat zich in vlammen deelt, 
en het zette zich neer op ieder van hen. 
En vervuld werden allen van heilige 
geest en zij begonnen te spreken met 
andere tongen wat de geest hun te 
spreken gaf.
(Handelingen 2 vers 4)

Woord voor woord, regel na regel, 
verwijst dit verhaalfragment uit 
de zogenaamde Handelingen der 
Apostelen naar het bevrijdingsverhaal 
van Israël: over uittocht, doortocht 
door de zee, intocht in het land. Voor 
de ogen van onze verbeelding wordt 
opgeroepen: een kleine groep mensen, 
een kleine ‘gemeente’; de leerlingen 
van zijn keuze, één is er afgevallen, 
één werd er nieuw bijgehaald, twaalf 
mannen – betekenen zij de twaalf 
stammen van het nieuwe, uit de dood 
opgewekte Israël? Om hen heen zijn 
‘de vrouwen, Maria de moeder van 
Jezus en zijn broeders’, ongeveer 
honderdtwintig mensen, onder één 
dak en in gebed bijeen; in Jeruzalem, 
in het hart van een verwoeste wereld. 
Het is de vijftigste dag na het Pascha. 
Van oudsher, vanaf de intocht in het 
land onder Jozua, is die vijftigste dag 
een groot feest: het feest van de eerste 
oogst in het land. De eerste oogst is de 
voltooiing van de uittocht uit Egypte, 
de eerste vrucht van de bevrijding: 
doorbraak en uitbloei van levenskracht 
wordt dan gevierd.
En op die vijftigste dag geschiedde 
het, plotseling, vanuit de hemel. Dat 
betekent: tegen alle berekeningen 
in, tegen onze cynische, karige 
verwachtingen in. Wat geschiedde? 
‘Geluid als van een geweldige adem’. 
Geluid als van een blazende mond. 
Of ook: geraas als van de zee. In de 
psalmen worden de ‘volkeren’ die Israël 
omringen en bedreigen vergeleken 
met de razende golven van de zee. 
Tegen het aanstormend geweld van de 

Romeinse legioenen, de militaire spits 
van de machtigste der ‘volkeren’, tegen 
die overmacht zet de God van Israël 
zijn geweldige adem in, en die zal het 
doodsgeweld keren. En van die adem 
wordt ‘heel het huis’ vervuld.

Welk huis? Het ‘huis van Israël’, 
geroepen om een woonplaats voor 
alle volkeren te zijn, huis met vele 
woningen: tegenbeeld van het 
‘diensthuis van Egypte’ waaruit ze zijn 
weggevoerd. Die roeping van Israël 
om een huis voor alle levenden te 
zijn, gaat hier in vervulling: nu is de 
uittocht voltooid – ‘Zend uw geest en 
het aanschijn der aarde zal worden 
vernieuwd’. Dan worden ‘tongen’ 
gezien, vuur dat op hen neerkomt, en 
zij beginnen te spreken. De geest van 
de God van Israël en van de Messias 
doet mensen spreken met nieuwe 
tongen. In de beeldspraak van de 
Schrift is ‘de oude tong’ de tong van 
machthebbers, rovers en moordenaars; 
een tong als een mes, een tong van 
onrecht, van vuur dat levensgevaarlijk 
oplaait en mensen verslindt. Hier 
wordt gesproken met nieuwe tongen, 
en wel door allen. Zoals geschreven 
staat: ‘Allen zijn zij profeten’, en: ‘Ik 
zal mijn geest uitstorten over alle 
vlees’. Wat profeteren zij? Aan het eind 
van deze tekst blijken zij te spreken 
over ‘de grote daden van God’. Met 
die uitdrukking wordt door heel de 
Schrift heen geduid: de bevrijding uit 
het diensthuis, de doortocht door de 
zee, de intocht in het nieuwe land. 
Tegen de verwoesting in, tegen de 
machthebbers in, getuigen zij dat 
uittocht en bevrijding door zullen 
gaan. Zoals voor heel de Schrift 
geldt ook voor dit Pinkster-verhaal: 
dat wij het te kort doen als wij het 
niet verstaan als een verhaal over 
onszelf. Hoe gaat het over ons? Het 
ondervraagt ons: of het visioen van de 
bevrijding der onderdrukten en van 
een vernieuwde aarde onze ‘laatste 
waarheid’ is, dat wat ons doet leven. En 
het onderricht ons ook: door te laten 
zien dat het gewone, ontmoedigde 
mensen waren, in een gruwelijke tijd, 
op wie de geest neerkwam. Er gaat 
van deze tekst vertroostende kracht 
uit. Hij roept, in ons geheugen en voor 
onze verbeelding, het moment terug 
waarop het visioen ons voor het eerst 
aanraakte en vervulde (dat ‘Sinaï-
moment’), en ons bestaan plotseling 
niet dof en flauw en uitzichtloos meer 
was, maar licht en open werd. Zo zijn 
er ogenblikken in een mensenleven, 
dat de onrust en de pijn van niet-
weten en maar half bevroeden wie je 
bent en waarom, is opgeheven, en dat 
je plotseling niet meer eenzaam bent 
maar opgenomen in een samenhang, 
een ‘bestemmingsplan’ dat alles omvat. 
Wat je niet voor mogelijk hield, blijkt 
plotseling toch mogelijk – vanuit de 
hemel. Zoals door heel de bijbel heen 
geschreven staat: niets is onmogelijk 
bij God.

Pinksteren Huub Oosterhuis
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(Met excuses voor de te late plaatsing)

Herinneringen aan 
Truus Bokdam-Semmekrot
24-08-1939 – 04-01-2023

Op 2 december hoorde Truus dat ze ernstig 
ziek was en niet meer beter zou worden. 
Dat was voor haarzelf, nog meer voor 
haar gezin, maar eigenlijk voor iedereen 
een schok. Toch kwam er ook een soort 

nuchterheid over haar.  De tranen waren voor ons zoals de 
kinderen in het in memoriam zo treffend zeiden. Truus zelf  
begon te regelen, belde, vertelde en maakte afspraken. Ze 
had haast, maar hield graag de touwtjes in handen. Door 
corona moest ze die regie  twee jaar geleden bij ziekte 
en sterven van Herman teveel uit handen geven . Overal 
vonden de kinderen handgeschreven briefjes, er waren 
zoveel mensen die ze nog wilde bedanken, nog een warm 
woord wilde toestoppen. Truus, een sterke zorgzame 
poldervrouw. We lazen uit het boek Spreuken 31: 10-31: 
Lofzang op de sterke vrouw. Deze tekst paste perfect bij 
Truus.
En er volgde een golf van herkenning: Oudste uit een 
oergezellig Twents  gezin met 10 meiden, dan weet je van 
aanpakken en dat deed ze. Met Herman trekt ze naar de 
polder als jongste pachtervrouw, net 24 jaar oud. Dat is een 
hele  uitdaging,  want op een kaal boerenerf in een winderige 
polder, met buren uit heel Nederland, verschillende 
leeftijden, gewoonten, daarin moet je wel je weg en draai 
vinden. Maar Truus was sterk en zette zich schrap. Hard 
werken en het opbouwen van een nieuwe gemeenschap 
werden onderdeel van hun leven. Ze vond haar weg, 
kreeg een functie in het KPO bestuur en bouwde mooie 
vriendschappen op. De drie kinderen groeiden op, vonden 
hun partners en een eigen stek. Maar liefst 9 kleinkinderen 
hield ze in haar armen en die staan nu zelfstandig en op 
eigen benen in het leven. Deze sterke vrouw wist als geen 
ander, kleur en verrassing aan te brengen in het leven. Er 
werd royaal en lekker gekookt en gebakken. Als het kon 
uit eigen tuin. Niemand kwam tekort. Maar Truus kwam op 
het eind tijd tekort. Al die bedankbriefjes, die de kinderen 
vonden, met lieve woorden moesten nog naar de mensen. 
Weet nu dat zij ze voor ons allemaal schreef. Mensen 
van de Ludgerusgeloofsgemeenschap dank voor liefde, 
ondersteuning en gezelligheid. En in de spreuk die ze voor 
zichzelf een plek gaf in haar huis, maar die  misschien nog 
meer voor ons nu allemaal geldt, herkennen we Truus:
Loslaten is l(i)efhebben. Dank voor al je royale, hartelijke 
en warme zorgzaamheid.

Hennie van der Schans-Steeghs

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Ludgerus - Dronten

Werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap. 

Begin dit jaar hebben wij de werkgroepen aangeschreven 
of zij een klein stukje kunnen schrijven over hun 
activiteiten. We zijn zeer gelukkig en dankbaar dat we 
zoveel werkgroepen hebben waarbinnen veel parochianen 
actief zijn. Wij willen in elke Oversteek enkele werkgroepen 
aan het woord laten.

Ook wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe 
vrijwilligers om de werkgroepen te versterken. Hiervoor 
kunt u contact op nemen met het secretariaat of met 
ondergetekende. 

Rouw verwerking.

Greet Vaatstra is actief in de werkgroep Rouw en Verlies. 
Helaas is er van de werkgroep nog maar één persoon 
actief. Greet bezoekt de mensen in 4 fases van het jaar en 
sluit het dan af. De fases zijn: na een overlijden, met Pasen, 
met Kerst/Nieuwjaar en 1 jaar na overlijden. Zij verzorgt 
dan een kaart met passende tekst met een lichtje erbij. Na 
1 jaar kunnen de nabestaanden zelf aangeven of zij het op 
prijs stellen om nog bezocht te worden. 

Het zou heel zou fijn zijn als er nog één persoon of 
meerdere personen bijkomen om dit werk te kunnen delen. 
Er kan weer gestart worden met de groepsbijeenkomsten 
voor de mensen die daar behoefte aan hebben. Er kan 
dan geëvalueerd worden en feedback gegeven worden. 
Mensen zijn vaak heel dankbaar voor het medeleven in het 
overlijdensproces.

Zang bij uitvaart.

Het gelegenheidskoor is opgeheven in het voorjaar 
2022. Maar als er een verzoek van nabestaanden en/
of familie komt om te zingen bij een afscheidsdienst als 
cantorgroepje dan wordt dit gevuld door enkele mensen 
vanuit het vroege gelegenheidskoor.

Dit kan alleen worden georganiseerd als er ook een 
organist beschikbaar is.

Praktische zaken rondom uitvaart. 

Truus Ticheloven was heel lang het aanspreekpunt binnen 
onze geloofsgemeenschap.

Samen met de uitvaartorganisatie werden alle praktische 
zaken geregeld, zoals overlijdensbericht, kerkdienst, 
voorganger, koor, beameren enz. 

Onlangs heeft zij dit overgedragen aan Gerard Teuben. 
Wij zijn Truus dankbaar voor al die jaren dat zij dit gedaan 
heeft. 

Kruisje maken.

Bij een overlijden van een parochiaan wordt er een kruisje 
gemaakt voorzien met naam en overlijdensdatum. Tot 
op heden heeft Jo Mulders dit verzorgd. Jo gaat er om 
gezondheids- redenen binnenkort mee stoppen.

We zoeken dus iemand die dit wil overnemen van Jo. 
Heeft u een vast en duidelijk handschrift en wilt u een 
bijdrage leveren. Meldt u zich dan bij het secretariaat of 
ongetekende.

Namens de Locatieraad / Pastoraatsgroep:   
Peter Meijer en Marinus Huijsmans

In Memoriam
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18 juni 2023: UITNODIGING voor iedereen! 

25 jarig jubileum van het gebruik van onze ‘nieuwe’ 
Ludgeruskerk en 60-jarig jubileum van onze Ludgerus 
Geloofsgemeenschap

 

Op zondag 18 juni a.s. willen we graag met u allen stil 
staan bij het feit dat wij 25 jaar geleden ons huidige kerk-
gebouw in gebruik hebben genomen. Ook is het in 2023 
60 jaar geleden dat onze Ludgerusgeloofsgemeenschap 
in Dronten opgestart werd.

Een foto van onze oude kerk was te zien In de vorige 
Oversteek bij de mooie tekst over de Heilige Ludgerus 
van onze medeparochiaan uit de geloofsgemeenschap 
in Lelystad,  Adri Appelman. Bij het zien van zo’n foto ko-
men nostalgische gevoelens naar boven. Wat een grote 
gebeurtenis was het toch,  het ene gebouw afbreken en 
het nieuwe gebouw opbouwen. Er is destijds veel vastge-
legd en zo zijn er fotoalbums over de inwijding van het 
nieuwe gebouw bewaard gebleven.

Wij nodigen u uit voor een gezellig samenzijn, waarin we 
met elkaar herinneringen kunnen ophalen.

Dit samenzijn hebben we gepland op zondag 18 juni 
a.s. na de Vep-Viering van 11.00uur.  In deze viering zal 
de Cantorij zingen.

Wij zullen zorgen voor de hapjes en drankjes. De fotoal-
bums zullen klaar liggen en er zal een beamer-presenta-
tie zijn. Met goed weer kunnen we ook genieten van de 
mooie tuin.

Wij zien er naar uit om u daar te ontmoeten.

De locatieraad en de pastoraatsgroep

Onze Cantorij

Heeft u ook genoten van de zang en muziek van koor, 
piano en orgel op Goede Vrijdag en tijdens de Paaswake?  
Het koor en hun dirigent en organist/pianist in elk geval 
wel. 

Het koor bestaat uit een enthousiaste hechte groep van 
om en nabij de  veertig personen. Er is natuurlijk verloop, 
we worden allemaal ouder. Daardoor gaat het soms niet 
meer en moet iemand wel stoppen. We hebben ook aan-
vullingen, zodat u er ook af en toe andere gezichten bij 
ziet. 

We zingen ongeveer één keer in de maand en met de gro-
te feestdagen als Kerstmis en Pasen. Ons repertoire bestaat 
uit  moderne liederen en ook klassieke, die alle ten dienste 
staan van de vieringen. Het zijn meestal Nederlandse lie-
deren maar ook komt het voor, dat we in het Latijn of En-
gels zingen. Door ruim van tevoren te repeteren onder lei-
ding van onze enthousiaste en vakkundige dirigent Arnold 
en begeleid door Peter, levert dat geen onoverkomelijke 
problemen op. We zingen  zowel éénstemmig als meer-
stemmig. Bij meerstemmigheid is vooral de balans tussen 
de stemmen erg belangrijk. 

De repetitie wordt gehouden op maandagavond  van kwart 
voor acht tot ongeveer kwart voor tien. Er is een kwartier 
pauze waarin koffie en thee geschonken wordt. Dat is altijd 
een gezellig kwartiertje.

Oproep voor versterking bij de sopranen en de tenoren.

De laatste tijd merken we, dat die balans wat moeilijker 
wordt. Dat komt omdat  we eigenlijk wat versterking nodig 
hebben bij de sopranen en de tenoren. De andere twee 
stemmen zijn voldoende bezet. Dat wil niet zeggen dat er 
daar niemand bij kan. 

Als u kunt zingen,-wie kan dat niet?-schroom dan niet en 
kom ons versterken. Noten lezen is mooi,  als u dat kunt 
maar er zijn  nu ook koorleden die dat niet kunnen. Dat 
is dus geen hindernis. U kunt zich melden  bij  iemand  
van  het bestuur, Louis Hoogendijk tel: 06-47547894, Petra 
Campmans  tel: 0640551401, Ellen Kocks tel: 0620609359, 
Leendert Molendijk tel: 06 22214138 en Henk Heijne 
tel:321880. Dat kan telefonisch of mondeling op een mo-
ment dat het zo uitkomt. 

Wij zien uit naar uw aanmelding.
Voorzitter
G.H. Heijne

Zondag 11 juni om 11 uur is er weer een gezinsviering.
Ditmaal voorbereid samen met KBS “De Zonnewijzer”.
Uiteraard zingen we met kinderkoor “t Ludgrut”
Alle kinderen mogen meezingen, we oefenen 3x van te 
voren.

Tot dan!
Groetjes,
Annie en José 06-4868.6950 
peter-jose@outlook.com

mailto:peter-jose@outlook.com
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Berichten uit de Geloofsgemeenschappen
H. Willibrord Swifterbant

Familieberichten

Overleden:
- 6 april: Johannes Cornelis (Hans) Onderwater, De Banier 
39. Hij is 68 jaar geworden.

Kindertheater Knettergek

Op zaterdag 13 mei om 15.30 uur in De Hoeksteen.

Een interactieve voorstelling van ca. 75 min met 
goocheltrucs, verhalen, filmpjes, handpoppen, liedjes, 
de tijd vliegt voorbij! En dat alles maakt Kindertheater 
Knettergek uniek. 
De voorstelling is gericht op kinderen in de 
basisschoolleeftijd maar leuk om met het hele gezin 
naartoe te gaan! Of om je kleinkinderen voor uit te 
nodigen!
Komen jullie ook?

Reserveer gauw je kaartje via: 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-
knettergek-1-2/  

Nb! Kinderen van Heartbeat4kids en Menorah kunnen 
vrijkaartjes bestellen via hb4k@pgswifterbant.nl  

Namens Menorah en Heartbeat4kids Swifterbant
Van harte welkom! 

H. Ludgerus - Dronten

 
Op 2 juli a.s. om 9.00 uur zal HYKANON de zang 
verzorgen in de viering waarin diaken André van Boven 
voorgaat.  
 
HYKANON is een enthousiast en betrokken koor met als 
thuisbasis de monumentale  Buitenkerk in Kampen. In 
1983 opgericht onder de naam Jongerenkoor Kampen. 
(HYKANON bestaat dit jaar dus al 40 jaar!). Toen in 1991 
ook jongeren uit Hasselt en IJsselmuiden zich bij het koor 
voegden kreeg het de naam ‘Jongerenkoor HYKANON’ 
(een samenstelling van HIJK - Hasselt, IJsselmuiden en 
Kampen - en KANON, dat ‘harmonische samenzang’ 
betekent). Inmiddels draagt het koor sinds 2017 de naam 
HYKANON, waardoor iedereen ‘jong van geest’ kan 
aansluiten.  
HYKANON zingt eens per maand in een viering binnen 
de Thomas a Kempis Parochie. De vieringen worden door 
de tekstgroep van het koor samengesteld en middels 
eigentijdse teksten en moderne (pop)liederen wordt een 
link gelegd met het evangelie. Doel van HYKANON is dan 
ook om op een laagdrempelige manier een verbinding te 
maken tussen de traditionele elementen van het geloof 
en ons eigen leven nu, zodat de kerk (weer) een plek 
wordt waarin jong en oud zich thuis voelt. 

Naast het zingen in vieringen, zingt HYKANON op 
verzoek ook in bijv. verzorgingstehuizen en organiseert zij 
jaarlijks concerten en projecten, zoals bijv. The HYKANON 
Passion dat onlangs voor de derde keer werd uitgevoerd.

HYKANON telt momenteel 32 leden en staat onder 
muzikale leiding van dirigente Janet van Gaalen-Schouten 
en pianist Paul de Vroome. Het koor repeteert elke 
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Buitenkerk 
in Kampen. Je bent van harte welkom om een keer te 
komen kijken en meezingen! 

Voor verdere informatie kan men contact opnemen met 
het bestuur via bestuur@HYKANON.nl of bekijk en volg 
HYKANON via YouTube en Facebook. 

Even voorstellen… HYKANON

https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-1-2/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/kindertheater-knettergek-1-2/
mailto:hb4k@pgswifterbant.nl
https://www.youtube.com/watch?v=TlpIiQFCjq8
https://www.youtube.com/watch?v=TlpIiQFCjq8
mailto:bestuur@HYKANON.nl
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De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe 
parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte 
welkom heten:

- Donna Pasilang en Mark en Yoonah Herman
- Maika en Nohéa Cobussen
- Julian Balinge

Pax Christi Lelystad
Palmpasen in Lelystad

Het is zaterdag 1 april (géén grap!). Kinderen en hun ou-
ders komen om 14 uur bijeen in De Petruskerk om hun 
Palmpasenstokken te maken. Eerst een gezamenlijke 
uitleg over de Palmpasenstok; over het achterliggende 
verhaal en welke voorwerpen eraan / erop mogen wor-
den gemaakt. Bijvoorbeeld de slinger van 30 rozijnen, 
die symbool staat voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas 
Jezus verried, een broodhaantje, een kruisje, een manda-
rijn, enzovoorts.
Onder het genot van een glaasje limonade, thee of koffie 
gaat iedereen aan de slag om hun mooiste Palmpasen-
stok te maken. In alle ruimten en kamers van de kerk 
klinkt veel geroezemoes en is iedereen lekker aan het 
werk. Ongeveer twee uur later zijn alle Palmpasenstok 
klaar, en gaat iedereen moe maar voldoen huiswaarts.
Een dag later is iedereen weer terug, en lopen de kinde-
ren met hun ouder(s) in processie door de kerk, met de 
Palmpasenstokken prominent in de lucht. Het gezinskoor 
Zimple zorgt tijdens de dienst voor de mooiste liederen. 
Het was weer een geslaagd Palmpasen!
Locatie Pax Christi

Roze Viering op zondag 4 juni om 16.00 uur in de 
Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente 
Lelystad, Schor 4, 8224 CM Lelystad. 

Op zondag 4 juni wordt in de Ontmoetingskerk in 
Lelystad een Roze Viering gehouden. We luisteren, 
zingen, zijn stil, genieten van elkaar en delen het licht. 

8 mensen, afkomstig uit verschillende kerken, LHBTI’s en 
hetero’s, bereiden deze viering samen voor. Het thema 
van de viering zijn de zeven geestelijke werken van 
barmhartigheid. We vragen u om uw telefoon mee te 
nemen met oortjes of een koptelefoon. 

De viering is voor iedereen. Met gelijkgestemden 
vieren en je tegelijk gesteund en omringd weten 
door de geloofsgemeenschap, geeft een gevoel van 
saamhorigheid en een weten geaccepteerd te zijn. Dat je 
werkelijk kunt zijn wie je bent. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten 
en elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje. 
Wie mee wil helpen met de voorbereiding van roze 
vieringen in de toekomst kan zich melden via info@
bureaugelijkebehandeling.nl

Graag tot ziens bij de Roze Viering!
---------------------------------------------------------------
Voor de redactie:
Contactpersoon persbericht:
Teunis Ruiten 
Medewerker projecten en preventie 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Zilverparkkade 16, tel.: 0320-233327 
www.bureaugelijkebehandeling.nl 

mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl
mailto:info@bureaugelijkebehandeling.nl
http://www.bureaugelijkebehandeling.nl


26

H. Franciscus Nunspeet en 
Elburg en ’t Harde

Berichten uit de Geloofsgemeenschappen

In Memoriam
Ria Dörper-van der Manden
Maria Elisabeth Geertruida van der 
Manden is geboren op 21 mei 1949 in 
Bussum. Zij kende een fijne jeugd in het 
gezin met 4 broers. Toen zij 16 jaar was, 
koos zij voor de Z-opleiding verpleging 
bij zwakzinnigen die werd gedaan bij 
de zusters Ursulinen in Nieuwveen. In 

de verpleging vond zij haar bestemming. Als werker 
bij het Rode Kruis in Nunspeet maakte zij van dichtbij 
de treinkaping mee bij De Punt in 1977. Gerard Dörper 
leerde zij kennen in 1966 tijdens een gezellige avond 
bij de zusters van Sint Monica in Hilversum. Zij zijn op 1 
maart 1972 in Bussum getrouwd. Met de komst van de 
kinderen Vincent en Esther was het gezin compleet. In 
1972 is Nunspeet, waar Gerard werkte, hun woonplaats 
geworden.

Ria was een krachtige en optimistische persoonlijkheid. 
Haar sterke gevoel voor rechtvaardigheid uitte zich 
soms ook in strijdvaardigheid, vooral als ze het idee 
had dat er mensen in de knel kwamen. Zij wilde niet 
in het middelpunt van de aandacht staan, maar was 
liever op de achtergrond aanwezig met raad en daad. 
De kinderen beschrijven haar als een lieve moeder 
voor wie geen moeite teveel was en op wie zij konden 
rekenen. Hun stoere moeder deinsde niet terug voor 
het besturen van de schoolbus om alle kinderen uit 
de omgeving van en naar school te vervoeren. Waar 
zij kon, hielp zij Vincent en Esther op hun weg naar de 
volwassenheid. Toen de kleinkinderen zich aandienden, 
ontwikkelde zij zich tot een enthousiaste en dankbare 
oma. In de kerkgemeenschap was zij graag, niet alleen als 
kerkganger maar tevens als vrijwilliger in onder andere 
de ziekenbezoekgroep, het Ritmisch Koor en de KBO-
werkgroep. De zorgzaamheid die haar zo eigen was, 
kwam ook tot uitdrukking in de jarenlange zorg voor haar 
schoonmoeder.

In 2021 begon haar gezondheid te verminderen en 
moest Ria zich schikken in de beperking die haar lichaam 
oplegde. Toch bleef zij een tevreden mens die bleef doen 
wat er nog kon en daarvan enorm kon genieten. In die 
tijd hebben Ria en Gerard hun 50-jarige bruiloft kunnen 
vieren en daar zijn zij zeer dankbaar voor geweest. Met 
bewonderenswaardige nuchterheid zag zij haar situatie 
onder ogen. Ria is op Oudejaarsdag 2022 overleden. 
Op 7 januari 2023 hebben wij haar tijdens een viering 
in crematorium Heidehof aanbevolen in Gods liefde. 
Het dameskoor de Ladies, waarvan Ria lid was, heeft 
gezongen om haar uitgeleide te doen. Ria Dörper-van der 
Manden is 73 jaar geworden. Zij wordt zeer gemist door 
Gerard, de kinderen en de kleinkinderen.

André van Boven

Jan Meijers
Johannes Wilhelmus Maria Meijers is 
geboren op 9 november 1930 in Rijswijk. 
Met 4 zussen groeide Jan op in het 
gezin van een ondernemende vader 
die een aantal textielzaken runde. Jan 
wilde  graag rechercheur worden, maar 
op wens van zijn vader werd hij toch 

leidinggevende in één van de textielzaken. Zo kwam het, 
dat hij Roos Koeleveld ontmoette die in de zaak kwam 
werken. Na 3 jaar verkering zijn Roos en Jan op 27 juli 
1960 getrouwd in de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Beide 
echtelieden wilden graag kinderen, maar tot hun verdriet 
werd die wens niet vervuld. 

In 1970 volgde Jan zijn hart en zocht ander werk dat 
beter bij hem zou passen. Hij vond wat hij zocht in het 
verzekeringswezen. Jan werd schade-inspecteur bij 
Ageon. Hier kwam zijn onderzoekende geest helemaal 
tot zijn recht, vooral toen hij in de buitendienst kwam 
te werken. Jan was een innemende persoon die goed 
overweg kon met verschillende mensen die op zijn pad 
kwamen. Roos en Jan verhuisden naar Nunspeet waar 
zij aan de Piersonstraat een fijn huis vonden. In 1992 
ging Jan met de VUT en begon aan een  mooie tijd als 
gepensioneerde. Zijn muzikale talent kreeg nu alle ruimte. 
Hij had piano en orgel leren spelen en zette die kwaliteit 
in dienst van de kerkgemeenschap. Thuis groeide zijn 
verzameling met mooie muziek, hij tuinierde graag en 
met Roos werden er heel wat fietskilometers gemaakt.

De gezondheid van Jan liet hem in 2014 ernstig in 
de steek. Het betekende dat hij niet meer kon spelen 
op orgel en piano. Dat was een hard gelag, maar Jan 
verdroeg de beperking met zijn typerende gelatenheid. 
Roos besloot om haar vrijwilligerswerk op te geven en als 
mantelzorger bij Jan te zijn. Samen hebben zij geprobeerd 
om van de laatste jaren nog zoveel mogelijk te genieten. 
Jan Meijers is gestorven op 4 maart 2023. In een 
afscheidsviering in het uitvaartcentrum heeft Roos haar 
echtgenoot gedag gezegd. Wij hebben hem aanbevolen 
in de liefde van God en hem samen in een mooie stoet 
ten grave gedragen. In grote dankbaarheid voor een 
bijzonder mens en een markante persoon.

André van Boven
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Vieringen St. Franciscuskerk

Goede Vrijdag

“De weg van het kruis. De weg van de liefde.”

Om niet te vergeten....
kwamen wij samen.

Om nooit te vergeten....
hebben wij het kruis

in ons midden geplaatst, want het kruis vertelt ons
het hele verhaal van Jezus van Nazareth,

het verhaal van een verworpene
die tot leidsman werd,

het verhaal van een mensenzoon,
die zoon van God wordt genoemd,

beeld en gelijkenis van Hem die leeft.
En duizenden na Hem - tot op de dag van vandaag –

zij gaan dezelfde weg als Hij:
rond dat ene kruis....
om niet te vergeten.

Pasen

Het nieuwe licht werd weer in ons midden gebracht. 
Het licht dat ons steunt en op weg helpt kreeg een 
plek op het altaar. Een mooie Paasviering door diaken 
Mark Lieshout en lector Harry Maas in een prachtig 
met bloemen aangeklede kerk en met mooi pianospel 
door Genevieve Vos beleefden wij het Paasfeest. Na 
afloop gingen wij naar ’t Achterom om samen als 
geloofsgemeenschap het Paasfeest te vieren onder het 
genot van een kop koffie of thee en lekker rozijnenbrood.

Nu bereiden wij ons voor op het Pinksterfeest.

In de christelijke kerk herdenkt men met Pinksteren dat de 
Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. De apostelen 
waren de vrienden en leerlingen van Jezus. Na diens 
Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze 
niet wat ze moesten doen.

Pinksteren

Pinksteren, op een zolderkamertje een groepje mensen, 
de vraag die ze bezig houdt is: hoe verder? 
Ze zitten te wachten. Waarop? Dat is niet zo duidelijk. 
Er zou een soort raadsman komen. Maar hoe? En wie? 
 
En dan ineens: een krachtige wind door het huis, 
een merkwaardige vlammendans op de hoofden. 
En de raadsman roept ze toe: “van je zolderkamer af, 
met het vuur op je kop de straat op! Kom in beweging!” 
 

Ze gingen, maar op straat kregen ze de wind tegen, 
daar stonden de sceptici, de zogenaamde allesweters. 
“Ze hebben te diep in het glaasje gekeken”, klinkt het. 
Hoe praat je tegen die mensen dat ze je ook verstaan? 
 
En toen gebeurde er een wonder: ze werden verstaan, 
ondanks het feit dat ze hun eigen dialect spraken, 
of eigenlijk: juist omdat ze hun eigen dialect spraken, 
want dat is de taal van binnen uit, recht uit het hart. 
 
Als Jezus’ volgelingen ook nu de taal van hun hart 
spreken, 
als hun getuigenis echt van binnen uit komt, 
dan kunnen ze ook nu door velen verstaan worden, 
dan zal het wonder van Pinksteren zich blijven herhalen.

Meimaand – Maria maand

Maria

Stil en onopvallend, 
bescheiden op de achtergrond, 
een beetje vergeten, 
vind je haar toch overal terug, 
in kerken en kapellen, 
op hoeken van straten, 
verkleurd door regen en wind, 
in huiskamers, oud of modern van vorm: 
Maria, de vrouw zo menselijk nabij, 
een jonge vrouw uit Galilea met een leven, 
getekend door het lijden van haar zoon, 
moeder van een kind anders dan anderen, 
dat van kleins af zijn eigen weg ging. 
Ze leerde het aanvaarden met het zwaard in haar 
hart. 
Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan 
herkennen. 
Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon, 
op dat moment was er van mannen en leerlingen 
geen sprake meer: 
Ze waren er allemaal vandoor, 
ze kon aanvaarden omdat ze zich door God 
aanvaard wist. 
God had naar haar omgezien. 
Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken. 
Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. 
Haar beeld is uit vele kamers verdwenen 
en toch blijft haar leven van pijn en diep geloof 
een uitnodiging tot inzet en inkeer.

Erik Stynen

OPROEP

Wie heeft tijd om een paar keer per jaar een parochiaan 
te bezoeken? Graag opgeven aan Anneke Romeyn
amcswarttouw@gmail.com of telefonisch ‘s avonds bellen 
254265. Hartelijk dank, de bezoekers groep.
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H.Bonifatius-Biddinghuizen
Huub Oosterhuis….. wie kent zijn liedteksten niet…

Op zondag 21 mei willen we een viering houden 
die geheel gewijd is aan de theoloog en dichter, 
Huub Oosterhuis, die op 1e Paasdag is overleden.                                                                 
Hij wist met zijn teksten de harten te raken 
van opeenvolgende generaties gelovigen. 
Of ze nou protestant of katholiek waren.                                                                                       
Oosterhuis stond dankzij zijn teksten en liederen bekend 
als een vernieuwer binnen de kerk. “Hij heeft de omslag 
gemaakt van een kerk die vooral Latijn en onbegrijpelijk 
zong naar een kerk die Nederlands zong”.  

Ook wij zingen vaker dan we misschien weten, de lie-
deren waarvan hij de teksten heeft geschreven. Een 
paar titels: Zolang er mensen zijn op aarde ; Heer onze 
Heer, hoe zijt Gij aanwezig; Zo spreekt de Heer die ons 
geschapen heeft; Licht dat ons aanstoot in de morgen ;  
Ken je mij? Wie ken je dan?;  De steppe zal bloeien..enz.                                                                                                                                             
           

Daarom zullen we samen met Bel Canto juist zijn liederen 
zingen en worden zijn gedichten gebruikt tijdens deze 
gebedsviering.

U/jij bent van harte welkom om mee te vieren op 21 mei 
om 11.00 u. in de Voorhof.  

Palmpasen

Zaterdagmiddag 1 april, een regenachtige middag en 
dus echt weer om lekker binnen te knutselen. Met een 
gezellig clubje van 10 kinderen hebben we samen het 
paasverhaal doorgenomen. Met dank aan Leo voor 
de prachtige platen in de powerpoint konden we de 
symbolen betekenis geven. Want hoe bijzonder is het 
dat die prachtige palmpaasstok het hele paasverhaal 
verbeeldt. Dat moesten we even checken door een quiz. 
Weet u het nog? Waar de 30 rozijnen voor staan en de 12 
pinda’s? En dat de sinaasappels (ivm de zwaarte kiezen 
we voor mandarijnen) symbool staan voor de spons 
waarmee Maria de lippen van Jezus vochtig maakte toen 
hij aan het kruis hing? 

De kinderen maakten de quiz in ieder geval foutloos en 
dus konden ze beginnen aan het knutselen. Wat gezellig 
om dit samen in de groep te doen ipv een doe het zelf 
pakketje zoals we de afgelopen jaren gewend waren. En 
nog mooier om elkaar dan ’s avonds weer te ontmoeten 
in de viering waarin diaken André van Boven voorging. 
Wat blijft het een bijzonder gezicht als ze achter hem 
aanlopen en je zo’n mooie rij van palmpaasstokken door 
de kerk ziet gaan. Hosanna! 

Tijdens de viering was de betrokkenheid reuze want we 
deden een preekbingo. Alle plaatjes kwamen tijdens 
die overweging naar voren. En zo werd het een mooie 
palmpaasviering voor jong en ouder samen. Bedankt 
voor alle inzet van de koster, voorganger, muzikale 
ondersteuning en ieder die bij deze viering betrokken 
was. 

De stokken mogen t.z.t. weer afgegeven worden aan de 
Zaaiviool 11 of tijdens een viering aan de koster gegeven 
worden. 

Leo Scholten en Sandra Scholtanus
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Collecte Vastenactie

Het project dat we via Vastenactie hebben gesteund 
richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de 
deelstaat Warrap, in het westen van Zuid-Soedan. Het 
doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een grote 
groep vrouwen wordt getraind in duurzame landbouw 
en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en 
gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen 
én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende 
seizoen. Naast trainingen voor mensen om voldoende en 
gevarieerde voedsel te kunnen verbouwen is er speciale 
aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes, met als 
doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun 
gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij 
betrokken.

Zondagmorgen 19 maart en zaterdagavond 25 maart is 
er gecollecteerd voor de Vastenactie. Deze collecte heeft 
totaal € 172,80 opgebracht. 

Hartelijk dank voor uw gaven!

Missieverjaardagsactie

Voor de Pasen hebben we vanuit de 
missieverjaardagsactie € 270 overgemaakt ten bate van 
Stichting Hulp aan Sri Lanka, het voedselproject dat 
gesteund wordt en aangedragen is door pastor Theo van 
der Sman. Hartelijk dank voor uw gaven!

De Passie van Pasen in Biddinghuizen en Swifterbant

In de afgelopen Goede Week werd ‘De Passie van Pasen’ 
uitgevoerd door Alliance uit Swifterbant en Bel Canto 
uit Biddinghuizen, met vierstemming zang, piano, gitaar, 
dwarsfluit en djembé. Dat de gesproken woorden, maar 
ook de zang en muziek rondom de lijdensweg van Jezus 
een gevoelige snaar kunnen raken, bleek wel uit de re-
acties van de bezoekers: “Ingetogen en inspirerend”,  “Ik 
ben er stil van, wat was dit mooi”, “Een ultiem Paas-ge-
voel”…

De avond in Swifterbant vond op Goede 
Vrijdag plaats, waardoor deze avond nog 
meer ‘binnenkwam’ bij de aanwezigen. Na 
het laatste lied, The Family Tree, werden de 
meegebrachte bloemen bij het kruisbeeld 
neergelegd, en verliet men in stilte de kerkruimte.

De gekozen liederen met hedendaagse teksten sloten 
naadloos aan op de woorden van de vertellers van het 
eeuwenoude verhaal van de kruisweg van Jezus, met 
iedere keer een verbinding naar de huidige tijd. Wat dat 
betreft is er eigenlijk nog niet veel veranderd, wanneer 
we denken aan Syrië, Oekraïne, kinderarbeid, mensen die 
anders zijn…

Het verhaal van de kruisweg van Jezus is bijna 2000 jaar 
oud, maar nog steeds actueel, en zal altijd een bron van 
inspiratie blijven voor velen.

April 2023
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'Zo hebben mensen zonder het te weten engelen 
ontvangen'

Mens-zijn is een herberg  
Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast.  
Wees dankbaar voor wie er komt Want ieder van hen is 
gestuurd als een gids uit het onbekende. (Rumi) 

Gastvrijheid is een actueel onderwerp, zeker in relatie 
tot vluchtelingen, asielzoekers. We zien ook dat de ene 
vreemdeling meer gastvrij wordt ontvangen dan de ander. 
In nacht van 17 op 18 juni 2023 is het de Nacht van de 
Vluchteling, een initiatief van de Stichting Vluchteling om 
op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen 
die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Voor ons 
een extra aanleiding om in deze week stil te staan bij het 
onderwerp gastvrijheid en vreemdelingen. De Bijbel kent 
een veelheid aan boeiende teksten over gastvrijheid en 
vreemdelingen. Na een inleidende beschouwing over 
het onderwerp, buigen we ons deze avond over een 
aantal van deze Bijbelteksten en gaan daarover open met 
elkaar in gesprek. Ook zullen we luisteren naar een aantal 
bijpassende Psalmen. De inhoud is eerder gepresenteerd 
en goed ontvangen tijdens een bijeenkomst van de 
werkgroep volwassenencatechese, met het verzoek deze 
breder in de geloofsgemeenschap aan te bieden. 

Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd 
om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan 
gerust contact voor meer informatie. 

Begeleiding en informatie: 
Ria Damen (riad@upcmail.nl)  en 
Dick Corporaal  (dickcorporaal@outlook.com)   
Datum: woensdag 14 juni 2023 
Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, 20:00 tot ca. 22:00 uur 
Opgave  bij: (riad@upcmail.nl) en         
(dickcorporaal@outlook.com)   
Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee) 

Adem in mij

 
Adem in, de Geest van God 
Adem in mij, Heilige Geest, 

dat ik beseffen mag wat heilig is. 
Stuw mij, Heilige Geest, 

dat ik doen mag wat heilig is. 
Verleid mij, Heilige Geest, 

dat ik beminnen mag wat heilig is. 
Sterk mij, Heilige Geest, 

dat ik beschermen mag wat heilig is. 
Bescherm mij, Heilige Geest, 

dat ik het heilige nooit mag kwijt raken. 

(Gebed van kerkvader Augustinus)
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H. Willibrord 
Swifterbant

Pax Christi 
Lelystad

H. Ludgerus 
Dronten

H. Bonifatius 
Biddinghuizen

H. Franciscus 
van Assisië, 
Nunspeet en 
Elburg/’t Harde

Secretariaat: Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw: Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep: Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay

e-mail: pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad: De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail: locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 44 RABO 0348 144 776
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
IBAN:               NL35 RABO 0348 172 583
                        t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (collecte bonnen)

Redactie adres: redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw: Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep: Hr. M. Huijsmans  Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail: pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail: locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 46 RABO 0112 500 021
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl

Kerkgebouwen St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en
Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg

Verenigingsgebouw ’t Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet

Contactpersoon:
Nunspeet/ ’t Harde

dhr. J. Kamp; email  jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719

Contactpersoon:
Elburg

mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398

bankrekening: IBAN:               NL 03 RABO 0347 505 120
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.franciscus@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail: secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw: De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 0321-321432
Pastoraatsgroep: Mevr. L. van Noort, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr.  A. Keizer, vacature
e-mail: pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad: Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer 
e-mail: locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl

bankrekening: IBAN:               NL 72 RABO 0112 502 075
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Secretariaat: Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail: marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw: De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep: Dhr. G. Swagemakers, Hr.  A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail: pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel:  06 22 34 20 94
Locatieraad: Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail: locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248

bankrekening: IBAN:               NL 32 RABO 0112 502 407
IBAN:               NL 19 INGB 0006 234 256 
                         t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten

Redactie adres: redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl
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Zoeken naar Verbinding

Hemelvaart

aan mijn ogen
onttrokken

aan mijn oren
voorbij

vangt mijn oog
de liefde

van Uw Aanwezigheid
hoort mijn oor

woorden van leven
adem ik

Uw schepping in

Aukje Wijma
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