11 augustus 2021

VIERINGEN
Elke zondagochtend om 10.30 uur is er een viering in de Mariakerk met
aansluitend even gezamenlijk koffie en/of thee.
In verband met de vakantieperiode zijn er geen vieringen op
woensdagochtend 09.30 meer in de Mariakerk. Vanaf woensdag 8
september gaan we herstarten in het Ronde Tafelhuis. U bent dan van
harte welkom op de gebruikelijke tijd van 09.30 uur.
Mariakerk 10.30 uur
15 augustus

Jan Joosten/Harrie v.d. Berg

22 augustus

Arthur van Tongeren/Harrie v.d. Berg

29 augustus

Thea van Blitterswijk/Harrie v.d. Berg

5 september

Denis Hendrickx

12 september

Jan Claassen/Harrie v.d. Berg
OPENINGSVIERING PASTORAAL JAAR

Ronde Tafelhuis 09.30 uur
8 september

Jan Claassen

15 september

Jan Claassen

WOORD ABT DENIS HENDRICKX d.d. 8 augustus 2021
In de viering van zondag 8 augustus heeft Denis Hendrickx tijdens zijn
preek een korte toelichting gegeven over de toekomst van de parochie.
Hieronder een samenvatting daarvan.
Afgelopen vrijdag is pastor Arockia definitief teruggekeerd naar zijn
vaderland India en hij heeft ons laten weten goed aangekomen te zijn bij
zijn familie. De concrete Norbertijnen gemeenschap van 2 norbertijnen en
2 participanten is daarmee uitgedund. Het zou voor de hand liggen dat
zo’n lege plek ingevuld wordt door andere norbertijnen, maar die zijn
jammer genoeg niet beschikbaar. Wel zijn we blij dat de twee

participanten – Thea en Jan – versterking hebben gekregen. Eveline
Sitskoorn is in de kring gekomen en zal aan het einde van dit jaar officieel
als participante worden bevestigd. In het komende pastorale jaar zal zij –
mede in het kader van haar studie – een tijdje verkennend meelopen in
de parochie om daarna – als het allemaal bevalt – beroepsmatig deel uit
te maken van het pastorale team.
Naast ondersteuning van Eveline zullen we in de komende weken
proberen op deeltijd basis een vacature in te laten vullen door een
theologisch kwartiermaker. Aan hem of haar zal de speciale opdracht
gegeven worden om vanuit het pastorale team een bijzonder project op te
zetten met alle aandacht voor 30-50 jarigen, een grote groep mensen die
in ieder geval op dit moment onvoldoende aangesproken wordt binnen en
vanuit de geloofsgemeenschap.
Het diaconale werk zal vooral zichtbaar blijven in de samenwerking met
het Ronde Tafelhuis. Thea heeft dan weliswaar afscheid genomen van een
directe verantwoordelijkheid binnen het pastorale team, ze blijft – zeker
ook als lid van de norbertijnen gemeenschap – sterk betrokken.
Daarnaast wil ik ook zeker niet onvermeld laten dat het parochiebestuur
een nieuwe samenstelling krijgt: vice-voorzitter Geert Dollevoet en
penningmeester Wil van Gils hebben twee volle termijnen uitgediend. Hun
plaatsen zullen worden ingevuld door Rhea Bruggeman en Jürn Scherrens.
Jan Claassen, Eveline Sitskoorn, Sonja van den Dries en de nieuw aan te
trekken pastoraal werkende zullen samen het pastorale team vormen. Ik
zal als eindverantwoordelijke regelmatig met hen overleggen.
De weekendvieringen zullen ook enkele veranderingen ondergaan. De
vieringen van 10.30 uur blijven – zoals we dat al jaren gewend zijn – de
conventsvieringen van de Norbertijnen gemeenschap. Op de eerste en
derde zondag zullen dat eucharistievieringen zijn. Op de tweede en de
vierde woord- en communievieringen. We zijn erg blij dat een drietal
personen zich bereid hebben verklaard hieraan mee te werken: Ine
Bertens, Jan Joosten en Arthur van Tongeren: geen onbekende gezichten
binnen de norbertijnen geloofsgemeenschap. En als er een vijfde zondag
in de maand valt zal dat ook een woord- en communieviering zijn.
Voor bijzondere vieringen van zowel lief als leed kunnen we rekenen op
een pool van pastores die zich bereid hebben verklaard om incidenteel
hun medewerking te verlenen.
En boven alles blijft natuurlijk gelden dat gerekend mag blijven worden op
betrokkenheid en inzet van veel vrijwilligers op het brede pastorale
terrein. Zonder die inzet is nagenoeg weinig of niets mogelijk.

