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Voor de derde week op rij verschijnt Dichtbij als nieuwsbrief
voor locatieraden en pastoraatsgroepen van beide
parochies. Dit is een gezamenlijk initiatief van
parochiebesturen en pastoraal team. Zo hopen wij u op de
hoogte te houden van waar we mee bezig zijn in deze
crisistijd.
Maar, helpt dit u? Vindt u wat u nodig heeft? Is het zinvol om
hiermee door te gaan? Graag horen we of we u hiermee
voldoende van dienst zijn! Laat het ons weten! Dat kan via
het secretariaat van het parochiebestuur
secretaris@suitbertusparochie.nl of info@pj23.nl
We willen het volgende nummer van Dichtbij (nr. 4) na
Pasen uitbrengen.

Woordje van de pastoor
Op weg naar Pasen...
Met Palmzondag begint de Goede Week. Dan zijn we op het
laatste deel van onze Weg naar Pasen; Het grootste mysterie
en feest wereldwijd van het Christendom. Maar wat een tijd
en wat een situatie. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Van
de week werd bekend dat de kabinet de ‘Intelligente
Lockdown’ verlengt en ondertussen weten we dat ook de
kerken en de kerkelijke activiteiten tot 1 juni worden
opgeschort of afgelast of, nou ja, zeg het maar.
We leven in een maatschappij waarin bijna het onmogelijke
mogelijk is. En dan worden we angstig in de greep gehouden
door een nietig klein maar leven bedreigend virus. Met al
onze kennis en wetenschap en rijkdom is dit ons nu
overkomen.
En dan Palmzondag. Ik kan het niet nalaten om toch een
vergelijking te maken zonder de ernst van de crisis te willen
bagatelliseren.
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De Goede Week, die
met Palmzondag
begint, is de heiligste
en voornaamste
week van het jaar.

PAROCHIE NIEUWS IN CORONA TIJD

Palmzondag is een dag vol tegenstrijdigheden, een dag die
ons uitnodigt om ook in de diepte van ons eigen hart te
kijken. De Goede Week, die met Palmzondag begint, is de
heiligste en voornaamste week van het jaar. In het
evangelie wordt beschreven hoe Jezus als een koning (op
een ezeltje) Jeruzalem wordt binnen gevoerd en de
mensen juichen Hem toe; Hosanna, Zoon van David,
Hosanna voor onze koning! En nog geen week later wordt
er geroepen: Wij hebben geen andere koning dan de
keizer, aan het kruis met Hem! Kennelijk zitten wij mensen zo
in elkaar; vandaag dit en morgen dat.
Zodoende is Palmzondag ook een dag die ons een spiegel
voorhoudt. De menselijke tegenstrijdigheid wordt ons in
deze Goede Week duidelijk voor ogen gesteld. In deze
CoronaCrisisTijd zien we ongelooflijk veel gebeuren. Mensen
komen met nieuwe initiatieven en gaan anders om met
zichzelf en met anderen en kijken met andere ogen... Deze
crisis houdt ons ook een spiegel voor. Ze dwingt ons dat wij
onze leefstijl onze ethiek en moraal onze keuzes voor mens
en milieu heroverwegen...
Dat zouden we kunnen doen in het Licht van Pasen, in het
Geloof dat ons ook in tijden van storm en crisis houvast wil
bieden en liefde... hoe dan ook. Dat gun ik u en wens ik u
van harte toe. Laten we zo op weg gaan naar Pasen.

Fred Hogenelst, pastoor

Uitzendingen vieringen Palmzondag,
Goede Week en Pasen
Onderstaande vieringen zijn te volgen via onze websites,
Facebookpagina’s en het YouTubekanaal van de
parochie Paus Johannes XXIII. De meeste via livestream, de
Kruiswegviering van Goede Vrijdag is tevoren opgenomen.
Palmzondag Houten
zondag 5 april, 10.00, Eucharistie met palmwijding voor alle
gemeenschappen van de parochie. Voorgangers: pastoor
F. Hogenelst, diaken H. Schoot, pw. L. Weijman
Palmzondag Culemborg
zondag 5 april, 11.00, Eucharistie met palmwijding voor alle
gemeenschappen van de parochie. Voorgangers: pastor
A. ten Klooster, diaken V. van der Helm, pw. M. Hettinga
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Witte Donderdag
donderdag 9 april, 19.00, Eucharistie. Voorgangers: pastoor
F. Hogenelst, diaken V. van der Helm, pw. E. van de
Moosdijk
Goede Vrijdag
vrijdag 10 april, 15.00, Kruisweg. Een bijzondere gang langs
staties en gemeenschappen. Idee en uitvoering: pw. M.
Hettinga en L. Weijman m.m.v. parochianen
vrijdag 10 april, 19.00, Kruisverering. Voorgangers: pastoor
F. Hogenelst en diaken V. van der Helm.
Paaszaterdag Houten
zaterdag 11 april, 21.00, Paaswake, Eucharistie met wijding
paaskaarsen van alle gemeenschappen van de parochie.
Voorgangers: pastoor F. Hogenelst, diaken H. Schoot, pw.
L. Weijman.
Paaszaterdag Culemborg
zaterdag 11 april, 22.00, Paaswake, Eucharistie met wijding
paaskaarsen van alle gemeenschappen van de parochie.
Voorgangers: pastor A. ten Klooster, diaken V. van der
Helm, pw. E. van de Moosdijk.
Eerste Paasdag
zondag 12 april, 10.00 uur, Eucharistie. Voorgangers:
pastoor F. Hogenelst, diaken V. van der Helm, pw. M.
Hettinga.
Aan de vieringen verlenen organisten en cantores van
diverse gemeenschappen hun medewerking.

Waar vind ik vieringen op de website?
Kijk daarvoor in de middenkolom “vieringen dit weekend”
op de homepage van onze sites (www.pj23.nl of
www.suitbertusparochie.nl ). Klik op de juiste datum en klik
op het pijltje om in de uitzending te komen. Er is ook een
linkje te vinden naar de tekst van de liturgie. Deze is
eventueel te downloaden en te printen.
Als u de site regelmatig bezoekt, ziet u dat er steeds
gewerkt wordt om de toegang tot de informatie te
verbeteren. Met dank aan de vrijwilligers en onze
secretaresses die zich hiervoor inzetten!
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Palmtakjes en paasgroet
Begin deze week zijn alle locatieraden en
pastoraatsgroepen met een brief van het pastoraal team
op de hoogte gebracht over de gang van zaken met
betrekking tot de vieringen in de Goede Week. In een
gezamenlijke viering voor de parochie op Palmzondag
worden de palmtakjes voor de gemeenschappen gewijd.
In verband met de coronapandemie zonder water. Na de
viering kunnen de takjes meegenomen worden naar de
verschillende gemeenschappen. Het pastoraal team geeft
ook een paasgroet op papier mee voor parochianen.
Het is aan de plaatselijke verantwoordelijken om te
beslissen hoe palmtakjes en paasgroet het best
beschikbaar gesteld kunnen worden aan de parochianen.
Het team heeft hiervoor een aantal tips gegeven. Het ligt
voor de hand dat parochianen palmtakje en groet in ieder
geval kunnen meenemen uit de Mariakapel bij de kerk.

We zijn God
dankbaar dat jullie
er zijn en met ons
meedoen en
meedenken.

Petje af, pluim op de hoed!
Onze parochiebladen Open Venster en HartSlag zijn geleverd en
vinden deze dagen hun weg naar de parochianen. Dat is mogelijk
dankzij de niet aflatende inzet van onze lopers die, ondanks de
moeilijke omstandigheden, toch op pad gaan om het blad te
bezorgen. Petje af voor deze mensen! We zijn heel dankbaar voor
hun inzet.
Complimenten zijn ook op z’n plaats voor de vele andere vrijwilligers
in onze gemeenschappen die, zo goed en kwaad als mogelijk is,
omzien naar kwetsbare mensen in de buurt en nieuwe wegen
zoeken om contacten te onderhouden.
We zijn ook ontzettend blij met de inzet van degenen die het lokale
secretariaat open houden, en met hen die zich inzetten voor ons
digitale media en livestream vieringen.
Voor jullie allen: petje af! Pluim op je hoed! We zijn God dankbaar
dat jullie er zijn en met ons meedoen en meedenken.
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Parochie en livestream
In deze crisis zijn online media van groot belang voor onze
parochies. Zo heeft een aantal mensen de afgelopen
weken hard gewerkt om vieringen via livestream mogelijk
te maken.
De gemeenschappen van de Paus Johannes XXIIIparochie zijn al lange tijd allemaal aangesloten bij
kerkomroep.nl waardoor de kerken voorzieningen
hebben om parochianen vieringen via internet te laten
beluisteren en terugluisteren. Het parochiebestuur besloot
nu te investeren in een goede camera voor het
eucharistisch centrum te Houten zodat ook livestream
met beeld mogelijk is.
Gezocht wordt nog naar mensen die als cameraman
kunnen fungeren zodat een groep ontstaat die de
uitzendingen kan ondersteunen. Voor meer info hierover:
mail Charles Verwimp (charlesverwimp@hotmail.com)
In de Suitbertusparochie is in het verleden niet gekozen
voor aansluiting bij kerkomroep.nl. Daardoor ontbreken
basale voorzieningen om livestream zelf mogelijk te
maken. Het parochiebestuur kan nu ook niet investeren in
voorzieningen met geluid én beeld omdat Culemborg
geen eucharistisch centrum zal blijven en nog onduidelijk
is waar dit centrum in de parochie gevestigd zal worden.
Er is op 29 maart geëxperimenteerd met een livestream
via de lokale omroep in Tiel. Vanwege het belang van
een parochiële viering met Palmzondag en de Paaswake
worden deze ook via livestream aangeboden vanuit
Culemborg. Hiervoor wordt een externe partij ingehuurd.
Dit brengt hoge kosten met zich mee. Daarom zal er de
komende tijd slechts incidenteel een viering vanuit de
Suitbertusparochie worden gelivestreamd.
Voor de zondagen na Pasen wordt livestream voor beide
parochies vooral aangeboden vanuit de kerk in Houten.
Pastoor Hogenelst en pastor Ten Klooster gaan om
beurten voor in de eucharistieviering, ondersteund door
andere leden van het pastoraal team. Organist en
cantor(es) worden gevraagd uit verschillende
gemeenschappen.
De kwaliteit van de uitzendingen liet hier en daar nog wat te

wensen over, maar we verbeteren ons hierin elke week.

Parochiebesturen en pastoraal team
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