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Woordje van de pastoor
Pasen en verder
Beste vrijwilligers, zusters en broeders,
Wat hebben we dit jaar een ongelooflijk vreemde
Pasen beleefd, ik begrijp dat mensen zeggen dat
ze net niet echt hebben kunnen vieren. Wie had dat ooit gedacht; zo goed als
lege kerken, geen kerkgangers, geen koren, alleen de voorganger, enkele
assistenten en enkele mensen voor muziek en zang. En toch... door de
livestream was er in ieder geval iets. Hopelijk komen er toch weer betere
(Paas)tijden... Maar het is en blijft ongelooflijk hoe een virus de hele wereld
op zijn kop zet of eigenlijk bijna stil zet. Wat een leed, overal ter wereld en
het einde is nog niet in zicht.
De genomen maatregelen beperken niet alleen ons sociale leven, ook het
parochiële leven is op z’n kop gezet. Nog steeds geldt: tot en met Pinksteren
zijn de vieringen gecanceld, pastorale contacten en parochie activiteiten
afgelast. En dat doet u en ons echt pijn. Maar deze pijn is niet te vergelijken
met het grotere leed van onzekerheid, isolement, ziekte en overlijden wat
velen wereldwijd overkomt. Dan is het hartverwarmend dat velen zich zo
betrokken tonen en op nieuwe manieren van harte omzien naar elkaar, ook
vanuit de 16 geloofsgemeenschappen van onze beide parochies. De Coronacrisis maakt ons wel duidelijk hoe we op elkaar aangewezen zijn; hoe we
verbonden zijn en hoe we toch steeds nieuwe wegen zoeken.
Sinds medio maart zendt het pastoraal team de zondagse Heilige Mis uit; via
de Parochiewebsites; Facebook en het YouTube Kanaal. We waren daarvoor in
Houten en Tiel en Culemborg. In Houten is ondertussen een goede camera en
microfoon opstelling gerealiseerd. Daarmee zullen we vooralsnog de
zondagsmis blijven uitzenden (zondags om 10.00 uur) In ieder geval zolang
als nodig is. Ook willen we proberen vanuit de Suitbertusparochie nog enkele
vieringen uit te zenden. Hoewel het een noodoplossing is, hebben we ervaren
dat dit ons verbindt. We proberen ook de jongeren te bereiken met korte
filmpjes voor thuis-catechese. We plaatsen muziek en geluidsmeditaties en
steken een kaars op onze Mariakapellen. We doen het graag voor onze
parochianen, voor jullie en u, we blijven graag verbonden.
Het pastoraal team wil graag zijn waardering en dank uitspreken voor alle
inzet en betrokkenheid. Parochianen, vrijwilligers, medewerkers, organisten,
pianisten, kosters en vooral onze camera-mannen. Allen waren bereid ons een
(flink) handje te helpen. Dat doet ons goed. Zo weten we ons extra
verbonden, ondanks de ‘social distance'. Van velen ontvingen we ook steun en
dankbetuigingen n.a.v. de Heilige Missen en andere activiteiten. Mensen
toonden hun betrokkenheid en medeleven via e-mail, Facebook, WhatsApp of
telefoon. Ook dat deed ons goed.
Op onze beurt proberen wij u zo optimaal mogelijk pastoraal ‘nabij’ te zijn;
per mail, telefoon en app. Hoewel het publieke parochiële leven stilligt, wordt
er achter de schermen, veelal thuis, hard doorgewerkt. We zien uit naar de
tijd dat deze Corona-crisis voorbij zal zijn en we u weer persoonlijk kunnen
ontmoeten in vieringen en samenkomsten. Tot die tijd mogen we ons
verbonden weten in gebed, zeker ook in deze tijd na Pasen. Dat we ons
mogen blijven richten op Hem die ons nabij is, hoe ons leven ook loopt, Jezus
de Levende, Licht in onze duisternis. Licht dat ons aanstoot in de morgen...
Mede namens het pastoraal team, Fred Hogenelst, pastoor

We blijven in contact!
Nummer pastoraal spreekuur gewijzigd
Op 23 maart startte het pastoraal team met een
telefonisch spreekuur op weekdagen voor mensen
die in deze lockdown even hun hart willen luchten.
Tot op heden is slechts door een enkeling van deze
mogelijkheid tot gesprek gebruik gemaakt.
We vinden het toch waardevol voor gesprek
beschikbaar te blijven, maar vanaf 27 april met
een iets andere opzet. Mensen kunnen nog steeds op werkdagen van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-11.00 uur bellen. En wel met 0612948874, dus niet meer via het secretariaat in Houten en Culemborg. Vanaf
dit 06-nummer wordt automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende
pastor.
Daarnaast blijven we zoeken naar diverse manieren om met parochianen die
dat wensen in contact te zijn. Lokale pastoraatsgroepen zijn nog steeds van
harte uitgenodigd namen en telefoonnummers aan ons door te geven. Zoals
pastores ook contact blijven onderhouden met mensen en werkgroepen die zij
kennen. Hoe kunnen we elkaar verder bereiken?
Na de online viering:
Vanaf zondag 19 april is het mogelijk om direct na de livestream viering tot 12
uur te bellen met de voorganger(s). Op het parochiesecretariaat in Houten zit
de pastor bij de telefoon (030- 6371284).
Via het (lokale) secretariaat:
U kunt via het (lokale) secretariaat kenbaar maken dat u contact met één van
de pastores wenst. De medewerker van het secretariaat kan uw naam en
telefoonnummer aan de pastor doorgeven. U wordt dan door hem of haar
teruggebeld.
Via e-mail:
In de colofon van de parochiebladen en op de website vindt u het e-mailadres
van de pastores. U kunt mailen of via mail kenbaar maken dat u graag gebeld
wilt worden (vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden!).

Plannen voor het
najaar
Hoewel het parochieleven bijna stil ligt, kijken we
toch vooruit en maken we plannen voor het najaar
en de start van het nieuwe seizoen. Alles is
uiteraard onder voorbehoud omdat op dit moment onduidelijk is wanneer we
weer verantwoord samen kunnen komen. We volgen daarin de richtlijnen van
de rijksoverheid, de Nederlandse bisschoppen en de besluiten van onze
parochiebesturen en het pastoraal team.
Liturgisch rooster
Vlak voor Pasen ging het liturgisch rooster voor de tweede helft van 2020 naar
de leden van de liturgische beraden. Het is op dit moment onduidelijk op welk
moment en hoe we weer samen kunnen gaan vieren maar er ligt wel een
planning klaar voor als dit moment aanbreekt.
Jubileum pastoor
In dit rooster is ook opgenomen dat het 25-jarig priesterfeest van pastoor
Hogenelst, dat in mei niet gevierd kan worden, is uitgesteld naar het najaar.
Het is het idee om zijn jubileum te vieren op de parochiedag. De
parochiedagen zullen geheel in het teken van de jubileumviering staan. In de
Suitbertusparochie is dit gepland op zondag 27 september in Tiel, en in de
Paus Johannesparochie hopen we het feest te vieren op zondag 11 oktober in
Wijk bij Duurstede.
H. Vormsel
Het Vormselweekend, voor de jongeren die nu in groep 8 zitten, is uitgesteld
naar eind oktober. Het plan is om aansluitend op zondag 1 november om
13.00 uur in Odijk het sacrament van het Vormsel toe te dienen aan de
vormelingen. Mgr. Th. Hoogenboom zal de vormheer zijn en met pw. Meike
Hettinga in de viering voorgaan.

Live streamen
van
kerkdiensten
Begin maart werd duidelijk dat er
voorlopig geen kerkdiensten met
publiek meer mogelijk waren. Terwijl
juist in deze voor veel mensen
moeilijke tijd het samen vieren van
ons geloof zo troostvol kan zijn. Daarom kwamen we op het idee om vieringen
op te gaan nemen. Zodat alle parochianen thuis mee konden vieren via
YouTube, Facebook en onze website. De eerste uitzending was 22 maart.
Sindsdien hebben we 8 vieringen live uitgezonden. We zijn daarbij flink in het
diepe gesprongen. Het was vanaf het begin een spannend avontuur. Lukt het
met de verbinding? Werken de linkjes naar de website? Hoe is het geluid? We
moesten het allemaal uitvinden. De eerste weken zat het vooral tegen met het
geluid. Een lege kerk galmt heel erg, dus moest het geluid van de installatie
afgetapt worden. Dat leverde weer een enorme ruis op en vroeg om een
aanpassing van de geluidsinstallatie. Daarna bleek op het altaar een
hypergevoelige microfoon te staan die van kraakjes knallen maakte. Het zat in
het begin niet mee.
Maar we gingen dapper door. Met hulp van verschillende deskundigen werd
het stap voor stap beter en begonnen de kijkcijfers toe te nemen. We
verwachten dat de komende weken de kinderziektes er verder uit gehaald
kunnen worden. Dan is het voor iedereen fijn om thuis, in verbondenheid met
elkaar en onze eigen pastores, mee te kunnen vieren. Want daar doen we het
voor!
Met vriendelijke groet,
Charles Verwimp

Abonneer u op deze
nieuwsbrief!
Zoals u ziet, is deze nieuwsbrief anders opgemaakt en vooral
anders verstuurd. De komende tijd zullen we de opmaak
steeds verbeteren, maar het begin is er: een digitale nieuwsbrief voor u,
vanuit het pastoraal team en de twee parochiebesturen. U kunt zich hierop
abonneren, door dit aanmeldformulier in te vullen. U kunt zich uiteraard op
elk gewenst ogenblik ook weer afmelden, door onderaan de nieuwsbrief op
'afmelden' te klikken.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@pj23.nl toe aan uw adresboek.

