Naar u gaat mijn verlangen, Heer
De advent
is bij uitstek de
tijd waarin we
beseffen dat we
het niet alleen
redden. We zien
uit en verlangen
naar een teken
van
Gods
aanwezigheid in
onze wereld, in
ons leven. Waar
wij er kennelijk
niet in slagen
om het aanzien van de aarde te vernieuwen, komt God zelf ons te hulp.
Waar ons vermogen tot vrede tekort schiet, is Gods hand niet te kort en
schenkt ons de Vredevorst. Waar wij er niet in slagen onze menselijkheid tot
ontplooiing te brengen komt God ons tegemoet in de Menswording.
De advent is een tijd voor deemoed en voor een ernstig besef van onze
beperkingen ten aanzien van het visioen van een nieuwe wereld. En dat,
terwijl we er allen zo intens naar verlangen: een wereld van vrede, geregeerd
door menselijkheid.
Met dit verlangen begint de advent in de introitus van de eerste zondag:
naar U gaat mijn verlangen, Heer.
Psalm 25 is in de liturgie onlosmakelijk verbonden met de advent.
Niet alleen doordat het ons essentieel verlangen naar menswording tot
uitdrukking brengt, maar ook doordat het vertrouwen uitspreekt in de
helende en reddende liefde van God. “Wil mij niet te schande maken, wees
gij de God die mij redt, want op u hoop ik een leven lang.”
Wij kunnen onszelf niet redden van onszelf. We hebben de ander nodig
om onszelf te worden. Zonder de ander zijn we in onszelf besloten en kunnen
we niet mens worden in de eigenlijke zin van het woord. Zelfs God treedt als
het ware uit zichzelf om onze God te worden. Wat je bent en wie je kunt zijn
word je maar in relatie.
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Dat in individualiteit en onafhankelijkheid de ware menselijke vrijheid en
ontplooiing wordt gevonden, wordt in de Menswording gelogenstraft. Mens
wordt je in openheid en verbondenheid, in ontmoeting en relatie. Daarin
tonen we zowel onze kwetsbaarheid als onze verantwoordelijkheid.
Christus is mens geworden in de eigenlijke zin van het Woord. Niet
voor zichzelf, maar voor ons, en om te kunnen zijn wie Hij is: de Gezalfde,
de God-met-ons, Redder en Verlosser. Met betrekking tot Hem klinkt in de
Kerstnacht: “zo heeft de Heer tot mij gesproken: mijn eigen zoon ben jij, ik
heb je heden verwekt”.
Wanneer we onze gebondenheid aan onszelf wat zouden kunnen loslaten
om verbonden te zijn met onze naaste, klinken die woorden ook voor ons.
Maar intussen houden we ons op de goede weg met profetische visioenen
van een herstelde schepping; met liedjes van verlangen; met verhalen van
belofte. En dat ‘heden’?... ach, dat kan zomaar gebeuren. Heden is immers
ook ‘ieder moment’.
Een goede adventstijd toegewenst.
Ward Cortvriend

Werkbezoek
Zoals al in de vorige Parochiebrief was aangekondigd zal bisschop Joris
op 12 december een werkbezoek aan onze parochie brengen. Daaraan is
een (extra) gemeentevergadering gekoppeld, die ‘s avonds om half acht
gepland staat. Omdat we weten, dat een aantal mensen ‘s avonds liever niet
op pad gaat hebben we verzocht om ook ‘s middags ruimte vrij te maken
voor contact tussen de bisschop en parochianen. Dat heeft de bisschop
gehonoreerd.
De opzet voor het werkbezoek is nu als volgt:
Rond half drie zal de bisschop aanwezig zijn
Parochianen zijn welkom om met de bisschop van gedachten te wisselen
in een open gesprek over de ontwikkelingen in de parochie, met name ook
ontwikkelingen omtrent de contacten met de Lutherse gemeente. Dit gesprek
is dus met name bedoeld voor de mensen die liever ‘s avonds niet meer op
pad gaan.
Tussen half vier en vier uur wordt dit gesprek afgerond. Vervolgens zal
de bisschop spreken met het kerkbestuur.
Om half acht ‘s avonds is de officiële gemeentevergadering.
Deze vergadering wordt om 21 uur afgesloten met een avondgebed.
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Oud- Katholiek en Luthers in Arnhem:
Plannen voor samenwerking!
De afgelopen jaren moest de Evangelisch Lutherse gemeente in Arnhem
het moeilijke besluit nemen om hun kerkgebouw te verkopen. Belangrijke
redenen waren de hoge kosten voor onderhoud en asbestsanering. Deze
gemeente kwam voor de vraag te staan: hoe nu verder?
Al vrij snel kwam het idee op om contact te zoeken met ons, de OudKatholieke parochie. In liturgie en in geloofsbeleving staan we dicht naast
elkaar, al zijn de verschillen niet te onderschatten. Er zijn al eerder ervaringen
opgedaan met samenwerking, dat beviel toen goed. Wellicht zijn er nu ook
mogelijkheden.
Zo kwam het vorig jaar in de herfst tot een gesprek tussen beide
kerkbesturen over één van de
belangrijkste aspecten van ons
kerkzijn, namelijk de beleving van de
eucharistie en de dienst van het altaar.
Het was een goed gesprek, wij hebben
er goede herinneringen aan over
gehouden. Daarna hebben we elkaar
als gemeenten een bezoek gebracht.
Op een zondagochtend maakten we
elkaars diensten mee.
Aan het einde van deze zomer kwam opnieuw de vraag van de Lutherse
gemeente: de verkoop van ons gebouw staat vast, kunnen we samen iets
moois opbouwen? Twee geloofsgemeenschappen met hun eigen identiteit
die toch op de één of andere manier samen optrekken?
Als kerkbestuur hebben we gezegd dat we mensen met een dergelijke
vraag niet buiten laten staan. We gaan het gesprek aan. Maar ja, de invulling
van die één of andere manier is nog niet zo eenvoudig. Gaan we samen
gebruik maken van ons gebouw? Dat is relatief gemakkelijk te regelen. Gaan
we samen dingen doen, zoals een kerkblad uitgeven, groothuisbezoeken
organiseren of een gemeentelunch houden? Dat kan ook nog wel na enig
gepuzzel. Willen we samen vieren? Dat is lastiger omdat we vanuit een
verschillende achtergrond en visie werken. Praktische en inhoudelijke vragen
komen op ons af.
Wij hebben te maken met het statuut van onze kerk en de Lutherse
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gemeente met de kerkorde van de PKN (de Protestantse Kerk van Nederland)
waar zij deel van uit maken.
Wij, dat zijn de Lutherse predikant Klaas Touwen en ondergetekende,
zijn het gesprek aangegaan en hebben voorzichtig wat stapjes op papier
gezet. Alle ideeën worden besproken met de voorzitter van de Lutherse
synode en met onze aartsbisschop.
Al die kleine stapjes hebben tot doel dat we elkaar allereerst wat beter
leren kennen, en wellicht waarderen. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk te
formuleren wat een einddoel zal zijn. We zetten stapjes om naar elkaar toe
te groeien.
Op verschillende momenten in het komende jaar worden er activiteiten
georganiseerd waarvoor we u uitnodigen. Een dergelijk proces van
kennismaking wordt georganiseerd door de kerkbesturen in samenspraak
met onze bisschop. Maar we richten ons natuurlijk op u, onze parochianen.
We nodigen u van harte uit mee te doen. Er is alle ruimte om te vertellen
waar u moeite mee hebt als het gaat om deze samenwerking. Het is een
ingrijpend proces, we zijn gehecht aan de dingen zoals die nu gaan.
Maar van oud-katholieken wordt wel eens gezegd dat ze – in Gods
Naam – zo gastvrij zijn.
Joke Kolkman

Gebed voor de Eenheid
De zondag van het Gebed voor de Eenheid vindt begin volgend jaar
plaats op 15 januari 2017 en wordt gevierd in een dienst van Schrift en
Tafel in de Lutherse kerk (Spoorwegstraat 10) onder het thema: ‘Verzoening
– de liefde van Christus dringt ons’ (2 Kor. 5,14), naar aanleiding van de
Reformatieherdenking.
Voorgangers zijn:
Yolanda
Voorhaar
(protestant), Martine
Koops (anglicaans),
Joke Kolkman (oudkatholiek) en Klaas
Touwen
(luthers).
Aanvang 10.30 uur.
Let op: op deze
dag is er geen dienst in de parochiekerk.
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Datum
4-12-16
2e zo vd Advent
11-12-16 DSG *
3e zo vd Advent
18-12-16
4e zo vd Advent
24-12-16
Kerstnacht
25-12-16
Kerstmis
1-1-17 Naamgeving en
besnijdenis van de Heer
8-1-17
Driekoningen
15-1-17
2e zo na Epifanie
22-1-17
3e zo na Epifanie
29-1-17 Opdracht van de Heer
in de tempel
5-2-17
5e zo na Epifanie
12-2-17
6e zo na Epifanie
19-2-17
7e zo na Epifanie
26-2-17
8e zo na Epifanie
wo 1-3-17
Aswoensdag
5-3-17
1e zo vd Veertigdagentijd
12-3-17
2e zo vd Veertigdagentijd

Gastheer
- vrouw

1e Lezing

C Stam

Jesaja 11 ,1-10
H de Bruijn

M Bergers

Jesaja 35, 1-10
A Faber

P Heslinga

Jesaja 7, 10-17
M Pico

H v Amerongen

Jesaja 9, 1-6
G Schoonderbeek

C Stam

Jesaja 52, 7-10
J Bergers

M Bergers
H v Amerongen
M Bergers
C Stam
H v Amerongen
C Stam
P Heslinga
M Bergers
P Heslinga
H v Amerongen
C Stam
M Bergers

Numeri 6, 22-27
Th Jonker-Hillesum
Jesaja 60, 1-6
N vd Veen
Genesis 12, 1-8
G Schoonderbeek
Jesaja 49, 1-7
H de Bruijn
Maleachie 3, 1-4
Th Jonker-Hillesum
Jezus Sirach 32, 14-24
G Schoonderbeek
Jezus Sirach 15, 11-20
H de Bruijn
Exodus 22, 21-27
A Faber
Jesaja 49, 13-18
M Pico
Joël 2, 12-19
G Schoonderbeek
Genesis 2, 4b-9,15-17,3,1-7
J Bergers
Exodus 24, 12-18
Th Jonker-Hillesum

* DSG: Dienst van Schriftlezing en Gebed
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2e Lezing

Kofﬁe

Romeinen 15, 4-13
J Bergers

M Bergers-Ros

M Bergers-Ros

paars

Jacobus 5, 7-10
N vd Veen

I Bergers -Blom

I Bergers -Blom

paars

Romeinen 1, 1-7
W Kirchjünger

M Pieterse

N vd Veen

paars

Titus 2, 11-14
A Faber

W v Amerongen

W v Amerongen

wit

Hebreeën 1, 1-12
M PIco

M Bergers-Ros

id

wit

R Klein Koerkamp

J Kolkman

wit

W v Amerongen

W v Amerongen

wit

I Bergers-Blom

I Bergers-Blom

groen

M Pieterse

J Kolkman

groen

W v Amerongen

W v Amerongen

wit

R Klein Koerkamp

J Kolkman

groen

M Bergers-Ros

M Bergers-Ros

groen

I Bergers-Blom

I Bergers-Blom

groen

M Pieterse

N vd Veen

groen

W v Amerongen

W v Amerongen

paars

M Bergers-Ros

zie boven

paars

R Klein Koerkamp

J Kolkman

paars

Handelingen 4, 8-12
R Klein Koerkamp
Efeziërs 3, 1-12
M Pico
Romeinen 4, 1-12
W Kirchjünger
1 Korintiërs 1, 1-9
J Bergers
Hebreeën 2, 14-18
A Faber
1 Korintiërs 2, 1-5
R Klein Koerkamp
1 Korintiërs 2, 6-11
J Bergers
1 Korintiërs 3, 16-23
N vd Veen
1 Korintiërs 4, 1-5 (6-8)
9-16 W Kirchjünger
2 Korintiërs 5, 20-6,10
A Faber
Romeinen 5, 12-21
M Pico
Filippenzen 3, 7-14
R Klein Koerkamp

7

Bloemen

Altaar
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Ook dit jaar weer kerstactie voor Syrische kinderbijbels
In Glane bij Enschede ligt het Syrisch Orthodoxe klooster Mor
Ephrem. Sinds 1981 wordt van hieruit veel hulp geboden aan de Syrische
vluchtelingen in Nederland (en Duitsland) bij
hun integratie in de samenleving. Ook op
religieus gebied zijn er allerlei projecten om
de vaak getraumatiseerde vluchtelingen en
hun kinderen zo goed mogelijk op te vangen
en te ondersteunen in het weer oppakken van
hun leven.
Vorig jaar is er vanuit de Oud-Katholieke
en Anglicaanse Kerk Utrecht een gezamenlijke
actie geweest om naar Nederland gevluchte
Syrische kinderen met Kerstmis een door de
aartsbisschop Mor Polycarpus zelf geschreven
Syrische kinderbijbel te kunnen geven, zodat
ze in hun eigen taal het Kerstverhaal konden
lezen en hopelijk zo weer iets van God’s vrede
en licht mochten ervaren en even het verleden
vergeten. De actie werd een succes. Er konden
200 kinderen een eigen bijbel ontvangen!
Sinds vorig jaar zijn er echter weer vele nieuw gevluchte Syrische kinderen
bijgekomen. Ook aan hen zouden wij graag een eigen kinderbijbel met
Kerstmis willen geven. Bovendien wil
het klooster komende tijd AZC’s langs
gaan om ook de ouders religieuze
literatuur ter bemoediging aan te
bieden. Dit kost veel geld, geld dat
het klooster zelf niet allemaal kan
opbrengen. De kinderbijbels kosten
b.v. al € 25 per stuk. Vandaar dat
wij onze actie ook dit jaar willen
voortzetten.
U kunt uw bijdrage storten op NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. OudKatholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van:
‘Syrische kinderbijbels’
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75 jaar Willibrorduskerk

De parochie kan terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest.
Op zaterdag 19 november
speelden de groep “Step We
Ceilidh Band” en de “Four
Stream New Orleans Jazz
Band” met veel enthousiasme
voor de wijkbewoners van
Molenbeke en een dag later
ging aartsbisschop Joris voor in
een pontificale mis.
Nel Maan, dochter van bouwpastoor Maan, onthulde het nieuwe
altaar, dat gefundeerd is op de oude
communiebank.
Tal van gasten uit de landelijke
kerk waren aanwezig, waaronder een
aantal ex-pastoors van de parochie.
Aan de aartsbisschop werd het
eerste exemplaar overhandigd
van de heruitgave van het boek
“De oud-katholieke kerk op
Molenbeke”. Martin Pieterse heeft
zijn uitgave van 25 jaar geleden
bijgewerkt. Bisschop Joris schreef
een voorwoord en ook expastoor Peter Feenstra leverde
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een bijdrage. Het boek is in de Kloostergang te koop voor € 20,- U kunt
het boek ook toegestuurd krijgen, wanneer u € 23,65 overmaakt op het
rekeningnummer van de parochie (zie
achterzijde van deze Parochiebrief).
Een geslaagd feest dus, maar
omdat beelden meer zeggen dan tekst
vindt u hier enkele foto’s.

Agenda
ma 12 dec
za 24 dec
zo 15 jan

Werkbezoek van de aartsbisschop met gemeentevergadering (zie
het artikeltje in deze Parochiebrief)
19.00 u Kinderkerstviering
10.30 u Zondag van het Gebed voor de Eenheid, lutherse kerk,
Spoorwegstraat 10. Geen dienst in de parochiekerk
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Kerkdiensten
Vieringen in Arnhem: Iedere zondag eucharistieviering om 10.00 u, tenzij
anders aangegeven. Iedere 1e en 3e zondag van de maand kinderkerk.
Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven
met N Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel
Groenewoudseweg.
zo 11 dec
zo 18 dec

3e zondag van de Advent, Gaudete, Verblijdt u in de Heer
4e zondag van de Advent, Rorate coeli, Gij hemelen, uw dauw
dale van boven

za 24 dec

19.00 u Kinderkerstviering
21.00 uur Kerstavond
Kerstmis
Naamgeving en besnijdenis van de Heer
Driekoningen
10.30 u Zondag van de Eenheid van het Gebed, Lutherse
kerk, spoorwegstraat 10 Geen dienst in de parochiekerk
3e zondag na Epifanie, zondag van de vissers van mensen
4e zondag na Epifanie, zondag van de zaligsprekingen

zo 25 dec
zo 1 jan
zo 8 jan
zo 15 jan
zo 22 jan
zo 29 jan
za 4 feb
zo 5 feb
zo 12 feb
zo 19 feb
zo 26 feb
wo 1 mrt
zo 5 mrt
zo 12 mrt

N

5e zondag na Epifanie,, zondag van het licht der wereld
6e zondag na Epifanie,, zondag van de wet van het
koninkrijk
7e zondag na Epifanie,, zondag van de volmaaktheid
8e zondag na Epifanie,, zondag van de leliën
19.30 u Aswoensdag
1e zondag vd Veertigdagentijd, Invovabit, Roept hij mij aan...
2e zondag vd Veertigdagentijd, Reminiscere, Blijf Gij, Heer,
aan uw barmhartigheid gedachtig

Anglicanen
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur
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