Extra Nieuwsbrief juni 2013 – Over het nieuwe liturgische rooster
Beste medeparochianen,
Enkele maanden geleden is door de pastoor
een voorstel gedaan voor een nieuw liturgisch
rooster.
Daarop volgend zijn er een heel aantal reacties
binnen gekomen. Waarvoor onze dank, dat u
mee wilt denken om zo goed mogelijk invulling
aan dit nieuwe rooster te geven.
Het voorstel heeft ook een heel aantal discussies opgeleverd en dat is goed, want daarin kun
je meningen en argumenten uitwisselen om zo
tot een zo goed mogelijk afgewogen beslissing
te komen.
Deze positieve en diepgaande gesprekken bieden een goede hoop voor de gesprekken die in
de toekomst vast en zeker nog gevoerd gaan
worden over een aantal belangrijke thema's
aangaande de toekomst van onze parochie en
geloofsgemeenschappen.
Met het presenteren van dit nieuwe schema
hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vele wensen en vragen van groeperingen en individuele parochianen. Èn willen we proberen om dit ook haalbaar
te maken met het aantal beschikbare priesters
en mogelijkheden.
We zijn er ons tegelijkertijd ook van bewust dat
er keuzes gemaakt zijn die niet altijd in goede
aarde vallen of gewenst zijn.
Op dit moment zijn we nog bezig om de concrete invulling rond te maken voor dit nieuwe rooster met assistenties en koren, zodat het met ingang van de vakantie zijn beslag kan krijgen.
Het concrete nieuwe rooster zult u aantreffen in
het nieuwe parochieblad dat verschijnt.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat verande ringen soms moeilijk zijn. Maar we zien ook dat
er kansen liggen.
Het nieuwe schema biedt kansen om de liturgie
nog beter in te vullen en vorm te geven, om van
vieringen ook meer gemeenschapsmomenten
te maken, mensen te betrekken en voorgangers

en vrijwilligers ook te ontlasten. En ook om
nieuwe eigentijdse vormen van vieren te ontwikkelen en zo nieuwe doelgroepen aan te
spreken in de veelkleurigheid van ons vieren.
We hopen zo samen, ondanks deze noodzakelijke veranderingen te bouwen aan een parochiegemeenschap die in gebed en vieren met elkaar
verbonden is.
Tot slot een gedachte
Voor de opbouw van zijn wereld
heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur
als die van het laatste,
zowel de mensen met ervaring en vorming
als de pas aangekomenen
die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën
kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd
als mensen met een druk gevuld leven.
Hij heeft voorgangers nodig en leiders
maar ook stille werkers, en bidders.
Allemaal zijn ze nodig
voor de opbouw van Gods wereld.
Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent,
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.
Want het gaat niet om wat je organiseert
of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken
in Gods wijngaard waar alles spreekt van
‘Ik zal er zijn voor u’,
waar goedheid veel verder gaat
dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn:
oneindig veel.
(bron: Brugge)
Het parochiebestuur

Liturgisch rooster met ingang van 1 juli 2013
Kerk/Week
Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Martinuskerk – Cuijk
parochiekerk

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Za 19.00 uur
Zo 11.00 uur

Jozefkerk – Cuijk-N.

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

Zo 11.00 uur

--

Lambertuskerk – Beers

Za 19.00 uur

Antoniuskerk – Vianen

Za 18.00 uur

Martinuskerk – Katwijk

Zo 9.30 uur

--

Zo 9.30 uur

--

--

Agathakapel – St. Agatha

Za 19.00 uur
Zo 9.30 uur

Zo 9.30 uur

Za 19.00 uur
Zo 9.30 uur

Zo 9.30 uur

zo 9.30 uur

Lambertuskerk – Linden

Zo 11.00 uur

Zo 9.30 uur

Zo 11.00 uur

Zo 9.30 uur

Toelichting
– In dit liturgisch rooster staan alleen de eucharistievieringen vermeld. In dit schema is niet opgenomen de plaatstelijke invulling van Woord- en gebedsdiensten (zonder
communie). De plaatselijke geloofsgemeenschap kunnen in de weekenden waarin er geen eucharistieviering is in deze kerk, invulling geven door een Woord- en
gebedsdienst (zonder communie), bij voorkeur op andere tijden als dat er eucharistievieringen zijn, maar desgewenst op dezelfde tijd. De invulling hiervan zal in
het daadwerkelijke rooster opgenomen worden.
– In de mei- en oktobermaand zullen Katwijk en Vianen/Beers waarschijnlijk omwisselen voor de aanvangstijd op zondagmorgen ivm bedevaartkarakter van Katwijk.
– Hoewel dit schema niet met 2 priesters haalbaar is, willen we, om zoveel mogelijk aan de verzoeken van de geloofsgemeenschappen tegemoet te komen, proberen
hieraan met de assistenten invulling te geven en zal ook een priester vier diensten in een weekend doen.
– Als de invulling met de eucharistieviering door omstandigheden niet haalbaar is kan een liturgiegroep een woord- en gebedsdienst (zonder communie) houden. Mocht
dit niet lukken, dan vervalt de viering.
Reacties op diverse verzoeken:
– Wisseling van zaterdag/zondag voor Beers en Vianen is invulling aangegeven.
– Verzoek 5de zondag Vianen is invulling aan gegeven en kan ook door woord- en gebedsdienst (zonder communie) ingevuld worden.
– Waarom is er bij de Jozefkerk geen mindering? Daar is 2 jaar geleden de zaterdagdienst al vervallen.
– Verzoek Creation: Mogelijkheid tot invulling op zaterdagavonden blijft bestaan. Ook een invulling voor zondag behoort tot de mogelijkheden.
– Verzoek St. Agatha parochieviering: 2 parochievieringen in de maand als overgangssituatie.
– Verzoek verruiming woord- en gebedsdiensten (zonder communie): kan invulling aan gegeven worden door liturgiegroepen i.o.m de pastoor.

