
Eucharistisch Centrum

Oorspronkelijk gepland 

11 december, 16 december 2020 en 10 februari 2021



Eén kerk voor 
PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS

waar iedereen zich thuis voelt uit Aerdt, Angerlo, 
Babberich, Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, 
Herwen, Lathum, Lobith, Loo, Ooy, Oud-Zevenaar, 
Pannerden, Spijk, Tolkamer, Tuindorp, 
Westervoort, Zevenaar

en per definitie iedereen, die incidenteel 
langs komt



Een kerk die GASTVRIJ is, uitnodigt 
tot ontmoeting en (verdere) kennismaking

❖ mensen worden aan de deur verwelkomd

❖ mensen kunnen de informatie over de dienst 
en de parochie krijgen die ze nodig hebben

❖ na afloop is er koffie/thee/limonade



Een kerk die HERKENBAAR is

voor mensen uit Aerdt, Angerlo, Babberich, 
Doesburg, Duiven, Giesbeek, Groessen, Herwen, 
Lathum, Lobith, Loo, Ooy, Oud-Zevenaar, 
Pannerden, Spijk, Tolkamer, Tuindorp, 
Westervoort en Zevenaar.

Zij vinden iets vertrouwds terug!



Herkenbaar voor ALLE KATHOLIEKEN

-de liturgie is de liturgie van de wereldkerk, 
de orde van dienst is bekend

-de liturgie mag ‘eigentijds’ zijn, maar ze is 
nooit ‘van ons eigen’:

-ze past bij alle culturen

-ze staat open naar de wereld; inspelend op de 
actualiteit in de streek, het land, de wereld
-ze past bij alle leeftijden; ook bij jongere mensen
en kinderen. Voor hen is er maandelijks een 
kinderwoorddienst



Eén kerk voor de Sint Willibrordusparochie

Met behulp van MENSEN uit 

Aerdt, Angerlo, Babberich, Doesburg, Duiven, 
Giesbeek, Groessen, Herwen, Lathum, Lobith, Loo, 
Ooy, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk,Tolkamer, 
Tuindorp, Westervoort en Zevenaar.



WERKGROEPEN staan ook allemaal open
voor vrijwilligers van buiten Zevenaar:

-kosters -lectoren

-bloemengroep -kerststal-groep
-koffieschenkgroep -collectanten
-schoonmaakgroep -misdienaars/acolieten
-(her)inrichting kerk -bloemetje van verbondenheid
-kinderwoorddienst -koren



WAT gebeurt er met de werkgroepen?

-Een aantal werkgroepen kan gewoon doorgaan, 
ongeveer of helemaal zoals het nu gaat

-Voor de koren is een speciaal plan: 

Koren van buiten Zevenaar worden (ook) gevraagd. 

Koren wordt gevraagd samen te werken of te 
fuseren; in ieder geval open te staan voor andere 
mensen.

Van sommige koren wordt gevraagd het repertoire 
aan te passen.

-Enkele groepen zullen van karakter veranderen



KOFFIESCHENKGROEP

Is belangrijK bij het vormgeven van gastvrijheid.

Deze groep kan zich ontwikkelen tot een werkgroep 
‘gastvrouwen en gastheren’ 

Iedere week is er koffiedrinken

Heeft (daarom) behoefte aan uitbreiding.



LECTOREN

-lectoren komen uit de gehele parochie

-we kijken nog eens naar de rol van de lectoren 
(in ieder geval: 2 lezingen!)

-we nemen de manier van lezen en presenteren 
nog eens onder de loep

-en de rol van de lector bij het vormgeven van de   
voorbeden

-wellicht kunnen lectoren ook ‘gastheer’ of   
‘gastvrouw’ zijn en wanneer dat nodig is ‘extra 
collectant’



WERKGROEP HERINRICHTING

In de kerk komen voorwerpen uit andere kerken,

De inrichting van het priesterkoor en de plaats van 
het koor worden in de loop van het jaar nog eens 
goed bekeken

Maar misschien is er grondiger herinrichting nodig, 
wil het gebouw echt geschikt zijn voor liturgie en 
ontmoeting.

Op het moment dat het reëel is, maken we hiervoor 
concrete plannen (financieel!), formeren we een 
speciale werkgroep.



STURING AAN HET GEHEEL

-de pastoor is eindverantwoordelijk en bemoeit zich 
actief met de sturing

-er is een stuurgroep die 

-jaarlijks een globaal liturgisch programma maakt

-aanspreekpunt is voor de werkgroepen

-het overzicht houdt en waar nodig coördineert

-adviezen geeft aan pastoraal team of werkgroepen

-initiatieven neemt met betrekking tot de gang van

zaken of het versterken van de ontmoetingsfunctie



WIE VOOR WAT?

* Pastoor Thanh – liturgierooster en koren

* Maarten Smits – lectoren

* Marianne Heemskerk - gastvrijheid

* Toos Looman - missionaire en diaconale 
thema’s; herinrichting

* Herma Rutjes - kosters, collectanten, 
bloemengroep, schoonmaak: 

* Marieke ten Velde - kinderwoorddienst, 
familievieringen, misdienaars



HET LITURGIEROOSTER

-We volgen het leesrooster van de RK Kerk

-Er is zoveel mogelijk aandacht voor de thema’s 
die  aangereikt worden bij de speciale zondagen

-In de meeste gevallen willen we, waar dat gevraagd 
wordt, aansluiten met een extra collecte voor een 
missionair of diaconaal doel

-de PCI-viering wordt verplaatst naar een zondag in 
november (dag van de armoede)

-Maandelijks is er een kinderwoorddienst

-Soms is er een speciale familieviering

-Jaarlijks is er een viering van de Eerste Heilige Communie

-Jaarlijks is er een Vormselviering



DE ORDE VAN DIENST

-We volgen de ‘standaard’orde van dienst met de 
voorgeschreven gebeden

-Er zijn drie schriftlezingen en, zo mogelijk, een 
psalm

-Over het aandragen van de gaven willen we nog 
nadenken

-Er sprake van een eucharistieviering, tenzij de 
priester afwezig is

-Bij bepaalde  (diaconale) vieringen zal de diaken 
mee voorgaan



VERDIEPING

Wanneer de situatie het toelaat 
organiseren we enkele bijeenkomsten 
over de Eucharistie: 

- wat vieren wij?

- waarom vieren wij?

- Waarom vieren wij op deze manier?



De geloofsgemeenschap AMK (1)

is een gemeenschap zoals alle andere gemeenschappen

Gelovigen zouden elkaar ‘ter plekke’ en ‘doordeweeks’ moeten

kunnen blijven vinden voor:

 gezamenlijk gebed 

 ontmoeting 

 onderlinge ondersteuning en verdieping

 solidariteitsactiviteiten



De geloofsgemeenschap AMK (2)

Het is dus zaak

 te werken aan het behoud of de 

versteviging van de activiteiten op het 

terrein van lokaal en doordeweeks 

geloven

 evt. nieuwe activiteiten op te zetten

 en het verstevigen van de onderlinge 

band



De geloofsgemeenschap AMK (3)

Voorbeelden van activiteiten

 bezoekwerk

 verzorgen van uitgeleidevieringen

 Mariavieringen

 onderhoud/beheer kerkhof

Dit is afhankelijk van vrijwilligers, initiatieven van onderop.

Het pastoraal team zal proberen ondersteuning te verlenen en 
enkele initiatieven te nemen om de geloofsgemeenschap te 
verstevigen



HOE ZIT HET MET

 SECRETARIAAT?

Kan een belangrijke rol spelen bij de ondersteuning en vormgeving van de lokale 
geloofsgemeenschap. Ten behoeve van de liturgie: ontvangen en doorgeven van 
misintenties

 MOV-GROEP?

Gaat deel uitmaken van één parochiële MOV-groep. Kan de voorgangers voorzien 
van materialen en ideeën t.b.v. de liturgie, de missionaire actualiteit onder de 
aandacht brengen en ook buiten de liturgie activiteiten ondernemen 

 PASTORALE RAAD?

Blijft aanspreekpunt voor het bestuur v.w.b. kerkhof, verspreiding parochieblad, 
actie Kerkbalans, werkruimte van het lokale secretariaat, zorg voor vrijwilligers van 
de geloofsgemeenschap


