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De Heilige Andreaskerk: 

Eucharistisch Centrum van Parochie Sint Willibrordus 

 
1-De H. Andreaskerk 

De H. Andreaskerk in Zevenaar is het Eucharistisch Centrum van Parochie Sint Willibrordus. 

Naast de H. Andreaskerk zijn vanaf 2021 nog in gebruik: de kerken in Lobith, Doesburg en 

Duiven. Hier zijn echter lang niet elk weekend Eucharistievieringen. In 2022 wordt besloten 

of deze kerken dicht gaan. De H. Andreaskerk zal dus de kerk moeten zijn waar iedereen 

zich thuis voelt. Iedereen uit Zevenaar en uit de plaatsen rond Zevenaar. En iedereen 

van waar dan ook, die zomaar een keer op bezoek komt. 

 

• Het Eucharistisch Centrum is daarom gastvrij: mensen worden aan de deur 

welkom geheten, ze kunnen alle informatie krijgen over de dienst die ze bij gaan 

wonen en over de parochie in het algemeen. Na afloop is er koffie, thee en limonade. 

 

• Het Eucharistisch centrum is herkenbaar voor iedereen. We vieren er de liturgie 

van de wereldkerk. Die liturgie mag eigentijds zijn, ze is nooit ‘van ons eigen’. Dat 

wil zeggen: ze past bij alle culturen, ze staat open voor de wereld en speelt zoveel 

mogelijk in op de actualiteit. Ze past bij alle leeftijden, sluit ook aan bij jonge 

mensen en kinderen. Maandelijks is er een kinderwoorddienst, soms zijn er 

familievieringen. 

 

• Iedereen mag meewerken, van waar men ook komt. Alle werkgroepen staan 

open voor nieuwe vrijwilligers, ook van buiten Zevenaar. 

 

2-De werkgroepen 

Vrijwilligers van het Eucharistisch Centrum zijn actief in werkgroepen. Het zijn kosters, 

collectanten, mensen die de kerk versieren en/of schoonmaken, lectoren, mensen die 

koffie schenken, die de kerststal opbouwen, misdienaars en acolieten; er is een groep die 

het ‘bloemetje van verbondenheid’ verzorgt en er zijn koren. De bedoeling is om t.z.t. een 

werkgroep (her-)inrichting in het leven te roepen. 

Een aantal werkgroepen, die zich tot dusver van de Andreaskerk of van Zevenaar hebben 

gevoeld en niet zo veel gedachtes heeft gehad bij een Eucharistisch Centrum, draait goed 

en daar hoeft weinig te veranderen. Het enige dat er, wellicht ten overvloede, van gezegd 

kan worden is dat ze open staan voor nieuwe vrijwilligers en hun inbreng en ideeën.  

 

Enkele  werkgroepen lichten we er uit, omdat ze direct te maken hebben met de 

gastvrijheid en herkenbaarheid, die ons voor ogen staat. 

 

De koffieschenkgroep wordt idealiter een werkgroep ‘gastvrijheid’. Dat kan betekenen 

dat naast de huidige vrijwilligers behoefte is aan nieuwe vrijwilligers, die als gastheer of 

gastvrouw willen optreden. 

 

Voor de lectoren geldt dat ze uit de hele parochie komen. Er vindt actieve werving buiten 

Zevenaar plaats. Hun rol in de vieringen wordt groter: in ieder geval lezen lectoren twee 

lezingen. We denken dat er ook een rol voor de lectoren is weggelegd bij het formuleren 

van de voorbeden, het inspelen op de actualiteit. Misschien kan een lector ook tegelijk 

gastheer of gastvouw zijn en, indien nodig, helpen bij de collecte of de offerande. 

 

Zodra andere kerken gesloten zijn, kunnen we kijken naar voorwerpen uit die kerken, die 

een plaats kunnen krijgen in het Eucharistisch Centrum. We zullen daartoe dan een 
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werkgroep instellen van mensen uit meerdere locaties en ons laten adviseren door 

deskundigen. Wanneer we denken dat het haalbaar is om de kerk echt opnieuw in te 

inrichten, dan zal er een deskundige werkgroep worden ingesteld, die de wensen en 

mogelijkheden zal bekijken en eventueel voorstellen doet. 

 

Voor de koren geldt een apart plan en een speciaal traject: koren van buiten Zevenaar 

zullen ook uitgenodigd worden om de Eucharistieviering op te luisteren.  

 

3-De organisatie 

De pastoor is in principe voor alles in de parochie de eindverantwoordelijke. Voor het 

Eucharistisch Centrum is hij ook rechtstreeks verantwoordelijk voor wat er in en rond de 

liturgie gebeurt. Een stuurgroep geeft samen met hem sturing aan het geheel. De 

stuurgroep stelt jaarlijks een globaal programma op voor de liturgie. Deze stuurgroep 

houdt het overzicht over alle werkgroepen en zorgt zo nodig voor coördinatie. Ze adviseert 

de pastoor en de werkgroepen en kan initiatieven nemen om de gang van zaken te 

verbeteren of de ontmoetingsfunctie van de kerk te versterken. 

 

Leden van de stuurgroep zijn aanspreekpunt voor de werkgroepen: 

• Herma Rutjes is aanspreekpunt voor kosters, collectanten, versiergroep, 

schoonmaakgroep 

• Marieke ten Velde voor de kinderwoorddienstgroep, misdienaars en  

familievieringen 

• Marianne Heemskerk voor de koffieschenkgroep, gastheren/-vrouwen 

• Toos Looman voor diaconale groepen die  betrokken zijn bij de liturgie, t.z.t. ook 

de herinrichting, en overige bestuurszaken 

• Maarten Smits voor de lectoren 

• Pastoor Thanh voor het liturgierooster en de koren 

 

4-Liturgierooster 

• De liturgie volgt het rooster van de RK Kerk. Daarbij zal zo veel mogelijk aandacht 

zijn voor de thema’s die aangereikt worden op de speciale zondagen.  

• In de regel vinden ook de bijzondere collectes plaats, die daarbij aansluiten.  

• Maandelijks zal er een kinderwoorddienst plaatsvinden, soms een familieviering.  

• De PCI-viering verhuist naar november (dag van de armoede).  

• Jaarlijks zal een viering plaatsvinden van de 1e Heilige Communie en ook een 

Vormselviering.  

• De belangrijke hoogfeesten krijgen speciale aandacht en kunnen ook op een 

doordeweekse dag plaatsvinden. 

 

5-Orde van dienst 

De orde van dienst volgt de RK standaard, met de voorgeschreven gebeden. Dit houdt dus 

in dat er steeds drie Schriftlezingen zijn en zo mogelijk een psalm. Naar de vormgeving 

van  het aandragen van de gaven (offerande) willen we nog een keer goed kijken. 

 

In de regel is er op zondag een Eucharistieviering in het Eucharistisch Centrum. Alleen als 

er geen priester is, zal er een Woord- en Communieviering of een gebedsdienst 

plaatsvinden. Bij bepaalde diaconale vieringen zal de diaken mee voorgaan. 

 

6-de geloofsgemeenschap AMK 

De gemeenschap AMK is een gemeenschap als alle andere gemeenschappen in de parochie. 

De gelovigen zien naar elkaar om en vinden elkaar ter plekke en ook op doordeweekse 

dagen voor ontmoeting, verdieping, gezamenlijk gebed en solidariteitsactiviteiten. De 

plaatselijke geloofsgroep is een zaak van vrijwilligers en een kwestie ‘van onderop’.  

 

De activiteiten die nu al op dit terrein liggen, zoals het bezoekwerk, het verzorgen van 

uitgeleidevieringen, het beheer en onderhoud van het kerkhof, de eigen Mariavieringen 

zouden  gewoon door kunnen gaan. 
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Het is de uitdaging om de gemeenschap verder vorm te geven, nu de weekendliturgie ‘als 

vanzelf’ geregeld is. Er kan tijd en ruimte komen voor nieuwe ideeën. 

 

Het lokale secretariaat kan een verbindende rol spelen bij de instandhouding of 

versteviging van de gemeenschap. Het is een plaats, waar mensen binnen kunnen lopen 

voor een vraag, een gebedsintentie, of om iets te delen. 

 

De MOV-groep wordt onderdeel van de parochiële MOV-groep en kan voor de missionaire 

vieringen informatie en materiaal aandragen of praktisch medewerking verlenen.  

 

De Pastorale Raad kan voor zaken die de plaatselijke geloofsgemeenschap aangaan, 

gesprekspartner blijven voor het bestuur en het pastoraal team. Uitbreiding en/of 

vernieuwing zou, met het oog op de verdere ontwikkeling van de plaatselijke gemeenschap 

wel een goede zaak zijn. Komend jaar zal het bestuur met alle locatieraden/pastorale raden 

van de parochie hierover in gesprek gaan. 

 

 

Samen op weg. 

 

 

 


