
1

Editie 16  - 8 februari 2021

Pastorale brief

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

Geen versoepelingen 
maar wij houden de 
moed erin!

Pastoor Ton Huitink

480 bewegingen
De laatste persconferentie van 
onze minister-president en zijn 
collega van Volksgezondheid (op 
2 februari 2021), heeft niet tot 
nieuwe inzichten geleid. Wij mo-
gen nog steeds niet de verwach-
ting koesteren, dat er op korte 
termijn een versoepeling van de 
strikte maatregelen kan worden 
gerealiseerd. Dat is flink balen, 
voor u als parochianen, maar ze-
ker ook voor ons als pastores en 
parochiebesturen. We verlangen 
er allemaal naar om zondags op 
de eigen locatie Eucharistie te 
kunnen vieren, ook al is het met 
z’n dertigen. Maar ja, als wij nu 
de vieringen weer opstarten met 
30 kerkgangers betekent toch 
(16 kerken x 30 =) 480 bewegin-
gen binnen onze drie parochies. 
We weten natuurlijk wel wie 
het zijn, omdat men zich moet 
aanmelden en allen hebben ook 

verklaard geen klachten te heb-
ben. Maar toch...

Uitbraken in onze parochies
Wij mogen niet vergeten dat in 
de afgelopen tijd op meerdere 
plaatsen binnen onze parochies 
uitbraken zijn geweest van be-
smettingen met Covid 19 (Nun-
speet, Hasselt, Zwolle, Steenwijk 
en recent in Biddinghuizen) En 

nog steeds zijn diverse parochi-
anen ziek en verblijven ze thuis 

of in het ziekenhuis. Een van de 
teamleden moest tweemaal in 
quarantaine gaan i.v.m. contact 
met een besmet iemand tijdens 
de voorbereiding van een uit-
vaart. 

Dilemma
Deskundigen en wetenschap-
pers hebben aangekondigd, dat 
wij zullen worden geconfron-
teerd met een derde besmet-
tingsgolf vanwege een gemu-
teerde variant van het virus. 
Het stelt de overheid en ons 
voor een duivels dilemma. Het 
Interim Dagelijks Bestuur (IDB), 
waarvan de vicevoorzitters en 
de pastoor formeel deel uit-
maken, buigt zich telkens weer 
over de vraag: wat moet er, wat 
kan er, wat mag er, wat is veilig? 
Iedere keer wanneer er een 
persconferentie is geweest, stelt 
het IDB zich deze vragen op-
nieuw. En wij weten maar al te 
goed hoe moeilijk het voor ieder 
van ons is om zo lang verstoken 
te zijn van de ontmoeting met 
de Heer in de Eucharistie.

Digitale ‘Meet & Greet’
We geven als pastoraal team 
echter de moed niet op. Wij 
blijven ons inzetten en wij zijn 
steeds beschikbaar voor u. In 
het laatste IDB-overleg is afge-
sproken, dat het pastoraal team 
een digitale ‘Meet & Greet’ zal 
gaan organiseren. Dat betekent 
concreet ‘elkaar ontmoeten’, we-
kelijks op vaste tijdstippen, via 
internet en met behulp van het 
programma Microsoft Teams. 
Op deze wijze kunnen we toch 
met elkaar in contact zijn en 
elkaar tenminste ook weer zien. 
We zouden zo’n ontmoeting 
kunnen beginnen met een kort 
gebed, een korte lezing en een 
nader gesprek. Dat kan gaan 
over de lezing, maar natuurlijk 
zeker ook om te vertellen hoe 
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Een late roeping
Op maandag 25 januari jl. vierde 
emeritus pastoor Theo van der 
Sman het 35-jarig jubileum van 
zijn priesterwijding. De gebo-
ren Rotterdammer is werkzaam 
geweest als verpleegkundige op 
de ambulance. Na de priester-
opleiding aan het seminarie te 
Antwerpen is Theo in 1986 in De 
Meern (gemeente Utrecht) tot 
priester voor het aartsbisdom 
Utrecht gewijd. Zijn benoeming 
in onze contreien dateert van 
2011. Toen werd hij pastoor van 
de H. Christoffelparochie. Een 
jaar later trad hij toe tot de Rid-
derorde van het Heilige Graf van 

het met eenieder gaat. Uit deze 
Meet & Greet momenten kun-
nen zeker ook andere initiatie-
ven voortkomen. Een gebeds-
groep, een gespreksgroep, een 
bijzondere catechese over een 
boeiend onderwerp dat kerk en 
samenleving aangaat. We willen 
ons best doen om hier zo spoe-
dig mogelijk een begin mee te 
maken. Dan hoort u weer van 
ons en volg de concrete uitnodi-
ging.

Perspectief
Voor nu vertrouwen wij erop, 
dat wij de pandemie het hoofd 
kunnen bieden door op creatieve 
en digitale wijze met elkaar ver-
bonden te blijven. Laten wij bid-
den voor elkaar en laat iedereen 
zich inzetten voor de ander. Dat 
zal ons helpen om bij alle moeite 
en ingrijpende beperkingen toch 
nieuw perspectief te vinden en 
de moed erin te houden.

Jeruzalem. Die katholieke Rid-
derorde bestaat uit mensen die 
zich bereid verklaren tot inzet 
voor de noden van de christenen 
in Israël, de Palestijnse gebieden 
en Jordanië. In 2016 volgde zijn 
emeritaat, maar Theo is op vrij-
willige basis verbonden gebleven 
aan het pastoraal team van onze 
drie parochies (H. Norbertus, H. 
Christoffel en Thomas a Kempis). 
En dat is gelukkig nog steeds zo, 
tot op de dag van vandaag.

Verbinder met humor
De meeste parochianen kennen 
Theo als de bezielende voor-
ganger die in zijn preken naast 
een glimlach ook iets wezen-
lijks meegeeft. Vaak dient één 
of ander voorwerp daarbij als 
kapstok om het verhaal aan op 

te hangen.
De vrijwilligers en collega-pasto-
res die met hem samenwerken, 
herkennen in hem een goede 
luisteraar, een verbinder en 
iemand die heel goed kan obser-
veren.
En de gelovigen en ambts-
dragers uit onze protestantse 
zusterkerken ontmoeten in Theo 
een man met een grote voor-
liefde voor de oecumene die hen 

Een jubilaris
in het pastoraal team

Diaken André van Boven

regelmatig opzoekt.

Naastenliefde
Wat in de parochies minder 
zichtbaar is, zijn Theo’s activitei-
ten in en voor de samenleving. 
Zo is hij voorzitter van de Stich-
ting Sri Lanka die hulp organi-
seert voor de kwetsbaarsten in 
dat land. Theo woont in de pas-
torie van Hasselt en biedt hulp 
en onderdak aan vluchtelingen. 
En dan vindt hij ook nog tijd om 
iconen te schilderen en op te 
treden in de hoedanigheden van 
brugwachter, boswachter en 
(heel letterlijk) klokkenluider.

Waardering
De parochiebesturen en het 
pastoraal team hebben dit 
moment aangegrepen om hun 
waardering en erkentelijkheid 
aan de jubilaris te laten blijken. 
Theo heeft een handgemaakte 
icoon gekregen van de heilige 

bisschop Spiridon (afbeelding).
Die bisschop stond bekend om 
zijn mildheid en om zijn bekom-
mernis met de kleinsten onder 
de medemensen. Met een 
eveneens handgemaakte kaars 
is Theo op weg gegaan om ook 
in de komende jaren het licht 
van de Heer te verspreiden. Wij 
wensen hem vrede en alle goeds 
op die weg!
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De bloem
Onze geest is als een filter en 
we hebben de handicap om de 
wereld te filteren. We zien de 
dingen nogal eens zoals we ze 
willen zien en niet noodzake-
lijkerwijs zoals ze zijn. Neem 
bijvoorbeeld een bloem; wat is 
het eigenlijk precies? Voor de 
bloemisterij is het de bron van 
inkomsten, die men in de tijd 
van corona aan de deur via een 
geïmproviseerd stalletje ver-
koopt. Voor een dichter is het 
een bron van inspiratie. Voor 
iemand die een dierbare verlo-
ren heeft, is het een symbool 
van herinnering en troost. Voor 
de bij is het een voedselbron 
en een imker (zoals ondergete-
kende) mag delen in het geheim 
van dansende bijen, die met een 
soort geheimcode niet alleen de 
richting, maar ook de plaats, de 
door de bij ingeschatte hoeveel-
heid en de meest geschikte tijd 
om nectar te halen aan soortge-
noten doorgeven. Een bloem is 
in de geest van een verliefde als 
het geschenk waarop misschien 
al heel lang werd gewacht.

Boeiend
Maar alleen God weet het 
werkelijk, want alleen Hij ziet de 
dingen zoals ze zijn (bedoeld). 
Wie ben ik dan zelf? Als een 
mysterie voor mijzelf en ande-
ren? We kunnen als een bloem 
zijn. God kent mij, ook al ben ik 
soms een mysterie voor mijzelf 
en anderen, Hij houdt van mij 
en Hij is onveranderlijk. Christus 
leert ons van iedereen te hou-
den: van mensen die wij nau-

Ontmoeting online

Diaken Michael Buijkx
Diaken André van Boven

Ongewoon
Door de lockdown besef je pas 
goed hoe ‘gewoon’ het was om 
samen te komen en te reizen. 
Een bezoek aan een buitenland-
se kathedraal, een tocht door 
een natuurpark of een reis naar 
Israël, we deden het allemaal. 
Maar de vanzelfsprekendheid 
ervan is in coronatijd verloren 
gegaan.

Verbeeldingskracht
Nu kun je dat lijdzaam onder-
gaan: zolang het moet duren, 
kun je het opdoen van nieuwe 
ervaringen opschorten. Maar 
het kan ook zijn, dat je je uit-
gedaagd voelt om ondanks de 
crisis naar nieuwe wegen te 
zoeken. Wij kunnen dan mis-
schien niet fysiek op reis, maar 
onze verbeelding en onze men-
tale kracht hoeven niet stil te 
vallen. Voor wie op de lijn van 
die uitdaging zit, hebben wij een 
interessant aanbod.

DVD
In de DVD-serie ‘Catholicism’ 
reist Robert Barron, de Ame-
rikaanse hulpbisschop van Los 
Angeles, de hele wereld over. 
Van Vaticaanstad tot Auschwitz, 

van Jeruzalem tot Oeganda, van 
Lourdes tot in de Sinaïwoestijn. 

Boeiend en inspirerend geeft 
hij daarbij uitleg over behoor-
lijk lastige vragen. Hij doet dat 
eerlijk en enthousiast. Hij neemt 
belangrijke vragen serieus. Een 
paar voorbeelden: 

- Waaróm is er eigenlijk zoveel
  ellende in de wereld?

- Waarom laat de God het toe
  en grijpt hij niet in?

- Wat wordt er bedoeld met
  de Heilige Geest?

- Hoe zit het met de ‘big bang’ 
  en de schepping?

- Kúnnen we God eigenlijk wel
  begrijpen?

- Ben ik de enige die wel eens
  heeft willen wegduiken voor
  het geloof?

- Waarom genas Jezus niet
  álle zieken?

De DVD is te bestellen via www.
catholicism.nl en bisschop Bar-
ron is te volgen via zijn website 

Over bezieling
gesproken

Emeritus pastoor
Theo van der Sman

welijks kennen, niet kennen of 
denken te kennen. En ook al zijn 
wij aan veranderingen onderhe-
vig, God blijft dezelfde: de Gast-
heer die zo boeiend is. De tijd 
doet er bij Hem niet toe en als 
wij eenmaal bij Hem mogen zijn 
en Hem van oog tot oog mogen 
aanschouwen, dan pas zal onze 
tijd in eeuwigheid overgaan. Dan 
pas zijn we echt uit de tijd. 

http://www.catholicism.nl
http://www.catholicism.nl
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‘Word on fire’. Je zou het in je 
eentje kunnen doen. Maar leer 
je zo ook God, jezelf en anderen 
beter kennen?

Uitnodiging
Wij denken dat het veel interes-
santer is om met anderen op 
weg te gaan. Daarom nodigen 
wij je uit om bij deze DVD-
serie online in gesprek te gaan 
met anderen. We noemen het: 
leer-T-huis. Een leerhuis maar 
dan thuis. Je kun meedoen aan 
de hele serie van 5 avonden. 
Maar het is ook mogelijk om 
een ‘losse’ keer aan te sluiten 
en te kijken of het iets voor je 
is. Je krijgt een link om via een 
computer deel te nemen aan de 
bijeenkomsten. Een PC, tablet 
of laptop volstaat. Vind je het 
lastig om met digitale apparaten 
om te gaan dan krijg je telefo-
nisch hulp. Kosten zijn er niet. 
Nodig is alleen de bereidheid om 
open te zijn over je geloof én 
twijfels, om te luisteren én vra-
gen te stellen. Het belangrijkste 
is dat je de schroom overwint 
om via zo’n raar medium echt in 
contact te komen met anderen.

Interesse?
Meld je aan met een  mailtje 
naar: secretariaat@parochie-
thomasakempis.nl En houd 
vast de volgende data vrij in je 
agenda:

Dinsdag 16 februari
Dinsdag 23 februari

Dinsdag  9 maart
Dinsdag 16 maart
Dinsdag 30 maart

Graag tot ziens, bij u/jou thuis!

Diaken Michael Buijkx
m.buijkx@pastoraalteam.com
Tel. 06 2300 5964

Diaken André van Boven
a.vanboven@pastoraalteam.com
Tel. 06 5754 1173

Vastenactie 2021:
Werken aan toekomst

Diaken Fokke van Dalen

Op herhaling
Vanwege de corona-crisis die in 
maart 2020 begon, is de vasten-
actie van vorig jaar niet uit de 
verf gekomen. Daarom wordt de 
destijds ingezette actie “Werken 
aan de toekomst” in 2021 op-
nieuw gebruikt. Graag wil ik die 
actie onder uw aandacht bren-
gen.

Speerpunten
In 2021 staat de campagne 
van Vastenactie gedurende de 
veertigdagentijd in het teken 
van beroepsonderwijs en on-
dernemerschap in ontwikke-

lingslanden. Met een gedegen 
opleiding zijn mensen beter in 
staat een redelijk inkomen te 
verdienen en een eigen bedrijf 
op te zetten. Door goed onder-
wijs is een beter leven mogelijk. 
De afgelopen vier jaar volgden 
al meer dan vierduizend mensen 
een beroepsopleiding met hulp 
van Vastenactie en kregen meer 
dan tienduizend jongeren ba-
sis- of voortgezet onderwijs. Op 
deze manier draagt Vastenactie 
bij aan twee van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen van de Ver-
enigde Naties voor 2030: goed 
onderwijs en eerlijk werk voor 
iedereen. Dat wordt vorm gege-
ven in projecten en onderwijs.

Goed (beroeps)onderwijs 
voor iedereen
Tegenwoordig gaat ruim negen-
tig procent van de kinderen in 
ontwikkelingslanden naar de 
basisschool; in 2000 was dat 
nog maar 54 procent. Vooral 
voor vrouwen en meisjes, die in 
deze landen vaak worden uitge-
sloten van onderwijs, is dat een 
grote verbetering. Bovendien 
is alleen basisonderwijs niet 
voldoende om een goede baan 
te vinden en zo de cyclus van 
armoede te doorbreken. Net als 
in Nederland is een vervolgoplei-
ding echt noodzakelijk. Mensen 

die kwalitatief goed onderwijs 
hebben gevolgd zijn beter in 
staat een zelfstandig bestaan op 
te bouwen voor zichzelf en hun 
gezin. Onderwijs voor iedereen 
vergroot bovendien de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. 
Daarom is een vervolg met mid-
delbaar onderwijs een noodzaak.

Eerlijk werk voor iedereen
Gebrek aan scholing is een 
belangrijke oorzaak van werk-
loosheid en armoede. Jongeren 

mailto:secretariaat%40parochie-thomasakempis.nl?subject=
mailto:secretariaat%40parochie-thomasakempis.nl?subject=
mailto:m.buijkx%40pastoraalteam.com?subject=
mailto:a.vanboven%40pastoraalteam.com?subject=
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Locatie Online vieringen op zondag
zijn te vinden op het internet:

1 Basiliek Zwolle https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle

2 Dronten https://kerkdienstgemist.nl/stations/532

3 Steenwijk
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3

https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA

lopen daarbij drie keer zoveel 
risico op werkloosheid als vol-
wassenen. In 2017 had dertien 
procent van alle jongeren geen 
werk. Overigens biedt een baan 
niet automatisch een uitweg uit 
de armoede. Wereldwijd leven 
783 miljoen mannen en vrouwen 
mét een baan toch in armoede. 
Ze doen veelal ongeschoold, 
slecht betaald werk, vaak in 
onveilige en mensonwaardige 
arbeidsomstandigheden. 

Wat doet Vastenactie?
In 2021 ondersteunt Vastenactie 
in vervolg op 2020 wereldwijd 
tal van projecten die mensen 
toegang bieden tot onderwijs en 

die ondersteuning geven bij het 
opstarten van een eigen onder-
neming. In 2021 staan projecten 
in Zambia, Bangladesh en Sierra 
Leone in de belangstelling. Deze 
projecten bestaan onder meer 
uit het aanbieden van trainin-
gen, het faciliteren van onder-
wijsruimten en het verschaffen 
van lesmateriaal. Vastenactie 
zet zich in voor jongeren, werk-
lozen en mensen die niet rond 
kunnen komen van hun (deeltijd)
baan. 

Wat kunt U doen?
U zou de website van de vasten-
actie kunnen bezoeken op www.
vastenactie.nl en lezen over de 

ervaringen van jong werkenden 
die m.b.v. scholing naaiateliers, 
handwerkbedrijven en verdere 
scholing en medische zorg kon-
den opzetten. Zo leert u onder 
andere wat de Vastenactie in 
gang kan zetten om een betere 
wereld te verkrijgen.

En natuurlijk kunt u doneren op 
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. 
‘Vastenactie Den Haag’ of, als de 
kerk open is, uw donatie te doen 
in het daarvoor bestemde of-
ferblok. Werkt u ook een beetje 
mee aan hun toekomst? 

Met dank aan Petra Jansen regio-co-
ördinator van de Vastenactie voor het 
originele artikel.

Colofon 

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal 
team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De 
leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

 Ton Huitink: 06 - 20 57 06 69
  a.huitink@pastoraalteam.com

 Jaap Scholten: 06 - 31 17 93 54
  j.scholten@pastoraalteam.com

 Jeanne Gerretzen: 06 - 12 78 24 35
  j.gerretzen@pastoraalteam.com

 Theo van der Sman: 06 - 51 07 53 32
  tllmvandersman@kpnmail.nl

 André van Boven: 06 - 57 54 11 73
  a.vanboven@pastoraalteam.com

Vieringen online 
Uitzendingen vanuit de
O.L.V. Basiliek te Zwolle

Nu parochianen niet zelf fysiek kunnen deelnemen 
aan vieringen in de kerken gaat de eredienst toch 
door. Het pastoraal team verzorgt van maandag 
t/m vrijdag een Eucharistieviering die via het 
internet wordt uitgezonden. Aanvang is steeds om 
19.00 uur. Iedere maandag is er om 18.30 ook een 
livestream van de uitstelling en aanbidding van 
het heilig Sacrament. Op zondagmorgen wordt de 
viering van 11.00 uur uitgezonden.
Ga naar  www.kerkdienstgemist.nl 
en zoek op ‘OLV Basiliek Zwolle’.
Of klik op de volgende link:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/ 
2348-OLV-Basiliek-Zwolle

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle
https://kerkdienstgemist.nl/stations/532
https://www.facebook.com/basiliek.olvzwolle.3
https://www.youtube.com/channel/UCOVhqLBLP79Dddqib4sNmAA
http://www.vastenactie.nl
http://www.vastenactie.nl
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