


Van de pastoor

Dit zal het laatste bericht zijn in het Willibrordusblad dat u van mij krijgt. 
Immers per 1 december aanstaande leg ik noodgedwongen  mijn taken als 
deservitor neer. Ik heb met plezier in deze parochie gewerkt en het is met 
pijn in het hart dat ik op 27 november afscheid neem.

Het is dan de eerste zondag van Advent. De tijd van verwachting 
breekt aan. Misschien kloppen eerste de harten wel vol verwachting voor 
wat Sinterklaas dit jaar brengt. Belangrijker is de verwachting van het 
geboortefeest van Jezus. De komende weken bereiden we ons daarop voor. 
We laten straks Christus als het ware opnieuw geboren worden in ons hart.

Gelukkig blijft de parochie niet verweesd achter. De pastores uit de regio 
nemen de pastorale zorg bij noodgevallen waar. U kunt via het kerkbestuur 
een beroep op hen doen.

Het kerkbestuur is nog druk bezig met gesprekken over de opvolging. 
Er moet over praktische zaken nog de nodige duidelijkheid komen en ook 
wordt er nog gesproken over de inhoudelijke invulling van 0,3 fte pastoor. 

Gelukkig is er ook groei in de parochie. Zoals vermeld zullen er maar 
liefst drie mensen toetreden. Als parochie mogen we daar heel blij mee zijn. 
Wie weet, breiden toetredingen zich nog eens uit als de spreekwoordelijke 
olievlek!

Alwin en Bas  zijn alweer druk doende de kerststal te maken. Ook 
daar komen een paar schaapjes bij. Het is mijn afscheidscadeau aan de 
parochie.

Ik wil ieder-
een vanaf deze 
plaats hartelijk 
danken voor het 
vertrouwen dat 
u in mij heeft 
gesteld. In het 

bijzonder dank ik alle vrijwilligers die zich inzetten om het parochiewerk 
gaande te houden. Ik wil niemand tekort doen, maar Bas en Alwin mogen 
we in een gouden lijstje zetten.

Tenslotte wens ik u allen een goede Adventstijd en een Zalig Kerstfeest.
Paul Brommet
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Vanuit het bestuur

Het zijn drukke tijden voor het kerkbestuur: de pastoorsopvolging en 
alles wat daaruit voortvloeit, de financiën van de parochie, het voorbereiden 
van de gemeentevergadering en de wensen die hier geformuleerd zijn, de 
voorbereiding van de Advent en Kerstmis, het Willibrordusblad en wat zich 
verder ongevraagd nog aandient. Op enkele zaken komen we verder in 
dit Willibrordus blad terug. Gestaag werken we door. Als bestuur vinden 
we dat we onze parochie onder de aandacht moeten brengen. Net voor 
het schrijven van dit stukje zei iemand op de radio: “Wie zich zelf spaart, 
ontvangt nooit rente.”

Wat de resultaten van onze inspaningen en initiatieven zijn weten we 
niet. Maar dat er nu drie mensen tot onze kerk willen toetreden beschouwen 
we als een beloning. We zijn er dankbaar voor dat er gekozen wordt voor 
onze kerk en voor onze parochie. Ook al komt iemand al heel lang in 
onze kerk, de stap van toetreden, zeggen en verklaren dat je er bij hoort is 
bijzonder. Is het rente of een geschenk?

Kaarsenbonnen

Niet iedereen beschikt nog over contant geld en aan het einde van 
de maand zit de penningmeester met een dikke portemonnee gevuld met 
muntjes uit de collectes, bloemenpotje en kaarsenpotje. 50 Cent voor een 

kaarsje overmaken kost acht cent bankkosten. Daarom voeren 
we een aparte bon voor kaarsen in. Deze kan besteld worden 
via het formulier voor het bestellen van de collectebonnen. De 
opmaak zal wat anders zijn dan de collectebonnen zodat u zich 
niet vergist

Paul: Bedankt

Zo’n anderhalf jaar heeft Paul Brommet zich als deservitor voor onze 
parochie ingezet. Hij deed dat met veel enthousiasme en inzet. Helaas moet hij 
om gezondheidsredenen zijn taak nu neerleggen. Om de nieuwe pastoor niet 
voor de voet te lopen wil Paul het eerste jaar afstand van de parochie houden. We 
hopen dat iedereen hier begrip voor heeft en geen beroep op hem blijft doen. 
Zo kunnen Paul en Hervy als “ gewone parochianen”   meeleven en meevieren. 
Bedankt, Paul en tot ziens.

Willibrordusblad3



Alles wordt duurder

U zult het ook wel gemerkt hebben: alles wordt duurder. 
Natuurlijk komt dat het zwaarst aan bij de mensen die 
het ook daarvoor al zwaar hadden. Op de afgelopen 
Gemeentevergadering kwam Niek van der Veen met het 
uitstekende idee om achter in de kerk een doos neer te 

zetten, waarin mensen boodschappen kunnen doen ten behoeve van de 
Voedselbank. Zij zou navragen aan welke producten de klanten van de 
Voedselbank het meeste behoefte hebben. Daar kwam het volgende lijstje 
uit:

Droge bonen     Koffie/thee
Volkoren macaroni  of spaghetti   Jam/honing/schenk- of appelstroop
Pastasaus      Ontbijtgranen (liefst zonder suiker)
Zilvervliesrijst (max 1 kg per pak)   Vis in blik
Soep in blik of pak    Plastic flessen olie (olijf/arachide/
Groenten in blik    zonnebloem)

Niek zal de artikelen na de vierde zondag van de Advent naar de 
Voedselbank brengen.

De lutheranen en anglicanen nemen ook deel aan deze actie.

Eindejaarstips

Zoals bekend zijn de contante bijdragen aan de collectes fiscaal niet 
aftrekbaar. Als deze via collectebonnen gebeuren is het wel mogelijk om 
deze bij de post giften bij uw belastingaangifte onder te brengen.

Voor parochianen die de drempel van de giften niet halen of hun aftrek 
willen maximaliseren geven we als tip dat als de kerkbalans voor 2023 en de 
collectebonnen voor 2023 dit jaar besteld en betaald worden, ze mee tellen bij 
uw aangifte over 2022. Als U hiervoor kiest dit even aan de penningmeester 
(Antoon Smulders) laten weten zodat we het boekhoudkundig goed kunnen 
verwerken. Het zou fijn zijn als u het financiële voordeel (deels) gebruikt om 
uw bijdrage aan de kerk iets te verhogen.

Als u de belastingvoordelen van een periodieke gift wil benutten dan 
graag contact opnemen met het kerkbestuur. Ze leggen dit graag aan u 
uit!
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Gemeentevergadering druk bezocht

In totaal 20 mensen bezochten de Gemeentevergadering van 13 
november jongstleden. De agenda was druk bezet, maar veel aandacht 
ging uit naar het onderwerp “nieuwe pastoor”. 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met een kandidaat die 
een aanstelling van 0,3 fte zal krijgen. Dit doet recht aan de financiële 
draagkracht van de parochie. De beoogde kandidaat heeft ook al een 
aanstelling elders.

Gevraagd werd of de beoogde pastoor voor 0,3 fte kan voldoen aan 
de religieuze, spirituele en geestelijke behoeften van de parochie. Dat is nog 
onderwerp van gesprek voor de komende tijd. 

Bas Meisters deed verslag van de voornaamste punten van de Synode. 
Onderwerpen als “Duurzame financiering” en de Visienota. In dit laatste 
stuk stelt de kerk een aantal vragen waarover in de Synode gediscussieerd 
zal worden. Hoe ziet onze kerk er in de toekomst uit? Is het huidige 
model van parochies, staties en kerngroepen wel houdbaar? Welke 
alternatieven zijn er en hoe zien die er uit? Hoe zorgen we voor lokaal 
verankerde kerken met een vruchtbare toekomst? De antwoorden op deze 
vragen zullen de basis vormen voor het tienjarig beleidsplan dat onze kerk 
volgend jaar zal presenteren. 

Na afloop sloot de pastoor de vergadering en bedankte iedereen voor 
de belangstelling en betrokkenheid. De volgende Gemeentevergadering zal 
vermoedelijk in het voorjaar worden gehouden. 

De spreuk van de maand

Elke maand plaatsen we en spreuk op het voorraam aan de straatkant. 
Vorige maand was het een uitspraak van Mahatma Gandhi: Slechts wie 
kan opbouwen,mag vernielen. Deze maand : de laadpaal voor de ziel is 
binnen!

De spreuken zijn voor voorbijgangers aanleiding tot gesprek en stemmen 
tot nadenken. Soms kunnen ze wat 
schuren of kun je je er ongemakkelijk 
bij voelen. Heeft u een suggestie 
voor een spreuk? Geef deze dan 
door aan het kerkbestuur.
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In deze nachten van advent
verwachten wij 

uw komst
met vreugde.

Donker de hemel
kaal de buigende bomen

kort zijn de dagen
en lang de lege, stille nacht –

kil de gedachten
harder de harten
zwart als de akker

woorden koud
en kortaf.

In deze nachten van advent
liggen wij wakker

zitten wij rechtovereind
wakend

luisterend
fluisterend in het duister

roepende om ruimte
schreeuwend in nood
bang voor de dood.

In deze nachten van advent
dromen wij

dromen wij duizend dromen –
wanneer zal komen

de lieve lente
die warmte kent?

In deze nachten van advent
Verwachten wij uw zon

uw Zoon –
uw zinderende zomer.

In deze nachten van advent

A.F,. Troost, 
in Vogel van Vreugde, 

uitg. boekencentrum



Advent 2022

In de coronatijd van 2020 zijn we begonnen vanaf de eerste zondag in 
Advent wekelijks een voorstelling bij een advent- en kerstverhaal te maken. 
Zo konden we toch binding met elkaar houden en het kerstgevoel naar 
elkaar overbrengen. Alwin bedacht het concept en beeldde het uit, Bas 
schreef er dan het verhaal bij. De reacties uit onze eigen parochie en de 
medegebruikers (lutheranen en anglicanen) waren enthousiast. Via Facebook 
en de websites kwamen de verhalen ook op andere plaatsen terecht. We 
hoorden zelfs dat ze in een bepaalde kerk werden uitgeprint en verspreid! 
Dit heeft ons geïnspireerd. 

Of de verhaallijn van vorig jaar overtroffen kan worden weten we nog 
niet. Wel hebben we weer een nieuwe invalshoek bedacht. We hopen dat 
iedereen er veel plezier aan zal beleven.

Op donderdag vóór de adventszondagen wordt de voorstelling tussen 
13.00 en 16.00 uur opgebouwd. De kerk is dan open en iedereen kan 
binnenlopen voor een praatje, koffie, thee enzovoort. Wie wil mag ook een 
poetsdoek pakken en wat koperwerk poetsen zodat we er straks op zijn 
“kerstbest” bijzitten.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat alles in de kerk in orde is. Maar dat is niet 
helemaal waar. Heel veel wordt door vrijwilligers gedaan. Soms zichtbaar, 
soms in het verborgene. En vooral in de kerst is er altijd wel wat extra’s te 
doen. Daar is wel extra ondersteuning voor nodig. Om een voorbeeld te 
geven: ook dit jaar verzorgen onze broeders en zusters van de ELGA weer 
de prachtige adventskrans in onze kerk. Onze dank!
Bedankt Wim

Op deze plaats een bedankje aan Wim. Hij zorgt er elke week trouw 
voor dat de Godslamp blijft branden. Hij doet ook wel wat meer. Hij zegt het 
niet maar we zien het wel! Wim, bedankt!

In de Advent zal de komende weken weer veel gevraagd wordt van onze 
vrijwilligers: koor, organisten, lezers, voorbidders, assistenten, gastheren en 
-vrouwen, koffiedames en -heren, webmasters, poetsers, bloemengroep, 
misboekjesmaker, (gast)priesters en noem maar op. Laten we beseffen dat 
we samen op weg naar Kerstmis zijn en ons verheugen op het komende 
feest!
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Bezoekgroep

De pastorale inzet is beperkt en ook de komende tijd zal hiervoor 
weinig speelruimte zijn. Daarom hebben we versneld de eerder in de 
Gemeentevergadering geformuleerde wens ter hand genomen om een 
bezoekgroep op te starten. Na geïnformeerd te hebben hoe het elders 
geregeld is heeft het kerkbestuur voor de volgende gefaseerde invoering 
besloten.

Onder de 80 plussers wordt geïnventariseerd wie er behoefte heeft aan 
bezoek van een parochiaan. Deze bezoeken vinden vier keer per jaar plaats. 
Bij iedereen die bezoek wenst wordt voor zover mogelijk een parochiaan 
gevraagd of deze bij die persoon namens de parochie op bezoek wil. 
We kiezen dus voor een vaste bezoeker. Met de vrijwilliger wordt vooraf 
besproken wat een bezoek inhoudt, wat er wel en wat niet gedaan wordt 
enz. Dit is voor de vrijwilliger en degene die het bezoek ontvangt ook wat 
gemakkelijker. Soms zijn er situaties dat het fijn is om te kunnen zeggen: 
hier is dit bezoek niet voor bedoeld. Desgevraagd kan de bezoeker ook de 
communie meebrengen. Hiervoor stellen we een aantal bindende richtlijnen 
voor op. 

Als er voldoende vrijwilligers zijn kunnen we de leeftijd verlagen. Voor 
zieken geldt de leeftijdgrens niet en in noodsituaties is er een priester 
beschikbaar. We beseffen dat een bezoekgroep niet kan tippen aan het 
bezoek van de pastoor. We vragen om uw begrip dat dit momenteel lastig is 
en we hopen een alternatief te kunnen bieden.

Als u dit bericht leest en denkt:  ‘dat slaat op mij’ en u wilt graag bezoek 
vanuit de parochie ontvangen dan kunt u dit aan het kerkbestuur laten 
weten. Als u het fijn vindt om vier keer per jaar een vaste parochiaan te 
bezoeken dan kunt u dat ook alvast laten weten. Dat scheelt het kerkbestuur 
werk. En u weet: het schaap dat het hardst blèrt, krijgt de aandacht van de  
herder
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Toetredingen

Op zondag 11 december zal bisschop Ernst Wallet voorgaan. Op die 
dag zullen Henk en Linda de Bruijn en Erik van Doesburg toetreden tot onze 
kerk en parochie. Met de komst van Nikkie en Sandra (en de doop van de 
laatste) kunnen we - hoe mooi - spreken van groei.
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Groene kerk

Onze kerk wil een “Groene Kerk” worden. Zie voor meer informatie 
https://www.groenekerken.nl/. Bij een Groene Kerk hoort natuurlijk ook een 
groene bank. De parochie is daarom aan het overstappen naar Triodos.

Een aantal parochianen maakt gebruik van een periodieke overschrijving. 
Deze mensen vragen we vriendelijk om deze periodieke overschrijving aan 
te passen. De nieuwe gegevens:

Nieuw IBAN-nummer Triodos
NL50 TRIO 0320 5127 46
ten name van
Parochie van de H. Willibrordus Arnhem

Er is intussen een overgangsservice aangevraagd, waardoor alle 
betalingen op de oude ING- en ABNAMRO-rekeningen voorlopig 
doorgestuurd worden naar het nieuwe rekeningnummer, maar na verloop 
van tijd vervallen de oude rekeningen. 

Er kwam ook een vraag of de nieuwe tenaamstelling niet tot verwarring 
zou kunnen leiden, omdat er ook een rooms katholieke parochie van die 
naam bestaat. Die parochie bestaat echter niet meer en, wat belangrijker 
is, we staan ook bij de Kamer van Koophandel onder de nieuwe naam 
ingeschreven.

Nieuwe websites

Victor, Emmy en Alwin zijn aan de slag geweest met de nieuwe 
websites voor de parochie en de Kerngroep Nijmegen. Ze zijn al een eind 
gevorderd.

U kunt ze vinden op: 
https://arnhem.oudkatholiek.nl en 
https://nijmegen.oudkatholiek.nl.
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Nieuwe lectorencursus

Op 4 februari 2023 zal een nieuwe lectorencursus van start te gaan. 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij het kerkbestuur.

Het is een goede zaak als er zich in een parochie tenminste één, en liefst 
meerdere lectoren bevinden. Zij kunnen onder meer delen in de voorbeden 
in de zondagse dienst en in het lezen van de heilige Schrift in de liturgie; in 
overleg met de pastoor kunnen zij ook andere taken op zich nemen, zoals 
het voorgaan in diensten van schriftlezing en gebed. In onze parochie is Bas 
Meisters momenteel de enige lector.

 Cruciale aspecten in een 
profielschets van de lector zijn: 
(1) een goede integratie in de 
parochie; (2) de waardering die 
door de medeparochianen wordt 
geuit, waardoor de dienst van de 
lector gedragen wordt door de 
eigen geloofsgemeenschap; (3) 
een open oog en oor voor wat de 
parochianen bezighoudt; en (4) een 

openheid voor wat er in de samenleving aan noden leeft. 
 De opleiding tot lector geeft de deelnemers een introductie in een aantal 

aspecten van het christelijk geloof. Zonder de pretentie een volwaardige 
theologische opleiding te bieden, komen onderwerpen als exegese, Bijbelse 
spiritualiteit, dogmatiek, Oud-Katholieke spiritualiteit en liturgie aan bod. 
Bovendien wordt er aandacht besteed aan dictie en voordracht, aan de 
presentie als voorganger en het ‘je bewegen in de liturgie’, en aan het 
maken van voorbeden en een overweging. 

Het tijdsbeslag bestaat uit zeventien zaterdagen in 2023 en 2024, en 
één weekend voor een retraite in een klooster in Nederland. Voor het maken 
van overwegingen worden twee extra zaterdagen aangeboden. Kandidaten 
kunnen alleen door pastoor en kerkbestuur worden aangemeld. De 
landelijke kerk betaalt de kosten van de cursus, we vragen de parochies de 
reiskosten van de door hen aangemelde kandidaat te dragen. De aanschaf 
van eventuele boeken of ander cursusmateriaal is voor eigen rekening van 
de lector-in-spe.

 Kandidaten kunnen zich tot 24 december aanmelden bij het bestuur.



Willibrordusblad11

ContactCollecte gemist?

De financiële situatie van de 
parochie is niet al te rooskleurig.

Uw bijdrage wordt daarom graag 
ontvangen op het rekeningnummer 
van de parochie (zie hiernaast). U 
kunt ook de QR-code hieronder 
scannen. Die functioneert een 
maand lang. 

De code leidt u nu nog naar 
de ING-rekening. In het  volgende 
Willibrordusblad  hopen we een 
code naar de Triodosbank te kunnen 
plaatsen.

Postadres
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Adolf van Nieuwenaarlaan 3A
6824 MA Arnhem

Kerngroep Nijmegen /Algemene zaken
Alwin Meisters
06-19436348
nijmegen@arnhem.okkn.nl

Ambtelijk secretaris
Bas Meisters
secretaris@arnhem.okkn.nl

Penningmeester / Kopij parochiebrief
Antoon Smulders
 06-27221788
 penningmeester@arnhem.okkn.nl

Bankrekening
NL50 TRIO 0320 5127 46 ten name van 
Parochie van de H. Willibrordus Arnhem

Website
https://arnhem.oudkatholiek.nl
https://nijmegen.oudkatholiek.nl

Landelijke kerk
https://oudkatholiek.nl/



Vieringen

Arnhem: Afwisselend elke zondag lutherse of oud-katholieke viering 
om 10.30 uur, Adolf van Nieuwenaarlaan 3.

Arnhem: Derde donderdag van de maand gebedsviering, 10.30 uur
Nijmegen: Eerste zaterdag van de maand 19.00 uur, Dominicuskerk, 

Professor Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.
Arnhem: Elke zondag 17.00 uur anglicaanse viering.
Alle tijden tenzij anders aangegeven.

zo 27 nov A Eerste zondag van de Advent, Ad te 
levavi, tot U o Heer hef ik hoog heel mijn 
wezen

za 3 dec N Tweede zondag van de Advent , 
Populus Sion, O gij volk van Sion

zo 11 dec A Derde zondag van de Advent, Gaudete, 
Verblijdt u in de Heer

do 15 dec A Gebedsdienst
za 24 dec A 21.00 uur Kerstnacht
zo 25 dec A Kerstmis

za 7 jan N Epifanie 
(Driekoningen)

zo 8 jan A Idem, met zegening huiszegens en wijwater.
zo 22 jan A Tweede zondag na Epifanie, zondag van de bruiloft te Kana
za 4 feb N Vijfde zondag na Epifanie, zondag van het licht der wereld
zo 5 feb A Idem
zo 19 feb A Zevende zondag na Epifanie, zondag van de volmaaktheid
wo 22 feb A Aswoensdag, nadere informatie volgt
za 5 mrt N Tweede zondag van de Veertigdagentijd, Reminiscere, blijft 

Gij, Heer, aan Uw barmhartigheid gedachtig 
zo 6 mrt A Idem.


