We zijn op weg ….
Op weg van het Luthuliplein naar de Renswoudestraat

6 april 2019

We zijn niet alleen bezig met het organiseren van het vertrek van de
parochie uit De Nieuwe Stad. Dit is ook nog het vijftigjarig jubileumjaar voor onze parochie.
VERSLAG VAN DONDERDAG 28 MAART 2019
WERKGROEPENVERGADERING VAN DE PAROCHIE
Ten eerste: we denken dat er parochianen zijn die vragen hebben of
ideeën over de hele gang van zaken. Daarom is besloten, om bij het
verschijnen van deze Nieuwsbrief hier met elkaar over te praten. We
hebben dat eerder gedaan, in oktober, toen in een brief van het bestuur
bekend gemaakt werd welke maatregelen er genomen moeten worden.
Daarom: op zondag 7 april is er bij het koffiedrinken na de viering
gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te
stellen, in De Nieuwe Stad met Wim Hilderink en Kees Verweij, in De
Drie Stromen met Chris Vonk.
Ten tweede: dit jaar zal er twee keer een Parochievergadering gehouden worden, die voor iedereen toegankelijk is. De agenda voor deze
vergaderingen komt een week van tevoren op het prikbord te hangen.
De eerste zal zijn op donderdag 23 mei, om 20:00 uur in De Nieuwe
Stad. De tweede in het najaar, op maandag 16 september om 20:00 uur
in De Drie Stromen.
Bovendien willen we in het kader van het 50-jarig bestaan van de parochie een feestelijke Parochiedag organiseren, op zaterdag 22 juni vanaf
13:00 uur in De Drie Stromen. We zijn op zoek naar mensen die goede
ideeën hebben over de invulling van zo’n middag, en mee willen denken en helpen om dat te organiseren. Graag aanmelden bij het parochiecentrum, 06 5878 5614 of pardegraankorrel@hetnet.nl
Hoe meer parochianen op zo´n dag mee kunnen doen, hoe liever.
Daarom zal ook nagedacht worden over een kinderprogramma, en
over de mogelijkheid om vervoer te regelen.
Dan volgt nu wat er te melden is vanuit de werkgroepen.

Werkgroep Logistiek
In De Drie Stromen is in totaal maximaal 13 strekkende meter ruimte
beschikbaar om materialen op te bergen die uit De Nieuwe Stad meekomen. De komende tijd zal uitgezocht worden voor hoeveel van de
25 meter aan materialen in De Nieuwe Stad ook echt een plek gevonden moet worden, en wat er elders kan worden onder gebracht.
Werkgroep Koren
Op het eerstvolgende Koren-overleg zal gesproken worden over de
manier waarop nu elk koor de voorraad muziek beheert, en of het mogelijk is om daar één systeem van te maken. Ook zal gekeken worden
naar de verschillende repetitie-momenten. De koren Lobi Makandra en
Stanvaste zullen tijdens de Paaswake samen zingen in De Nieuwe
Stad, en kunnen zo alvast bezien of ze samen één koor willen vormen.
Het Liturgisch Beraad
Het voorstel om bij wijze van gewenning drie weekends te plannen
zonder viering in De Nieuwe Stad, heeft vaste vorm gekregen. Op de
zondagen 8 september, 6 oktober en 3 november is er alleen een viering in De Drie Stromen. Ook daar zal trouwens een paar keer géén
viering zijn. Zodat alle gelovigen aan den lijve ondervinden wat het
betekent, om van kerk te moeten veranderen. Daarom sluiten we op
zondag 1 december het jubileumjaar af met een feestelijke Eucharistieviering, alleen in De Nieuwe Stad. De bisschop zal dan voorgaan en we
willen proberen om zoveel mogelijk oud-pastores uit te nodigen en
ook de andere parochies van de samenwerking Clara en Franciscus.
Vervolgens is zondag 29 december de dag, waarop de laatste Roomskatholieke viering in De Nieuwe Stad zal plaats vinden. Daarbij worden alle mede-kerkgenootschappen van de beide gebouwen uitgenodigd. Ook die dag vervalt de kerkdienst in De Drie Stromen. We zijn
op zoek naar mensen die mee willen denken over hoe we na de viering
met elkaar naar De Drie Stromen kunnen gaan. Het moet een waardige
en mooie gebeurtenis worden, goed voorbereid, als een warm welkom
op een nieuwe plek. Wie belangstelling heeft om mee te denken: graag
melden op het parochiecentrum.

Werkgroep Kosters
Op 9 april is er overleg met alle kosters van De Drie Stromen. Er zal
besproken worden hoe alles goed en overzichtelijk georganiseerd kan
worden, zodat op een later moment de kosters van De Nieuwe Stad
gemakkelijk hun weg zullen kunnen vinden.
Werkgroep Assistenten
In het tweede halfjaar zullen enkele assistenten uit De Nieuwe Stad al
mee ingeroosterd worden in De Drie Stromen.
Werkgroep Vervoer
We willen inzicht krijgen in vraag en aanbod voor georganiseerd kerkvervoer en uitzoeken of dit haalbaar is. Op de oproep in de vorige
Groene Nieuwsbrief zijn nog niet veel reacties gekomen. Er liggen nog
briefjes in allebei de kerken, waarop iedereen kan aangeven dat hij of
zij als passagier of als chauffeur hieraan wil gaan meedoen. Een telefoontje naar het parochiecentrum kan ook (06 5878 5614). Of een mailtje naar pardegraankorrel@hetnet.nl. Bij voldoende belangstelling kunnen
we proberen, om ook op de Parochiedag van 22 juni zulk vervoer al te
regelen. En hetzelfde in het najaar, tijdens de drie vieringen in De Drie
Stromen op 8 september, 6 oktober en 3 november.
Samenvattend
1. Op zondag 7 april is er bij het koffiedrinken na de viering gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen, in
het kader van “Samen op weg naar één kerk”.
2. We zijn op zoek naar mensen die goede ideeën hebben over de invulling van de Parochiemiddag op 22 juni. Graag aanmelden bij het
parochiecentrum, 06 5878 5614 of pardegraankorrel@hetnet.nl
3. We zijn ook op zoek naar mensen die na willen denken over 29 december, en hoe we na die laatste viering met elkaar naar De Drie Stromen kunnen gaan. Wie mee wil denken: graag melden op het parochiecentrum 06 5878 5614, of pardegraankorrel@hetnet.nl
We houden u op de hoogte.

De leden van het werkgroepen-overleg

