NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN ST. WILLEBRORD
Op dit inlegvel vindt u informatie vanuit onze parochiekern. Liturgisch staan we voor een
ingrijpende verandering in 2018, u leest er hier meer over. Verder de data voor de
toediening van Eerste Heilige Communie en Vormsel komend jaar en de nodige zakelijke
gegevens op een rijtje. Het kerstfeest nadert, dus vindt u hier ook de openingstijden van
onze kerststal. Wij wensen u alvast een Zalig Kerstmis.
Samenstelling Parochiekerncommissie St. Willebrord
De dagelijkse gang van zaken in de parochiekern wordt beheerd door de
parochiekerncommissie. Deze bestaat uit: Wim Roelands (voorzitter/secretaris), René
Palings (kasbeheerder), Janny Siemons (afgevaardigde in het parochiebestuur) en Cees
Roelands (lid). Bouwzaken worden behartigd door Tiny Jaspers (tevens adviseur
begraafplaats) en Corrie Maas (tevens adviseur actie groot onderhoud kerk) en Ko van
Nispen. De eerst aanspreekbare pastor is pastor Gerard Damen. Parochie-assistente is Karin
Wagener-de Laat.
Weekendviering 2018
Na raadpleging van de mensen die nauw betrokken zijn bij de liturgie in onze parochiekern St. Willebrord hebben de pastores en het parochiebestuur het besluit genomen om
per 1 januari 2018 in het weekend voortaan slechts één in plaats van twee vieringen te
houden in onze Willibrorduskerk. Dat zal de viering zijn op zaterdagavond 19.00 uur.
De zondagviering zal derhalve vanaf het nieuwe kalenderjaar gaan vervallen.
Omdat de Willibrorduskerk parochiekerk is zal er bij de hoogfeesten Kerstmis en Pasen
wel op zondag een viering zijn.
We beseffen dat het met name voor de kerkgangers op zondag een ingrijpende verandering
is die pijn zal doen, maar we hopen dat er ook begrip zal zijn voor de gemaakte keuze.
Data Eerste Heilige Communie en Datum Vormsel 2018
De presentatievieringen zijn op zaterdag 14 april 2018 om 17.00 uur (Willibrordusschool).
en om 19.00 uur (Maria Gorettischool). De vieringen van de E.H. Communie zijn op
zaterdag 26 mei (Willibrordusschool) en zondag 27 mei 2018 om 11.00 uur (Maria
Gorettischool). Op donderdag 31 mei om 19.00 uur mogen de Eerste Communicantjes in
hun communiekleren aansluiten bij de afsluiting en processie van de Mariamaand mei.
Op zaterdagmiddag 7 april 2018 om 14.00 uur vindt de Vormselviering plaats in onze kerk
voor de leerlingen van onze beide basisscholen. De vormheren zijn vicaris Verbeek en
emeritus-deken Kuyten.
Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel
Zowel voor de aanmelding van de Eerste Heilige Communie als voor het Vormsel geldt dat
de leerlingen van onze eigen twee Willebrordse basisscholen worden bericht via de school
voor een eventuele aanmelding. Leerlingen uit ons dorp, die op een andere school
onderwijs volgen, gelieven zich aan te melden via ons parochiesecretariaat.
Parochiebijdrage 2018: € 75,- per jaar
Het parochiebestuur heeft de minimum bijdrage voor het jaar 2018 voor onze parochiekern
vastgesteld op € 75,-. De parochiebijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het staat u
vanzelfsprekend vrij om een hogere bijdrage te geven aan onze parochie, als dat mogelijk
is voor u. Als u niet zo veel kunt missen, is een lagere bijdrage ook van harte welkom. Bij
de parochiebijdrage gaat het om de voortgang van onze geloofsgemeenschap en om het
behoud van onze monumentale kerk en Lourdesgrot financieel te ondersteunen. Het kan
niet anders, dan dat we als dorp St. Willebrord daar samen zorg voor moeten dragen! Voor
een ieder geldt: hartelijk dank voor uw bijdrage!

Schelpenviering
Jaarlijks nodigen wij de doopouders van dopelingen uit het afgelopen jaar uit om in een
viering de doopschelp van hun kind, die vanaf de doop in de doopkapel heeft gehangen, in
ontvangst te komen nemen. Deze schelpenviering is op zondag 11 februari 2018 om 11.00
uur in onze Willibrorduskerk. Ouders van dopelingen: noteer alvast deze datum!
Tweede collecte voor groot onderhoud
De tweede collecte in de vieringen van elk weekend is bestemd voor het groot onderhoud
van onze kerk, dat zich nu in de voorbereidende fase bevindt. Graag houden wij onze kerk
in een goede staat van onderhoud. Uw bijdrage daarbij is onontbeerlijk. HET HUIDIGE
SALDO BEDRAAGT € 52.515 (eind oktober).
U kunt uw gift ook storten op bankrekeningnummer NL43RABO 0306478056 ten name van
St.Franciscuspar. kern Willebrord inzake groot onderhoud. Hartelijk dank voor uw gift!
Website en facebook
Kijk voor nog meer actueel nieuws ook eens op: www.parochiesintwillebrord.nl en op
www.mortuariumsintwillebrord.nl. en op onze facebookpagina.
Tarieven uitvaart en opbaring
Het standaard tarief voor een kerkelijke uitvaart inclusief avondwake is € 580,00. Een
avondwake alleen kost € 291,00 en voor een dienst in de aula van het crematorium met
pastor (zonder avondwake) wordt € 386,00 in rekening gebracht. Er is een collecte in de
avondwake, als deze niet gevolgd wordt door een uitvaartdienst in de kerk. Een
gebedsintentie in een weekendviering kost €10,50. Het tarief voor opbaring in ons
mortuarium is € 480,00 voor 4 dagen, volgende dag(en) € 101,00 per dag (bij leden
parochiebijdrage resp. € 404,00 en € 76,00. Beheerder van het mortuarium is Jan
Koevoets.
Vrijwilligers gezocht!
De parochiekern blijft op zoek naar parochianen die zich voor onze parochie willen
inzetten. Want er is echt enorm veel werk te verzetten om alles de aanblik te geven die de
moeite waard is. Als u zich geroepen voelt tot: lector of lid van het koor, collectant in de
avondwake, of anderzijds, klussengroep voor kerk of begraafplaats, schoonmaaksters voor
Mariagrot of kerk, gastvrouw of gastheer op de maandag- en donderdagmorgen, laat het
ons even weten als u zich wil inzetten voor de parochie. Wij zijn u echt heel erg dankbaar.
Openingstijden Kerststal
U kunt onze kerststal, de grootste van West-Brabant, bezichtigen in onze prachtig
versierde kerk op de volgende dagen en tijden:
25 december
26 december
27 december
28 december

11.15 uur tot
13.00 uur tot
13.00 uur tot
13.00 uur tot

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

29 december
30 december
31 december
1 januari

13.00 uur tot
13.00 uur tot
11.15 uur tot
13.00 uur tot

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

Van 2 t/m 7 jan. 2018 alleen op afspraak op tel.nummer: 0165 38 22 01 of 06-22564088
(Jan Koevoets).
Sint Franciscusparochie regio Rucphen, parochiekern H.Willibrordus,
Pastoor Bastiaansensingel 32, 4711 EC St.Willebrord
telefoon: 0165-382201, e-mail: pk.sintwillebrord@sintfranciscusparochie.nl
Website: www.parochiesintwillebrord.nl
IBAN NL72RABO0148614205
ten name van St.Franciscuspar. kern Willebrord

