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De Elisabethparochie is op weg om zich in elke kern aan te passen aan deze tijd.
Juni 2018.

MOOIE EREDIENST
De laatste eucharistieviering in de kerk H. Jozef
Werkman in Sleeuwijk op zondag 18 maart 2018
was een ontroerende met veel herinneringen aan
dopelingen, huwelijksparen en gestorvenen. De
kerk was vol met parochianen, belangstellenden
uit andere kerkelijke stromingen en lokale
bestuurders. Het koor zong de Latijnse mis van
Gounod; de volkszang begon met de intredezang
uit de Schubertmis.
Na afloop van de viering werd de sleutel
van de kerkdeur door de voorzitter van de
parochiekerncommissie Arie van der Linden,
overhandigd aan twee parochianen. Omringd
door kerkgangers sloten zij voorgoed de kerk in
het dorp.
Na afloop dronken we koffie of thee in de ‘De
Zolder’. Parochianen gingen rond met schalen
krentenbollen en broodjes. Voor de kinderen
was er limonade. De sfeer was rustig, nog onder
de indruk van de ceremoniële kerksluiting en
doordrongen van het feit, dat er definitief een
tijdperk afgesloten was.
Er viel toch enige vrolijkheid te beleven: op een tv-scherm kon men kijken naar het
kerkkoor van 20 jaar geleden. Zij traden op als een gospelkoor met eigen solisten.
Nu zijn deze solisten nog steeds koorlid.
De geloofsgemeenschap wil de onderlinge betrokkenheid van harte meenemen
naar de wekelijkse vieringen in de kerk H. Joannes Nepomucenus in Woudrichem.

ZONDAG 1 JULI VERKOOP/
VEILING IN SLEEUWIJK
Een greep uit de collectie voor
de veiling
• prachtig gedecoreerde
paaskaarsen
• een groot terracotta beeld
• een eikenhouten
uitschuiftafel met 4
bijbehorende stoelen
• kerstgroepen met grote
beelden

VERKOOP/VEILING ZONDAG 1 JULI
Alle liturgische attributen uit de H. Jozef Werkmankerk krijgen een
bestemming elders of worden zolang opgeslagen in een depot. Er zijn
echter nog genoeg spullen die mogelijk uw belangstelling hebben. Grotere
stukken worden geveild, kleinere stukken worden verkocht.
Iedereen is na de viering in Woudrichem welkom in het voormalige
kerkgebouw in Sleeuwijk, waar de vele overtollige spulletjes staan
opgesteld. Er wordt koffie en thee geschonken en een broodje geserveerd.
Snuffel dan gerust eens rond.

Veilingmeester
Arie van der Linden
Veiling tot uiterlijk 13.30 uur.

Herinneringsboek
Zo’n veertig personen gaven gehoor aan de oproep van Conny van
Deursen om hun ervaringen te delen van 54 jaar vieren in onze kerk.
Conny heeft de teksten verzameld en voorzien van heel veel foto’s.
Er wordt een mooi boek van gemaakt. We hopen het op 1 juli te
presenteren!
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PAROCHIEKERNEN IN BEELD
Het bestuur en de gebouwencommissie blijven contact houden met de PKC’s en het bisdom
Variant ontmoetingsruimte in ontwikkeling
Woudrichem, kerk H. Joannes Nepomucenus
De parochianen uit Sleeuwijk zijn van harte welkom in Woudrichem. Er is nog geen ontmoetingsruimte,
maar inmiddels is er wel als variant een schetsplan opgesteld voor een ruimte in de achtertuin van
de kerk. We kijken samen met de gemeente naar de haalbaarheid van dit plan.
Kerkgebouw inmiddels te koop via inschrijving
Sleeuwijk, kerk H. Jozef Werkman
Het gebouw is inmiddels te koop aangeboden, o.a. op www.funda.nl en in het Altena Nieuws.
Belangstellenden kunnen via een inschrijving een bieding doen tot eind juni. In het aanbod is
bedongen dat we de glas-in-lood ramen blijven behouden.
Viering op vrijdag en verkenning ontmoetingsruimte
Dussen, kerk H. Maria Geboorte
De vieringen vinden nu op vrijdagavond plaats en worden goed bezocht. Na afloop wordt er in
een gezellige sfeer koffie geschonken. Op Sacramentsdag 1 juni was er een uitgebreider samenzijn,
met koffie, een drankje en een borrelhapje waarbij iedere bezoeker een roos kreeg uitgereikt als
bemoediging.
De gebouwencommissie heeft besloten om eerst te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor
een ontmoetingsruimte, daaraan wordt de verkoop van het pand gekoppeld.

Viering op donderdag en verkenning ontmoetingsruimte
Geertruidenberg, kerk H. Gertrudis
Op donderdagavonden worden de vieringen, evenals in Dussen goed
bezocht. Eenmaal per maand drinken we na afloop koffie. Het Ceciliakoor
van Geertruidenberg zingt eens per maand in Raamsdonk. Ook hier
willen we ons eerst oriënteren over een mogelijke ontmoetingsruimte
alvorens de verkoop in te zetten.

Plan van aanpak vloer in besluitvormingsfase beland
Hank, kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Een aantal noodzakelijke herstelwerkzaamheden waren opgeschort
in de fase van het ontwikkeling van het gebouwenplan. Nu Hank als
parochiekerk is aangewezen, beginnen we met het herstel van de vloer
in de kerk. Het plan van aanpak ligt momenteel ter goedkeuring bij het
bestuur.
Acties na de zomer
In de kerken van Raamsdonksveer en Raamsdonk wordt nog niet actief
gewerkt aan de uitvoering van de plannen uit het gebouwenplan. Na de
zomer hoopt het bestuur daar werk van te maken.
Wil je meedoen? Laat het ons weten.
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