SINT ELISABETHPAROCHIE

NIEUWSBRIEF

De Sint Elisabethparochie is op weg om zich in elke kern aan te passen aan
deze tijd. In deze uitgave bijzondere aandacht voor de kern Sleeuwijk.
Februari 2018

UITNODIGING
-Op weg naar een nieuw thuisBinnenkort vinden de laatste vieringen plaats in de H. Jozef de Werkmankerk van Sleeuwijk
en gaan we afscheid nemen van een vertrouwde plek. De herinneringen die we hebben
opgedaan in al die jaren nemen we mee…
Er wordt een laatste woord- en communieviering voorbereid door alle vrijwillige
voorgangers en de kerk zal aan de eredienst worden onttrokken in een eucharistieviering
waarin -waarschijnlijk- bisschop Mgr. Liesen zal voorgaan.
Zondag 4 maart a.s. 9.30 uur
Woord- en communieviering
Na afloop is er koffie met iets lekkers in ‘De Zolder’.
Zondag 18 maart a.s. 11.00 uur
Eucharistieviering
Na afloop is er koffie met een broodje in ‘De Zolder’.

Herinneringsboek
Momenteel ben ik bezig een
herinneringsboek samen te stellen
dat bestaat uit foto’s, verhalen,
anekdotes en speciale belevenissen van
parochianen. Veel parochianen hebben
hier al een bijdrage aan geleverd. Twijfel
niet en doe ook mee! De sluitingsdatum
hiervoor is 2 maart. Daarna ga ik het
boek uitwerken en ik hoop het met
Pinksteren klaar te hebben.
Met dit boek kunnen we terugkijken op
ruim 50 jaar H. Jozef de Werkmankerk
waar we veel gevierd en gedeeld
hebben met elkaar.
Conny van Deursen, 0183 - 30 94 04
cvandeursenvugts@kpnmail.nl

Vieringen
Datum
4 maart
11 maart
18 maart
Vanaf 25 maart:

Plaats
Sleeuwijk
Woudrichem
Sleeuwijk
Woudrichem

Tijd
9.30 u.
9.30 u.
11.00 u.
9.30 u.

SINT ELISABETHPAROCHIE

GEBOUWENCOMMISSIE
ZOEKT ACTIEVE
PAROCHIANEN IN
KERN OP
Met parochianen gaan we praten
wat zij graag willen. Zo kunnen
we met elkaar bouwen aan een
nieuwe ontmoetingsruimte, waar de
vertrouwde gemeenschap zich weer
thuis kan voelen.
De gebouwencommissie kijkt mee en
samen kunnen we dan een voorstel
aanbieden aan het bestuur.
Chantal de Schepper is contactpersoon tussen gebouwencommissie
van het parochiebestuur en de kern
Woudrichem/Sleeuwijk. Ze neemt deel
aan de werkgroep Sluiting Kerkgebouw Sleeuwijk en de werkgroep
(Kerk-)gebouw Woudrichem i.o.

Interieur en religieuze voorwerpen
Er is een lijst opgesteld van alle voorwerpen. Het gaat maar liefst om ruim 80
voorwerpen zoals kelken, beelden, schilderijen, kruisbeelden, gebedsmantels,
kandelaars, doopvont, cibories, kleden, stoelen en nog veel meer.
Van elk voorwerp werd bepaald of het geplaatst wordt in de kerk
van Woudrichem, of een bestemming gaat krijgen in het (gewenst
toekomstige) bijgebouw bij de kerk, dan wel dat het naar de opslag
van het Diocesaan depot voor kerkelijke kunst in Bergen op Zoom gaat.
Over geschonken of uitgeleende voorwerpen wordt overleg met de eigenaars
gevoerd. Zij bepalen mede welke bestemming deze voorwerpen krijgen.
Een aantal geselecteerde voorwerpen komt -aldus is het voorstelin aanmerking voor verkoop, bij voorkeur binnen de parochiekern
Woudrichem. Wat niet wordt verkocht gaat naar goede doelen.

HOE ZIT HET MET DE
ONTMOETINGSRUIMTE:
TUSSENOPLOSSING
Voorlopig kunnen we ‘De Zolder’
in Sleeuwijk nog gebruiken tegen
zeer vriendelijke voorwaarden. En
in Woudrichem kijkt de werkgroep
(Kerk-)gebouw Woudrichem i.o. of
er tijdelijk een voorziening getroffen
kan worden vlakbij de kerk. Daarmee
voorzien we op korte termijn in de
behoefte aan ontmoetingsruimte
en hebben we tijd om een goede
structurele ruimte te vinden of
te bouwen. Zolang er nog geen
(tijdelijke) oplossing is, wordt er na
de viering koffie geschonken achter
in de kerk.

Sint Elisabethparochie
Sint Jozeflaan 3,
4941 GP Raamsdonksveer
0162 51 15 51
info@sintelisabethparochie.nl
www.sintelisabethparochie.nl

Kosters
De groep mensen die de kosterstaken vervult in Sleeuwijk
is bereid hun activiteiten voort te zetten in de kerk van
Woudrichem. Samen met de kosters daar, Ton en Bets Kuis, en de
mensen van de koffieschenkgroep van Woudrichem zullen zij de
werkzaamheden rondom de vieringen gaan verzorgen. Wij heten
hen van harte welkom.

