Nieuwsbrief
Parochie H.Maria Maior te Dordrecht
16 januari 2021

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Verlenging van de tweede lockdown
- Openstelling kerkgebouw doordeweeks
- Overlijden emeritus pastoor Duurkoop
- Nieuw kerkbestuurslid
- Kerkbalans
- Collectes online betalen
- Voortgang verbouwing pastorie

Verlenging van de tweede lockdown
Vanwege de verlening van de huidige lockdown tot in ieder geval dinsdag 9 februari 2021 zal ons
kerkgebouw conform de huidige maatregelen tot diezelfde datum gesloten zijn. De vieringen gaan
door in de livestream en worden vanuit de beide kathedrale kerken via YouTube uitgezonden. Alle
informatie hierover is te vinden op de pagina Online Vieren op de landelijk website. Deze pagina
wordt geregeld met de meest recente informatie over voorgangers, liturgieboekjes en collectes
bijgewerkt.

Openstelling kerkgebouw doordeweeks
Aansluitend bij de verlenging van de lockdown zal het kerkgebouw tot in ieder geval dinsdag 9
februari 2021 geopend zijn op dinsdag 19 en 26 januari en op 2 en 9 februari van 12 tot 15 uur.
Men kan dan een kaarsje branden, in stilte mediteren of de pastoor spreken.

Overlijden emeritus pastoor Duurkoop
Op 5 januari is emeritus pastoor Annemieke Duurkoop overleden. Veel parochianen van Dordrecht
hebben haar gekend. Zij heeft namelijk in Dordrecht gewoond en was lid van onze parochie. Hierover
schrijft aartsbisschop-elect Bernd op de website van de Oud-Katholieke kerk: “Theologie had ze in
Leiden gestudeerd, in Dordrecht had ze in de oud-katholieke parochie in de Voorstraat de kerk in
haar leven teruggevonden. Ze was geraakt door de zorgvuldig vormgegeven liturgie, de
tegenwoordigheid van de Heilige. Maar het moest wel mensenspel blijven.” (In memoriam
Annemieke Duurkoop (4 april 1950 – 5 januari 2021) – Oud-Katholieke Kerk van Nederland) Zij
verwelkomde met name de kinderen en begeleidde hen in het misdienaarschap. Ze was ook actief als
kerkmeester.
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Wij bidden voor Annemieke dat de Eeuwige zijn licht over haar doet schijnen. Ons gebed is ook voor
haar partner Peter, kinderen en kleinkinderen. Om een blijk van medeleven te sturen kunt u pastoor
Henk vragen om het adres van Peter.

Nieuw kerkbestuurslid
Aartsbisschop-elect Bernd heeft Hetty Bezemer-Post benoemd als lid van het kerkbestuur. We zijn
blij dat Hetty mee helpt met het bestuur van de parochie Dordrecht. Zij zal met Erna en pastoor Henk
overleggen en beslissen over alle zaken die in het bestuur aan de orde komen. Daarbij zal zij
bijzondere aandacht geven aan de opbouw en het functioneren van de contactgroep.

Kerkbalans
In de komende week zult u van het kerkbestuur een brief ontvangen met het verzoek om een
bijdrage te geven in het kader van de actie kerkbalans 2021. Wilt u uw parochie ondersteunen? Wij
rekenen op u om de plannen voor 2021 te kunnen realiseren en samen kerk te zijn.

Collectes online betalen
De collectes van de vieringen tot en met 14 februari 2021 kunnen online
worden betaald via onderstaande link of via de QR code die hiernaast is weer
gegeven:

Klik hier voor de betaallink digitale collecte

Voortgang verbouwing pastorie
Op 26 november is een aanvraag verzonden aan het Collegiaal Bestuur om te mogen beginnen met
de voorbereidingen van de verbouwing van de pastorie die gedeeltelijk groot onderhoud is en
gedeeltelijk een verbouwing in appartementen. Vanaf 15 december is het kerkbestuur begonnen met
het leegmaken van de pastorie. We kunnen hulp gebruiken bij het sjouwen van meubels. Wie mee
wil helpen, graag! Neem dan contact op met de pastoor h.schoon@live.nl
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We hopen binnen afzienbare tijd aannemers offertes te kunnen laten uitbrengen en een
architectenbureau deze te laten vergelijken en een begroting opstellen. Daarna zal de definitieve
aanvraag voor goedkeuring uitgaan naar het bestuur van de landelijke Oud-Katholieke kerk.

------------------------------------------------------Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? Mail naar via h.schoon@live.nl

PAROCHIE H.MARIA MAIOR TE DORDRECHT
Kerkbestuur
Website: www.dordrecht.okkn.nl
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