
UIT DE VERGADERING VAN HET PAROCHIEBESTUUR.

De vergadering van april vond in verband met de corona crisis ook plaats via internet, waarbij ieder 
bestuurslid vanuit huis meedeed. Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken in het 
bestuursoverleg: 

Vanaf juni 2020 zal Harry Hondeman het diaconale beraad overnemen van Ellis Vleugels en dit 
beraad vertegenwoordigen in het bestuur. Krista Boot neemt het liturgisch beraad over en zal die 
vertegenwoordigen in het bestuur. Ellis Vleugels, die nu dus de diaconie vertegenwoordigt in het 
bestuur zal de functie van vice-voorzitter in het bestuur gaan vervullen. De bezinningsdag voor het 
bestuur in Oudenbosch die eerder gepland stond in maart wordt verschoven, maar onduidelijk is nog 
wanneer dit kan. Er is echter behoefte om als bestuur op korte termijn bij elkaar te komen en te 
overdenken waar we als bestuur staan en wat we willen bereiken vanwege een nieuw bestuur, een 
nieuw kerkgebouw en de vernieuwing van de hele parochie.

De bouw van het nieuwe kerkgebouw gaat gewoon door, ondanks de corona maatregelen. Het einde 
van de bouwactiviteiten komt in zicht. Het wordt een prachtig gebouw. De huidige 1.5 meter economie 
in de kerk wordt lastig, dus is een zorg voor als de kerk weer open kan voor parochianen.

Praktische zaken rondom het in gebruik nemen van een nieuw kerkgebouw moeten nu al geregeld 
gaan worden. Hier wordt al aan gewerkt door verschillende werkgroepen.

De inwijding van het nieuwe kerkgebouw staat gepland in oktober, maar de datum en de vorm wordt 
nu onzeker. De kerk wordt wel in gebruik genomen zodra die is opgeleverd, maar de inwijding zal 
uitgesteld worden. Ook in de Lichtboog en de Goede Rede zullen voor vieringen in verband met de 
1.5 meter regel maatregelen moeten worden getroffen. Te denken valt aan meerdere vieringen per 
dag met een beperkt aantal parochianen per viering.

De gemeente Almere heeft belangstelling voor het opnemen van het nieuwe kerkgebouw in de 
kunstroute in verband met de aanwezigheid van het kunstwerk van Theodore Strawinsky.

Het coronavirus kost onze parochie naar schatting 15.000 euro aan verminderde opbrengsten. 

Onder andere de vastenactie en de eerste communie zullen we op een later tijdstip moeten inhalen.  

Naast de vele positieve reacties op de bouwkrant zijn er ook mensen die het niet op prijs stellen dat ze
de bouwkrant ontvangen, die onlangs voor de tweede keer is verstuurd. Zij hebben die bouwkrant 
ontvangen omdat ze ingeschreven zijn bij de Sila als katholiek in de gemeente Almere. Het is 
technisch niet te doen om 80 mensen uit dit bestand te filteren, zonder dat ze helemaal uit moeten 
schrijven als katholiek bij de Sila. Het nieuwe kerkgebouw is voor heel Almere en iedereen zal er 
welkom zijn.

Op de online vieringen wordt positief gereageerd. Op de webpagina van de parochie 
(www.katholiekalmere.nl) wordt bijgehouden wanneer de kerk beperkt open is. Ook kun je je daar 
inschrijven voor de nieuwsbrief voor actuele informatie. Ook hier wordt gebruik van gemaakt. Elke 
zondag zitten in het kerkgebouw tussen 11:00 en 13:00 een koppel van twee parochianen die zorgen 
dat mensen een kaarsje kunnen branden of gewoon voor een gesprek. Vanuit het bisdom is 
belangstelling voor de jongeren groepen binnen onze parochie.

De liturgie rondom de internetuitzendingen hebben vorm gekregen. De eerste communieviering en de 
vormselviering zullen worden uitgesteld in verband met de beperkingen rondom het corona virus. Ook 
kan een nieuwe vormselgroep pas in september 2021 starten. Er kan wel worden aangemeld op de 
website.

De jongerengroep probeert verder te gaan met online meetings. Jong Bisdom Haarlem verzorgt nu 
ook online catechese. De volwassenendoop op eerste paasdag en eventuele 
huwelijksvoorbereidingen gaan met in achtneming van de regels rondom veiligheid en onderlinge 
afstand door voor hen die dit liever niet willen uitstellen.

In mei was de emeritaatsviering van Raymond gepland, dat zal helaas uitgeteld moeten worden.



Caritas en het maatjesproject zijn heel goed bezig. De hoop is op een nog grotere naambekendheid. 

Het bestuur stemt in met een tweede termijn van vier jaar voor Selma Boot als lid van de PCI.

Er is een concept vrijwilligersbeleid opgesteld, welke volgende maand besproken zal worden. De 
eerste indrukken zijn goed.

Peter de Zwart.

VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR.
De afgelopen jaren heeft u in de rubriek “van de bestuurstafel” een opsomming kunnen lezen van de 
onderwerpen die besproken werden tijdens de bestuursvergaderingen. Zoals u hebt kunnen lezen is 
er een wisseling van de wacht in het bestuur geweest. Zo ook een andere opzet van deze rubriek, met
meer een verhalende lijn en de interessante weetjes van wat in het bestuur besproken is. 

De interessante weetjes vanuit het bestuur deze maand? 
Niet onbelangrijk om te melden is dat Pastor Raymond Maas met emeritaat is gegaan afgelopen 
maand mei. Gelukkig kunnen we nog wel een beroep op hem blijven doen.
Het bestuur heeft een nieuwe vicevoorzitter, en er bleek zelfs een voorzit-tershamer te zijn. Deze is 
afgelopen maand mei keurig netjes overgedragen door de vertrekkende vicevoorzitter René Jonker 
aan Ellis Vleugels. Als een soort wisselbeker heeft nu Ellis die voorzittershamer in bezit. Omdat er ook
twee nieuwe bestuursleden zijn die de Diaconie en de Liturgie beraden vertegenwoordigen in het 
bestuur gaan we dus met drie nieuwe bestuursleden verder. 
In het parochiebestuur hebben we nog een vacature voor de vertegenwoor-diging van de catechese in
het bestuur. Mocht u interesse hebben laat het dan weten bij de pastor of een mail naar 
secretaris@katholiekalmere.nl.
Het bestuur ontkomt natuurlijk ook niet aan de corona maatregelen en heeft een keer via de computer 
met internet vergaderd. Dat ging goed, maar we komen liever bij elkaar en gelukkig is dat nu weer 
mogelijk. 
De bouw van het nieuwe kerkgebouw gaat door, maar heeft zelf ook te maken met vertraging van 
toeleveranciers van bouwmaterialen. Die vertraging wordt zoveel mogelijk beperkt, maar oplevering 
van het gebouw zal toch na de bouwvakvakantie plaats vinden. Het bestuur heeft ook nagedacht over 
mogelijk verhuur van de kerkruimtes. Maar voordat met verhuren van ruimtes in het nieuwe 
kerkgebouw wordt begonnen willen we eerst zelf wennen aan het nieuwe kerkgebouw en dan pas vast
stellen welke ruimtes op welke tijden voor verhuur in aanmerking komen. 
Met een kleine groep mensen wordt op dinsdag weer koffie/thee gedronken op de locatie Randstad. 
Zoals bekend kunnen er weer kerkdiensten worden georganiseerd nu met de versoepeling van de 
maatregelen in verband met de coronacrisis. Met de PKN is afgesproken om en om een PKN viering 
en een RK mis te houden in de Lichtboog met aanwezigen. In juni komen er twee proefvieringen met 
maximaal 30 aanwezigen en als we daarvan geleerd hebben zullen in juli om de andere week 
vieringen zijn met zo veel mogelijk aanwezigen doch maximaal 100 voor zover dat past met de 1,5 
meter afstand en de overige maatregelen die zijn genomen. Bij binnenkomst in de Lichtboog wordt 
dan een intake gesprek gehouden en moeten handen worden gewassen/ ontsmet. 
Uit de proefvieringen blijkt dat er begrip is voor de maatregelen door de parochianen. Voor de 
maanden juli en daarna komt er een reserveringssysteem die het bisdom beschikbaar stelt. Deze 
staat op: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/delichtboogalmere/. Voor parochianen 
zonder internet kan er telefonisch worden gereserveerd.
De technici die de live streams verzorgen hebben daar best wel plezier in ondanks technische 
tegenslag met name die van synchronisatie van het geluid. We zijn hen dank verschuldigd. 
Met het verschijnen van deze Kerkmare zijn er op zaterdagavond weer parochianen aanwezig in de 
Lichtboog. De opnames die dan ook gemaakt worden zullen dan niet live mee te kijken zijn, maar pas 
op zondag op Youtube beschikbaar komen.
Met de parochianen van de Goede Rede in Almere Haven zijn afspraken gemaakt over de 
toekomstige rooms katholieke vieringen in de Goede Rede, naast de oecumenische vieringen. 
Gestreefd wordt naar één keer per maand een katholieke viering met een pastor.
De documenten vrijwilligersbeleid en vertrouwensvrijwilliger zijn vastgesteld, waarmee vrijwilligers 
weten wat er voor hun geregeld is, en waarmee het voor nieuwe vrijwilligers aantrekkelijk moet 
worden om zich in te zetten voor de parochie. De vertrouwensvrijwilliger is zelf ook een vrijwilliger 
waarmee elke andere vrijwilliger zelf contact kan opnemen bij grensoverschrijdend gedrag in de zin 



van geestelijk en lichamelijk welbevinden. U kunt in deze Kerkmare hier meer over lezen in de 
bijdrage van Ellis Vleugels.
Voor wat betreft de financiën: de jaarrekening 2019 is opgesteld en ingediend.
De coronacrisis zorgt voor dit jaar 2020 voor een enorme vermindering van de inkomsten, vooral die 
van de collectes die niet meer plaats vinden. 
Veel zaken liggen stil in verband met het coronavirus. Denk aan eerste communie en de HKP groepen
voor het vormsel. Eerste communie en Vormsel lopen daardoor een jaar “vertraging” op. Er zijn 
inmiddels wel afspraken het weer te hervatten.

VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR.
Onlangs heeft het parochiebestuur voor het laatst vergaderd op locatie Randstad Almere, welke 
gebruikt werd voor onder meer het secretariaat. Het vertrek is op initiatief van de verhuurder, maar het
komt ook wel uit omdat we op die manier huurkosten kunnen besparen. Het kost wel weer een hoop 
werk om de spullen tijdelijk op te slaan en het gebouw leeg op te leveren. Voorlopig wordt het dus 
voor iedereen die op Randstad werkte even thuiswerken.

U kunt het secretariaat nu bereiken onder administratie@katholiekalmere.nl of 
penningmeester@katholiekalmere.nl. Pastoor Sandor Koppers kunt u bereiken via zijn mobiele 
telefoonnummer 06 29132792 of zijn e-mail adres pastoor.koppers@katholiekalmere.nl.

We zijn natuurlijk volop bezig met de gevolgen van corona en hoe daarmee om te gaan. De koren 
hebben bijvoorbeeld de afgelopen maanden niet kunnen repeteren. Gelukkig kon er tegelijk met het 
starten van de scholen na de zomervakantie weer groen licht worden gegeven om te repeteren, maar 
gelden er wel strenge veiligheidsvoorschriften volgens de richtlijnen van het RIVM.

De datum waarop we het nieuwe kerkgebouw in gebruik kunnen nemen is helaas nog niet bekend. 
We gaan er vanuit dat dit najaar de eerste vieringen in de nieuwe kerk kunnen plaatsvinden. De 
festiviteiten omtrent de opening van de nieuwe kerk zullen i.v.m. Corona in ieder geval naar volgend 
jaar verplaatst worden.  Zodra er meer bekend is laten wij u dat weten.

Door de online vieringen zijn we ook de Senioren parochianen minder gaan zien. Er wordt nagedacht 
over hoe we de contacten met de oudere parochianen kunnen versterken. Initiatieven zijn besproken 
en worden momenteel verder uitgewerkt.

In deze Kerkmare vindt u een stukje van Ellis Vleugels over de stewards die u in de kerk tegenkomt en
waar wij heel blij mee zijn. Het blijft nog steeds nodig om u voor een viering aan te melden via 
https://katholiekalmere.nl/ en dan te kiezen voor “reserveren voor een viering in de Lichtboog”. Zonder 
aanmelding bent u niet verzekerd van een plekje. Er zijn enkele plekken naast elkaar voor gezinnen, 
maar er is echter geen garantie dat u daar gebruik van kan maken. Soms lukt dat niet i.v.m. de andere
reserveringen. Mocht u zich hebben aangemeld, maar er toch geen gebruik van willen maken, wilt u 
zich dan weer afmelden? Op deze manier kan een ander iemand er gebruik van maken. Dank 
daarvoor.

De collecteopbrengsten zijn een stuk minder, zelfs nu er weer beperkt missen met parochianen 
worden gevierd. Tijdens de vieringen die nu mogelijk zijn wordt niet gecollecteerd. Wel kan na afloop, 
bij het verlaten van de kerk een gift worden gedaan in de mandjes bij de uitgang. Het is ook mogelijk 
uw bijdrage te doneren via bankrekeningnummer: NL98 RABO 0301 0477 82.


