Eucharistisch Centrum eind november van start
Op zondag 27 november 2011 gaat het Eucharistisch Centrum in de
kerk van de Maria Koningin in Deventer officieel van start.
Begin dit jaar maakte bisschop Eijk bekend, dat de kerk van de Maria Koningin aan
het Mariënburghplein in Deventer binnen de H. Lebuinusparochie is aangewezen als
Eucharistisch Centrum (EC). De Maria Koningin wordt een centrum waar zonder
uitzondering en op een vast tijdstip op zondagen, kerkelijke hoogfeestdagen en op
nader te bepalen kerkelijke feestdagen de eucharistie wordt gevierd. De bisschop
vindt het van groot belang dat gelovigen erop kunnen rekenen, dat er nu en in de
toekomst in elke parochie minstens één kerk is en zal blijven waar op zondag altijd de
eucharistie wordt gevierd: ‘de ervaring leert dat het mensen aantrekt en dat het
kerkbezoek toeneemt, indien de liturgie van de eucharistie op een waardige,
inspirerende, verzorgde wijze wordt gevierd, op een vaste plaats, op een vaste tijd en
overeenkomstig de liturgie van de kerk. Het Eucharistisch Centrum is ook de kerk
waar de pastoor zoveel mogelijk een vaste plaats zal hebben.”
Consequenties
Pastoor Joachim Skiba licht het verder toe. “Dat de kerk van Maria Koningin de
komende jaren het centrale punt binnen onze parochie zal zijn, heeft voor de
geloofsgemeenschap van de Maria Koningin de nodige consequenties. Zij gaan iets
van hun eigenheid inleveren om ruimte te maken voor medeparochianen uit de
overige locaties. In het Eucharistisch Centrum zullen er naast de vaste zondagse
vieringen ook op woensdagavond samenkomsten zijn (rozenkransgebed, vespers,
aanbidding, eucharistieviering, catechese-ontmoeting) en verder willen we elke
tweede zondag van de maand koren, lectoren, misdienaars en/of acolieten uit de
andere locaties in het EC uitnodigen om aan de viering mee te werken. Ik heb
intussen echter wel gemerkt dat de Maria Koningin openstaat voor de nieuwe
ontwikkelingen en daar ben ik heel blij mee.
Kernteam
De afgelopen maanden zijn de plannen voor het Eucharistisch Centrum uitgewerkt
door een zgn. Kernteam, bestaande uit Koen Spliethof (locatie Maria Koningin),
Mieke de Jong (pastoraal assistent voor de liturgie in de Lebuinusparochie) en mijzelf.
Wij vormen de trekkers van het EC, coördineren de activiteiten en dragen zorg voor
de liturgie. In een aantal voorlichtingsbijeenkomsten hebben we de parochianen van
de Maria Koningin, afgevaardigden van koren, lectoren, acolieten en andere
betrokkenen op de hoogte gebracht van wat er komen gaat. Deze avonden werden
goed bezocht en verliepen in een prettige en constructieve sfeer.
Al doende leert men

Zondag 27 november a.s. gaat het Eucharistisch Centrum dan officieel van start. Het
eerste jaar wordt het een beetje zoeken. We kunnen nu nog niet precies zeggen hoe
het wordt, onderweg leren we veel. Mijn bedoeling is om tweemaal per maand op
zondag voor te gaan in de eucharistieviering in het EC, in twee achtereenvolgende
weken, maar telkens verschuivend zodat ik ook andere koren meemaak. Eén zondag
hebben we een gastkoor, de overige drie zondagen worden verzorgd door de eigen
Maria Koningin-koren. Soms is er een vijfde zondag en die proberen we een speciale
invulling te geven. dat wordt dan een zgn Bedevaartzondag, met een ad-hoc-koor;
wie daarin mee wil zingen mag meezingen.
Koffiedrinken
Iets wat ik heel belangrijk vind en wat ik nogmaals wil benadrukken is dat de
parochianen na afloop van elke zondagviering in het EC de gelegenheid hebben om in
de ontmoetingsruimte van de kerk een kopje koffie te drinken en een praatje te
maken. Ik wil daar dan zelf ook aan deelnemen. Dit samen koffiedrinken is een
essentieel onderdeel van het Eucharistisch Centrum, dat voor iedereen vrij
toegankelijk is.
Niet moeten maar mogen
Een vraag die ik de afgelopen tijd nog wel eens krijg is: hoe bevorderen we de
betrokkenheid van onze medeparochianen bij het Centrum, hoe bereiken we ze. Ik
ben van mening dat je niets moet of kunt afdwingen. Je bent christen voor jezelf en
de rest komt wel. Door er in het EC voor elkaar te zijn, liefde uit te stralen naar hen
die komen en de rest uit handen te geven doen we genoeg. Vanuit deze primaire
houding kan het verder groeien. Jezus is begonnen met twaalf apostelen en hij
klaagde niet omdat hij te weinig leerlingen had. Wij willen er voor de mensen zijn, wij
willen geven. Aantallen zeggen mij niet zoveel. Overigens betekent dit niet dat we
met de opening van het Eucharistisch Centrum aansturen op sluiting van andere
kerken. Dat is geenszins de bedoeling. Zoals ik al eerder heb gezegd: daar waar de
locale geloofsgemeenschappen gezond en vitaal zijn gaan de kerken niet dicht.
Nieuwe ideeën
Het Eucharistisch Centrum staat open voor nieuwe ideeën. Er is bijvoorbeeld
gevraagd om de kerk langer open te houden voor mensen die op zondagmiddag een
kaarsje willen komen opsteken, anderen stellen voor om er meer gezins- en
jongerenvieringen te houden. Wij willen de mogelijkheden graag bekijken en hopen
dat veel vrijwilligers daarin met ons mee willen doen en denken. Ik zie de
ontwikkelingen voor de komende jaren positief in, want de ervaring leert: als er
eentje komt, komen er vervolgens twee, daarna drie, enzovoorts. Zo werkt dat.”
In de Zoutkristallen staan vanaf nu de vieringen en ontmoetingen in het Eucharistisch
Centrum in een eigen zoutkristal vermeld.

