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Corona –Nieuws

’Het Zaanse Hoekje’
de huiskamer van de Zaanstreek e.o.
 voor een gezellig diner
 voor al uw feesten, partijen, lunches,
brunches en condoleances.
 voor al uw catering thuis
 gratis parkeergelegenheid naast restaurant
uitverkozen tot
BESTE TERRAS VAN HET JAAR

Bij het ter perse gaan van deze editie werd
bekend dat de kerken,
voor vieringen, weer open mogen
vanaf 1 juli,
met natuurlijk de daaraan
vast zittende maatregelen!
Derhalve zullen er dus
vanaf het weekend van 4/5 juli
weer vieringen zijn in
ál onze parochiekerken!
Hoe we dat gaan oplossen
met 100 of meer kerkgangers
hoort u te zijner tijd!
Houdt daarvoor de parochiewebsite:
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
en indien mogelijk de dag- weekbladen.

NIEUW
het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre

én alle andere
nieuwsvoorzieningen in de gaten!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15
www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl
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Voorwoord
VOORWOORD

U

Pinksteren 2020

kent vast wel het beroemde sprookje van Aladin. Door allerlei avonturen was hij in het bezit gekomen van een wonderlamp. Wanneer hij de
lamp voorzichtig in zijn handen nam en langzaam over het glas wreef, verscheen er plotseling een machtige geest die hem vroeg wat hij wenste. Die geest was de
dienaar van de lamp en hij moest doen wat Aladin wilde. Die kreeg zo met al zijn schatten en rijkdommen een leven als een prins. Ten slotte wenste hij zich een prachtig paleis, en uiteindelijk kreeg hij zelfs de dochter van de sultan als vrouw. Dat is dus een kostbaar bezit
zo’n lampengeest, oftewel: ’n geest in de fles… Maar helaas, het is een sprookje! Of misschien toch niet?
“Met Pinksteren is er juist sprake van een geest, de heilige Geest”, zeggen de christenen.
Wat is dat?
In ieder geval geen ‘tovergeest’, die op die pinksterdag verscheen en toch is er wel sprake van een
wonder! Immers, mensen werden helemaal vol van die heilige Geest van God. In onze taal kunnen we
het niet begrijpelijk verwoorden, maar in de oorspronkelijke taal van de Bijbel betekent geest: ADEM,
de adem van God. De mensen werden vervuld met Gods Adem! Zoals God eertijds zijn adem had ingeblazen bij ADAM en hem daarmee tot leven gewekt had, zo beginnen de apostelen, ‘begeesterd’, een
nieuw leven. Ze laten hun angst varen en brengen vanaf dat moment troost, bemoediging, mildheid in
verharde harten, vrede waar ruzie was en gebalde vuisten worden uitnodigende handen. Dat kon allemaal gebeuren omdat Gods levensadem hen allemaal vervulde. Dat is het WONDER van Pinksteren!!
Juist in deze ‘corona-tijd’ waar onder de hele wereld te lijden heeft, zien we nog duidelijker wat ADEM
betekent. Beademingsapparatuur redt vele mensenlevens. Ook mond-op-mondbeademing in geval van
nood, laat dat treffend ervaren. De adem van de mens is het teken dat je leeft! Maar nog indringender
zien we dit gebeuren in het ademen van God.
Ook Jezus blaast zijn adem uit over de Leerlingen en zegt erbij: “Ontvangt de heilige Geest”. Zijn eigen
leven komt bij hen binnen. En niet alleen bij hen, maar elke gedoopte mens krijgt door Jezus aandeel in
Gods eigen leven. Elk Pinksterfeest herinnert je daar aan: God leeft in jou, zo als jouw adem. Hij ‘be-leeft’
je.
Zoals Aladin iets vroeg aan de geest in zijn fles en het ook kreeg, zo mag jij ook vragen aan de heilige
Geest in jou. Niet om een wonderpil die plotseling weer beter maakt en sterk, al is dit wel een verleidelijke vraag en zeker in dit moment van de Corona. Maar vooral om moed en innerlijke kalmte om wat je
overkomt aan te kunnen, om vertrouwen, geduld, toekomst en durf om tegen de stroom in te zwemmen, die je zo vaak dwingt om bij jezelf te blijven en de anderen moeten zelf maar zien hoe ze met het
leven klaar komen. Het is die Geest die je dan ineens laat voelen dat je nooit alleen bent: Mijn GOD is
met mij. Dat is geen sprookje!
Ook al zie je HEM niet altijd direct, maar waar de ene mens zorgt voor de ander,
mag je HEM aanwezig weten. Heel treffend en ontroerend kun je dat nu in
deze zorgelijke tijd meemaken. Een bos bloemen, een handreiking, en nog
zoveel meer aan zorg en liefde wat levensmoed kan doorgeven aan anderen.
Daarom: beleef het komende Pinksterfeest als een krachtig startpunt voor
een intenser en geestrijk leven NU en voor de tijd NA de Corona. Houd vol en
pak aan met dezelfde zorg voor elkaar zoals God voor jou elke dag zorg draagt.
“Ambula in Spiritu Sancto”, riepen de Christenen in vroegere tijd elkaar toe, dat wil zeggen:
“GA IN DE GOEDE GEEST”
Dat wens ik iedereen van harte toe in deze zo veranderende en zorgelijke tijd.
Ondanks alles fijne pinksterdagen!
A.F.M. Goedhart, pastoor Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam-Centrum
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Gebaar
EEN KLEIN GEBAAR

Open Hart
Een zaterdagochtend zonder cappuccino? Ondenkbaar dus ik ren snel naar Jan Linders voor een pak
melk. Anil sluit achter mij aan in de rij bij de kassa. "Ik voor jou betalen." Ik zeg dat dat niet hoeft, maar
hij blijft aanhouden dus ik accepteer zijn vriendelijke aanbod. Dan vouwt hij zijn handen in elkaar,
houdt ze voor zijn borst en buigt kort zijn hoofd. Ik doe hetzelfde en voel direct een verbinding van
hart naar hart.
Anil, de vader van een vriendin van mijn dochter en Irakees. Met zijn gezin niet meer welkom in zijn
land. Gelukkig wel in dat van ons. Hoewel. Zijn mensen zoals Anil echt welkom?
Ik vraag het me steeds meer af als ik de heftige reacties lees op het nieuws dat een bakker de naam
moorkop gaat aanpassen. De steeds feller wordende protesten rond Zwarte Piet zijn net verstomd of
die over het veranderen van de naam Pasen is alweer begonnen. Voor- én tegenstanders gaan elkaar
verbaal en soms fysiek zo te lijf, dat ik me afvraag of wij als Nederlanders wel zo tolerant en verdraagzaam zijn, zoals we onze cultuur altijd roemen. Een cultuur die we koste wat het kost moeten bewaken, is een veelgehoord argument. Maar wát willen we eigenlijk bewaken? Die tolerantie en verdraagzaamheid naar elkaar? Naar onze medelanders? Of ons Delftsblauw dat eigenlijk uit China komt? De
tulpen uit Turkije of de pindakaas - wie is er niet groot mee geworden - uit Amerika. Zelfs onze kroket
komt niet uit Nederland, maar uit Frankrijk. Typisch Nederlandse producten die we niet zouden kennen, als ze niet door ons waren meegenomen of door anderen waren gebracht.
En migranten? Dat zijn we uiteindelijk allemaal. Sinds
de mensheid bestaat, reizen én vestigen we ons over
de hele wereld, brengen we gebruiken en rituelen
mee of nemen we ze over. Dat maakt onze cultuur rijk
alhoewel niet iedereen dat zo ziet. Dat is niet nieuw,
de multiculturele samenleving was er altijd al. Ook de
angst voor het onbekende is te begrijpen, de negatieve en
felle reacties daarop zeker niet.
Want wat zou er echt gebeuren als we onze deur en
vooral ons hart openstellen voor andere culturen? Als
we ons echt verdiepen in hun gebruiken en rituelen en ze
tegelijkertijd die van ons laten zien? Zou dat ons leven niet veel
meer verrijken?
Hoe waardevol dat is, ervaar ik zelf gelukkig al enige tijd. Aan de linkerkant wonen buren uit Argentinië, rechts uit Egypte, daarnaast uit Duitsland. Mijn buren leren mij veel
over hun cultuur, ik maak ze wegwijs in de onze. Regelmatig lachen we om elkaars gebruiken die ook
soms ineens bizar lijken. Hoe leg je iemand uit dat je in Nederland alleen een koekje bij de koffie krijgt
en überhaupt een afspraak moet maken om samen koffie te drinken?
Lina, mijn Egyptische buurvrouw, maakt zeker geen afspraken. De dag nadat mijn vader plotseling
overleed, gaat de bel en daar is ze. De geur van koriander komt me tegemoet als ze me de pan soep
geeft. Lina pakt mijn hand, biedt aan de hele week te koken, op de kinderen te letten en voor me te
bidden. Een klein gebaar, een groot open hart.
Ik neem het graag van haar over.
Gabriëlla van Gemert
(Bron: Onze Krant, Contactblad van de Sociëteit voor Afrikaanse missiën)
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Redactie
BERICHT VAN DE REDACTIE

Van de redactie
De coronacrisis roept bij veel kerken allerlei vragen op rond de
communicatie. Er komt ook veel creativiteit los: kerkdiensten
worden gestreamd en er wordt veel digitaal gecommuniceerd.
Juist door de veelheid aan online informatie bestaat er bij parochianen ook een sterke behoefte aan het ontvangen van het
gedrukte parochieblad, als tastbaar teken van verbondenheid.
De redactie heeft zijn best gedaan voor u een blad samen te
stellen dat het lezen, juist in deze moeilijke tijd, waard is.
Omdat we niet vooruit kunnen kijken vindt u in dit blad
géén aankondigingen van kerkelijke aangelegenheden / bijeenkomsten of bijvoorbeeld de gebruikelijke misintenties. Deze
komen, net als mededelingen omtrent kerkopening en aankondigingen van vieringen en tijden, via papieren– of digitale
nieuwsbrieven, de parochiewebsite:
(www.katholiekzaanstreekzuid.nl) en indien mogelijk via de dag- weekbladen.
Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de kerken, voor vieringen, weer open
mogen vanaf 1 juli, met natuurlijk de daaraan vast zittende maatregelen! Derhalve zullen er
dus vanaf het weekend van 4/5 juli weer vieringen zijn in ál onze parochiekerken! Hoe we dat
gaan oplossen met100 of meer kerkgangers hoort u te zijner tijd!

Zeker is al wel dat er, in de Sint-Bonifatiuskerk, twee vieringen gehouden gaan worden
één op de zaterdag én één op de zondag, in elke viering niet meer dan 100 personen!
Houdt ook daarvoor eerder genoemde én alle andere nieuwsvoorzieningen in de gaten!
OM OVER NA TE DENKEN
Vrijheid
Ik wil je geven, wat ik nooit bezitten kan.
Iets zonder maat of vorm of rang,
iets zonder haat of storm of bang.
Ik wens je Vrijheid levenslang.

Sukha

Elkaar verstaan
Wie nog aan de toren van Babel verder bouwen, hebben met Pinksteren zitten
suffen. Daar boven is namelijk niets meer te vinden. God is allang hier beneden
en hij heeft zelfs de spraakverwarring uit onze harten genomen. Als we willen, kunnen we
elkaar verstaan.

Stof doen opwaaien
In elke tijd heeft de kerk mensen die eens flink uithalen
en stof doen opwaaien. Zulke mensen zijn niet vaak geliefd. Ze worden met argusogen bekeken. Maar uiteindelijk worden ze vaak heilig gesproken.
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Priesterjubileum
GOUDEN PRIESTERJUBILEUM
Paters Amro Bakker en Jos Pijpers vieren gouden priesterjubileum

‘Ik wilde pastoor in Afrika worden’
Ze verschillen maar twee jaar in leeftijd. Ze
traden ook twee jaar na elkaar toe tot de
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. En toch is
er een wereld van verschil tussen de paters
Jos Pijpers en Ambro Bakker. Dit jaar vieren
ze beiden hun 50-jarig priesterfeest. Een
gesprek over hun levens die zeer uiteenliepen en elkaar steeds weer kruisten.
De ontmoeting vindt plaats in de mooie pastorie van Bemelen, op een steenworp afstand van
Cadier en Keer. Hier woont pater Jos Pijpers.
Naast provinciaal overste van de S.M.A. is hij
pastoor van een van de kleinste parochies van
het bisdom Roermond. Maar wel een met meer
dan duizend jaar geschiedenis op de teller. Tegen het decor van het schilderachtige heuvelland, met
zicht op de mergelgrotten van de Bemelerberg, kan het contrast met de dagelijkse omgeving van pater
Ambro Bakker haast niet groter zijn. Hij is deken van Amsterdam en heeft daar te maken met alle vragen en kwesties, waarmee de kerk in een grote stad geconfronteerd kan worden.
Alleen al de rit van Amsterdam naar Bemelen kostte hem enkele uren, inclusief file. Al is de pastorie
hem niet onbekend. Zijn oude studievriend, de latere pater John Koek S.M.A., woonde er geruime tijd.
En om de hoek ligt Cadier en Keer, waar Bakker het kleinseminarie volgde, zoals dat eind jaren vijftig
voor priesterstudenten gebruikelijk was. "Maar we merkten destijds al dat er in de kerk veel ging veranderen," zegt hij. "We hadden een gymnastiekleraar die toen al zei: 'Kijk maar eens goed om je heen:
sommigen van jullie zullen priester worden'. Hij ging er al van uit dat niet iedereen de eindstreep zou
halen. Maar we kregen wel allemaal een gedegen opleiding. Mijn eigen keuze voor de S.M.A. was min of
meer een toevallige, omdat mijn broer daar al lid van was."
Jos Pijpers geeft aan dat hij nog nooit van de S.M.A. gehoord had, totdat een pater op de basisschool in
Utrecht reclame kwam maken.
"Hij vertelde over het werk van de missionarissen in Afrika. Dat leek me wel wat. Zo kwam ik ook in
Cadier en Keer terecht." Dat was twee jaar vóórdat Bakker daar begon en daardoor volgde Pijpers een
heel ander traject. "Ik heb nog de klassieke opleiding gevolgd van kleinseminarie, een jaar noviciaat in
België en daarna het grootseminarie. Dat was in die tijd een gezamenlijke opleiding van de paters redemptoristen van Wittem, de paters Heilige Harten van Valkenburg en de S.M.A" bakker knikt: "tegen
de tijd dat ik het kleinseminarie afgerond had, was de hele structuur gewijzigd. de grootseminaries
waren vervangen door theologische hogescholen, zoals de HTP in Heerlen. Daar ben ik opgeleid. het
was maar twee jaar later, maar een totaal andere generatie."
Het waren ook de jaren waarin veel priesters uittraden of studenten Het waren - zo vlak na het Tweede Vaticaans Concilie - roerige tijden die Pijpers en Bakker in hun jonge jaren meemaakten. Toch hebben ze nooit spijt van hun keuze gehad. "Ik wilde als kind al pastoor in Afrika worden," zegt Bakker.
"Dat ideaal heb ik nooit losgelaten." Met dien verstande, dat hij Afrika wel meerdere keren bezocht,
maar er nooit als missionaris gewerkt heeft. "Dat kwam ook door het tijdsbeeld van toen. Na mijn wijding wilde ik eerst een paar jaar pastorale ervaring in Nederland opdoen, voordat ik naar Afrika zou
gaan. Ik werd kapelaan in de binnenstad van Amsterdam. Daar heb ik veel geleerd. Toen ik na vier jaar
alsnog naar de missie wilde, werd ik gevraagd om hoofd godsdienst van de KRO te worden." Zo werd
hij van pastor opeens journalist. Een functie die hij van 1974 tot 1996 bekleedde.
-6-

Priesterjubil
GOUDEN PRIESTERJUBILEUM
Giften voor jubilea
zijn welkom
Wie de paters Jos Pijpers en
Ambro Bakker wil feliciteren
met hun jubileum en dat wil
ondersteunen met een gift, kan
deze overmaken naar het onderstaand rekeningnummer.
De opbrengst is bestemd voor
het St.-Josephziekenhuis in
Nkwanta in Ghana.
Beide paters hechten eraan
mee te delen dat het totale
bedrag dat op deze rekening
binnenkomt naar het project
wordt overgemaakt, zonder
aftrek van welke kosten ook.
NL 18 ABNA 04125 38326
T.n.v. Sociëteit Afrikaanse
Missiën
o.v.v. Jubileumgift voor
ziekenhuis Ghana

In z'n 'vrije tijd' assisteerde Bakker in parochies in de regio
Hilversum. Later werd hij deken van Zaandam en Waterland en
later van Amsterdam en omgeving.
Missie-ideaal
In diezelfde jaren werd Pijpers, die als kind dat missie-ideaal
helemaal niet zo had gevoeld, juist wel uitgezonden naar Ghana
en later naar Filipijnen. In de Volta-region in Ghana werkte hij
in het bisdom Ho als kapelaan, bouwpastoor. coördinator van
enkele katholieke klinieken en ziekenhuizen en medewerker
van het bisdom. "In die tijd werkten daar bijna alleen maar Nederlandse S.M.A-priesters, onder wie de bisschop. Nu zijn er
alleen maar Ghanese priesters."
Na zeventien jaar werd Pijpers overgeplaatst naar de Filipijnen,
waar de S.M.A een nieuw project was gestart om Filipijnse missionarissen op te leiden voor het werk in Afrika.
In Manilla werkte hij in een parochie met 40.000 parochianen.
Nogal een verschil met de 400 van Bemelen. Ook was hij een
tijd rector van het priesterseminarie van de S.M.A. "Ik heb zowel in Afrika als in Azië altijd met veel plezier gewerkt," zegt
Pijpers terugkijkend. "Ik heb er de beste herinneringen aan en
ik heb nog steeds heel veel contact met mensen uit de tijd."

Begin jaren 2000 kwam Pijpers terug naar Nederland, omdat hij
voor de eerste keer tot provinciaal gekozen was. Bakker was in
die tijd vice- provinciaal. Hoewel het er niet meer van kwam om als missionaris naar Afrika te gaan,
was hij wel bestuurlijk actief in tal van missionaire organisaties. Hij somt op: "Missie, het Centraal Missiecommissariaat, de stichting Wereldouders. Ik heb van alles gedaan. En voor die besturen was ik
toch vaak in Afrika of Zuid-Amerika op pad. Soms ook in combinatie met mijn werk voor de KRO. Zo
was ik toch met het missiewerk verbonden. "
Nu zitten ze weer samen in het bestuur van de Nederlandse provincie van de S.MA De tijden zijn veranderd en de sociëteit is een stuk kleiner geworden dan toen zij toetraden. Toch zien ze
de toekomst positief tegemoet. Bakker: "De Nederlandse provincie mag dan kleiner zijn geworden, Internationaal
gaat ons werk gewoon door. In Amsterdam beginnen we
opnieuw met de buitenlandse missionarissen die naar
ons toekomen."
Met hun gezamenlijk jubileum voor de deur hebben
Bakker en Pijpers ervoor gekozen om eventuele
feestbijdragen aan een gezamenlijk doel te schenken: het St.-Josephziekenhuis in Nkwanta in Ghana,
dat Pijpers nu ook bijna 50 jaar geleden heeft helpen
oprichten. Beiden vieren hun jubileum op zondag 28
juni. Pijpers in Bemelen en Bakker in Amsterdam. Hij
viert dan tevens dat hij 25 jaar deken is.
(Bron: ‘Onze Krant’ contactblad van
de Sociëteit voor Afrikaans Missiën)
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Missionaire Kerk
MISSIONAIRE KERK IN TIJDEN VAN CORONAVIRUS
Het Bisdomblad Samen Kerk is, in verband met alle perikelen rondom het Corina-virus, niet in de vertrouwde papieren versie maar alleen digitaal uitgegeven. De redactie van dit parochieblad heeft twee
artikelen voor u overgenomen uit deze digitale versie.
Wilt u meer lezen ga dan naar de bisdomsite: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

Missionaire Kerk in tijden van coronavirus
Leo Fijen is directeur/uitgever van Adveniat en
presentator van de geloofsgesprekken van de KRO op de zondagochtend.
In de achterliggende weken herstelde ik van een operatie voor een nieuwe heup en had ik alle
tijd om het nieuws te volgen. Dat stond in het teken van de coronacrisis die steeds erger werd
en heel ons land verlamde, angstig maakte en ook in rouw dompelde.
We dachten dat we als welvarend land alles op orde hadden, maar we schrokken ervan hoe een
virus alle regie overnam. Met één klap werd duidelijk dat het leven niet maakbaar was en dat ons ego
verschrompelde tot een kleine en kwetsbare mens die niet wist waar hij of zij het zoeken moest. In één
vlaag van ellende werd ons ook te kennen gegeven dat we sterfelijk zijn en niets over ons begin en
einde te zeggen hebben. En telkens vroeg ik me af wie ons het gevoel zou geven dat we toch niet aan
ons lot worden overgelaten. Het crisisteam van het kabinet zwalkte, de virologen en medici hadden het
te druk met de slachtoffers om woorden van troost te spreken, de media holden van het ene naar het
andere cijfer. En steeds vaker dacht ik: dit is het moment voor de kerken om te laten zien wat hun toegevoegde waarde is, juist voor allen die nooit meer naar een viering gaan.

Het gaat altijd om de ander,
in zelfgave, ook nu,
met gevaar voor eigen leven
Deel het leven van Jezus
Dit is het tijdsgewricht om de weg van Jezus voor te leven: het gaat altijd om de ander, in zelfgave, ook
nu, met gevaar voor eigen leven. Het gaat er ook om in die ander Christus te ontmoeten en met de Heer
gemeenschap te stichten. Juist nu wij elkaar niet meer de hand mogen schudden en thuis moeten blijven, kunnen we in Jezus verbonden zijn: elkaar niet zien, toch verbonden zijn, om elkaar geven en het
goede doen voor elkaar. Als iets duidelijk is geworden uit deze crisis, dan is het wel dat christenen van
verschillende kerken dit hebben voorgeleefd en ook gedeeld. In die zin zat de meerwaarde van parochies en geloofsgemeenschappen niet ver af van de boodschap van boeken als Rebuilt: richt je op de
mensen buiten de kerken, deel het leven van Jezus, sticht gemeenschap, spreek inspirerende woorden,
laat muziek klinken die vraagt aan God of Hij zich over ons wil ontfermen. Die andere benadering van
muziek, van preken, van gastvrijheid en barmhartigheid en van leiderschap in communicatie heb ik op
zo veel plekken gezien.
Geliefde kinderen van God in tijden van angst
Kerken waren dicht en deelden die muziek, preken en gastvrijheid met iedereen. Dat kon digitaal gebeuren, met dank aan nieuwe leiders die weten wat communicatie is. Dat is juist in zo’n periode van
wezenlijk belang: leiderschap in communicatie, in troost en in hoop door alle angst heen. En zo deed
de kerk wat er ook gebeurde rond de Bijlmer, Enschede en Volendam: om naast mensen te gaan staan
en het lijden van Christus te delen met het lijden van zo velen. Maar dat was niet het laatste teken van
leven. Want in de Goede Week naar Pasen wordt duidelijk dat de dood niet het laatste woord heeft en
dat er leven is door alles heen bij God. Die troost wordt dezer dagen ook digitaal gedeeld. Als ergens de
nieuwe missionaire Kerk zichtbaar werd, dan is het in de weken naar Pasen toe. Geen mens wordt aan
zijn lot overgelaten, we zijn en blijven geliefde kinderen van God, ook in deze tijden van angst.
Lees ook het artikel ‘Licht en donker’ overgenomen uit Samen Kerk, u vindt het elders in dit blad!
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Brief
BRIEF UIT HET HART

Gescheiden door corona

Foto: Rian Coenen-Linders

In dit vers probeer ik het gevoel weer te geven van de ingrijpende gevolgen van het anti- coronabeleid
voor een ouder echtpaar. Mijn vrouw (van 77 lentes) is na zes jaar thuis leven met alzheimer begin
maart opgenomen in een verpleeghuis, net voor de corona-crisis in Nederland. Ik (76 jaar) had verwacht dat we ook na die opname nog vaak samen eropuit zouden kunnen gaan (samen wandelen,
sporten, winkelen, terrasje pikken, uit eten, zoals we gewend waren) Door het overheidsbeleid tegen
corona is dat allemaal niet meer mogelijk. Ik zie haar nu alleen nog maar eens per etmaal op afstand
achter kil en hard glas bij raamvisites.
Mat Knapen, Gennep

Uit elkaar
Ze hoort hier bij mij
of ik daar bij haar
Wij leefden echt vrij
52 jaar met elkaar.
Zoönotisch gescheiden
Zij in een tehuis
Nu zijn wij beiden
Nergens meer thuis
Contact is verboden
Slechts via een raam
Zie ik haar noden
Voelt zij het nog aan
Haar stem is zwak
Haar zinnen geklutst
Ze doolt als een wrak
Zij oogt zo gebutst
Wil naast haar staan
In deze tierende tijd
Samen voelen waaraan
't ons beiden zo lijdt.
MK, 31 maart 2020
* een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens
kan overgaan

(Bron: KBO PCOB Magazine,
met toestemming overgenomen)
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Pastoraal
PASTORAAL WOORD UIT DE REGIO
Wat zijn we in een bijzondere tijd terecht gekomen. Binnen enkele weken werden onzekerheid en sociale onthouding een dagelijks onderdeel van ons leven. Een virus dat onzichtbaar over ons kan neerkomen. Begin maart was het nog een beetje onwennig, en ook wel leuk, om elkaar de vrede te wensen
door geen hand meer te geven. Maar in korte tijd werd zichtbaar dat er iets heel ernstigs over ons was
gekomen dat ook niet zo maar weer zou verdwijnen. Het sluiten van kerken en het stil leggen van het
openbare leven is sinds 75 jaar ongekend in ons land. En ik ontdek nu ook hoe mijn ritme van de week
bepaald wordt door ontmoetingen en afspraken en hoe deze contacten ook zin en betekenis geven aan
mijn leven.
We leven gelukkig in een tijd dat er vele mogelijkheden zijn om contact te onderhouden. Telefoon en
post zijn niet meer de enige media en hoe belangrijk is een internet aansluiting. Als kerken maken we
daar gebruik van door vieringen op You Tube aan te bieden en door websites meer te gebruiken als
communicatiekanaal. Maar mensen die dat niet hebben merken daardoor nog scherper dat ze nog veel
missen.
Bij ons thuis is het weer ouderwets gezellig. Alle kinderen zijn thuis en werken vanuit huis (onderwijs
geven en onderwijs ontvangen), maar als je alleen woont dan is dat heel anders. En dan blijkt hoe belangrijk de koffieclub, de fitnes en sport, zingen bij een koor, en niet te vergeten zondag naar de kerk
gaan en mensen bij de koffie, ontmoeten is.
Dramatisch is het wanneer iemand in een verzorgings-, verpleeg- of ziekenhuis is opgenomen of verder weg woont. Telkens ben ik weer diep geroerd door verhalen van mensen die via een telefoon afscheid moeten nemen, of van afstand door een raam kunnen zwaaien. Je wilt toch op een andere manier bij iemand zijn die dit leven loslaat. Hoe belangrijk is het om elkaar vast te houden, te knuffelen, te
laten voelen wat je voor elkaar betekent. En dan bij een uitvaart is er het afgemeten afscheid in aantallen personen. Het is zo belangrijk om dit juist in een warme kring van mensen te doen. Er is geen koffie, geen nagesprek, geen hand op je schouder en een dikke zoen om te laten voelen dat je met elkaar
meeleeft.
Als kerken moeten we gaan nadenken over hoe wij straks de slachtoffers van Covid-19 gaan gedenken.
Er zal vast en zeker een Corona-dag gaan komen.
Er gebeuren ook bemoedigende mooie dingen. Heel creatief proberen mensen betrokkenheid en nabijheid te tonen en tegelijkertijd zijn er ook gewoon aso-hufters die zich aan niets en niemand iets gelegen laten liggen.
Ik moet denken aan het Bijbelse verhaal van Israël in de 40 jaren van woestijn. Ook daar is uitzichtloosheid. Niemand die weet hoe lang het nog kan gaan duren en wat ze nog zullen moeten meemaken.
Ook daar de verleiding om maar terug te gaan naar Egypte. En net te doen als vroeger, met alle risico’s
van dien zelfs de dood ten gevolge hebbend, maar beter dat dan die tergende onzekerheid. Er waren
mensen die zich toen vasthielden aan het manna dat er iedere dag was: het brood uit de hemel. Het
was precies genoeg, niet te weinig en ook niet te veel. Wie zich niet kon beheersen, wie toch meer inzamelde dan voor één dag (hamsteren!), want je weet maar nooit, die kwam van een koude kermis
thuis: het stonk en de maden kropen er uit.
Er werden regels gegeven. Tien Geboden om het leven leefbaar te houden, want als je zo op elkaar zit
gepakt moet je het toch maar met elkaar zien te redden. Heel basaal: niet stelen, respect voor wat van
een ander is, niet kwaadspreken. En boven aan dat lijstje stond: heb vertrouwen. Gij zult de Heer uw
God, liefhebben.
Wij leven ook in woestijntijd. Er zijn veel zorgen: over gezondheid, over de economie, over ons werk,
over ons pensioen, over onze toekomst. Geen mens weet hoe het worden zal. Het beloofde land is
voorlopig nog ver weg.
We dragen een jaarthema mee dat wel een heel bijzondere invulling heeft gekregen: ‘Omzien naar de
ander’. We mogen dat waar maken door ieder op onze eigen manier contact te maken. Door mensen op
te bellen met de vraag: en hoe gaat het nu met jou? Een kaartje te sturen, of een berichtje via de telefoon. In ieder geval om te laten merken: ik denk aan jou. Meer dan ooit ervaren we dat we mensen zijn,
die mensen nodig hebben. Gelukkig maar.
Sterkte allemaal, sterkte ieder voor zich, maar verbonden met elkaar. Gesterkt door geloven dat er
Iemand is die ons aanziet, die ons niet loslaat.
Matthé Bruijns, pastor Sint-Petrusparochie, Krommenie
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Grens
GRENS BEREIKT

Grens bereikt

Door Michaël As

"Broeder, zojuist heb ik voor de laatste keer het heilig offer aan
God opgedragen. Ik raad je aan te biechten, want het zal je
laatste kans zijn." Het is 2 april 1941, kort na middernacht in het Poolse Markowice.
Het gebeurde zoals pater Josef Cebula voorspelde.
Kort na het middaguur wordt de oblaat van Maria
gearresteerd en afgevoerd naar kamp Inowroclaw. Op 18 april komt hij aan in het in Oostenrijk gelegen concentratiekamp Mauthausen.
De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. In
de groeve moeten de gevangenen graniet hakken, want Adolf Hitler wil zijn Duitse steden allure geven. De dwangarbeiders moeten vervolgens
met de zo'n veertig kilo zware stenen op de rug
twee kilometer afleggen. En alsof dat niet genoeg is,
moeten zij daarna het graniet de 144 treden tellende
'trap des doods' opdragen. Alle dagen bezwijken er stakkers onder de letterlijk ondraaglijke last.
Kamp Mauthausen is er speciaal voor de 'onverbeterlijke gevallen' en daar worden de gevangenen ook
naar behandeld. Pater Josef heeft daar bovenop nog eens extra de aandacht van de beulen getrokken.
De vrede die de priester uitstraalt en zijn voortdurend bidden werken als een rode lap op een stier.
Tijdens de arbeid vernederen de bewakers de religieus door hem luid de Mis te laten zingen, waarbij
ze hem voortdurend slaan en trappen en God bespotten.
Drie weken lang verdraagt de 39-jarige Poolse priester alle vernederingen. Tot op 28 april 1941 voor
hem de maat vol is. Met zijn zware steen op de rug richt hij zich tot zijn beulen en roept luid: "Denk
nou niet dat jullie de baas zijn. God is jullie rechter!"
Woest schoppen de getergde mannen de gevangene met hun laarzen. Dan dwingen zij de priester weer
overeind te komen, de steen op de rug te nemen en richting het prikkeldraad te rennen, dat de gevangenen binnen het kamp moet houden.
Daar wordt hij opgewacht door een wachter. Zijn machinegeweer ratelt. Zwaar getroffen valt pater
Josef neer. Nog levend wordt hij afgevoerd naar de verbrandingsovens om te worden gecremeerd. Getuigen verklaren hoe zij zagen dat hij een arm omhoog rees, als gaf de pater nog zijn priesterlijke zegen.
Officieel werd de gevangene ‘doodgeschoten tijdens een ontsnappingspoging’.
Paus Johannes Paulus II verklaarde Josef Cebula in 1999 als een van de 108 Martelaren van Polen zalig.
(Bron: Katholiek Nieuwsblad)
Meer interessante artikelen lezen van het Katholiek Nieuwsblad (KN)?
Neem een abonnement op dit mooie blad! KN verschijnt éénmaal per week
op papier én digitaal: Info@kn.nl / 073 612 34 80.
KN is ook verkrijgbaar in gesproken woord:
Dedicon Grenzeloos Lezen, Postbus 24, 5360 AA Grave
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Bevrijding
75 JAAR BEVRIJDING

Lopen wij 75 jaar na de
bevrijding warm voor
de Bevrijder?
De Nederlandse bisschoppen schreven na de bevrijding een brief waarin zij nadachten over de gevolgen
van een samenleving zonder God. Hun schrijven klinkt 75 jaar later nog altijd akelig actueel.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in alle kerken een brief van de Nederlandse bisschoppen voorgelezen. Ze keken terug op vijf zware jaren vol ontbering. Ze herinnerden aan de vele duizenden die
vermoord werden, gevangen zaten of in Duitsland slavenarbeid moesten verrichten. Ze wezen op de
bombardementen, de plunderingen, vernielingen en brandstichtingen. En ze spraken hun dankbaarheid uit jegens onze bevrijders. Ze roemden de dapperheid van hen die hun "trouw aan het vaderland
met hun leven hebben moeten betalen" en spraken hun waardering uit voor de hulp aan mensen in
nood. Maar "nu zijn wij weer vrij", stellen ze met vreugde vast.
GEESTELIJKE IDEALEN

Net als wij nu, stelden de bisschoppen zich toen de vraag hoe het had kunnen gebeuren. Want had het
Duitse volk op allerlei vlakken "en vroeger ook op gebied van beschaving" niet veel groots tot stand
gebracht? Allereerst wijzen ze dan op het al langer groeiende nationalisme en militarisme. "Maar",
stellen ze, "het allergrootste ongeluk was, dat het Duitse volk God heeft verlaten, tenminste in zijn leiders en in een groot deel van de bevolking. En wat niet op God gebouwd is, is op zand gebouwd".
Zo'n goddeloos bestaan leidt ertoe dat "hogere geestelijke idealen" ontbreken en velen geen ander
doel meer hebben "dan dit korte aardse leven zo dragelijk mogelijk te maken en er zoveel mogelijk van
te genieten". In die situatie kon Hitier opstaan als profeet van een nieuwe wereldbeschouwing, het
nationaalsocialisme, dat "ondanks zijn mooie frasen zuiver materialistisch" is: het kent geen persoonlijke God, laat staan de god-mens
Jezus Christus.
Er bestaat dan ook geen goed en 'Wat niet op God
kwaad; "goed is, wat nuttig en aangenaam is; kwaad is, wat schaadt of
hindert". Hitler zelf werd de maatstaf: "Wij zijn er getuigen van ge- gebouwd is, is op
weest, dat de meest afschuwelijke
misdaden en gruwelen gepleegd en zand gebouwd'
uitgevoerd werden, met het excuus:
De Führer heeft het bevolen; wij
moeten gehoorzamen." Het doden
van Joden, geestelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten is dan geen ethisch probleem, maar
geoorloofd en nuttig en daarom goed.
De bisschoppen roepen de Nederlanders op om "een goed en christelijk gebruik te maken van onze
vrijheid", allereerst door zich niet te laten leiden "door gevoelens en uitingen van wraak", hoe moeilijk
dat ook kan zijn.
Een goed gebruik van onze vrijheid vraagt dat wij leren van het verleden en "ons spiegelen aan het
ongelukkige voorbeeld van een volk-zander-God. Door God te verlaten is het Duitse volk zover afgedwaald en tot zulke wandaden gekomen". En al is Duitsland verslagen, de geest van het nationaalsocialisme "is in andere vormen nog zeer levendig in het materialisme en nieuw-heidendom. Wij zullen
daartegen de strijd moeten aanbinden. De wereld moet terug naar Christus, wil zij niet te grande
gaan".
75 jaar later kunnen we ons afvragen of wij inderdaad van het verleden hebben geleerd. Ons land is in
hoge mate een land-zonder-God geworden. Vanuit de politiek groeit de druk om het geloof uit het publieke leven te bannen en op te sluiten 'achter de voordeur', waardoor het getemd en krachteloos
wordt. En we laten dat gebeuren! Helaas laten de cijfers zien dat ook de meeste katholieken 'gelovigen
in iets' zijn, geen gelovigen in God meer. Materialisme (geld en bezit) en hedonisme ('je leeft om er zo
veel mogelijk van te genieten') zijn voor velen de leidraad. En wat goed en kwaad betreft, geldt voor
velen dat 'goed is wat ik goed vind'. Is het dan zo verwonderlijk dat er zoveel ontsporingen zijn? Van
hoog tot laag, op allerlei gebied?
"De wereld moet terug naar Christus", zo stelden de Nederlandse bisschoppen in hun eerste herderlijk
schrijven na de Tweede Wereldoorlog. Diezelfde Christus, van wie wij onlangs nog vierden dat Hij ons
bevrijdde van de last van zonde en dood. Na de Tweede Wereldoorlog liep ons volk terecht uit om onze
bevrijders te verwelkomen. Op 5 mei, 75 jaar na de bevrijding, herdenken we dat opnieuw. Kunnen wij
hetzelfde enthousiasme opbrengen voor de Bevrijder van Godswege?
Dr. Theo Schepens, godsdienstsocioloog en docent aan
de priesteropleidingen van de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond (Bron: KN)
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Licht en donker
LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL
Op 5 mei vierden we 75 jaar bevrijding. We
stonden stil bij de vele slachtoffers van het Naziregime en het oorlogsgeweld en vierden ‘de
vrijheid als recht én plicht. De ‘Kerkengek’, van
het bisdom, neemt ons mee met een beschrijving wat er in de Tweede wereldoorlog gebeurde in en rond de Sint-Bavokathe-draal en hoe
dit nog steeds wordt herinnerd.
20 juli 1942: vanaf de kansel van de kathedraal
Al vanaf het begin van de oorlog waren de Nederlandse bisschoppen bezig te protesteren tegen de Duitse bezetting. Aartsbisschop Jan de Jong (van Utrecht)
schreef het ene na het andere protest. Hij werd krachtig ondersteund
door de Haarlemse bisschop Jan Huibers (de zuidelijke collega’s waren
wat zwakker). Begin 1941 hadden de bisschoppen het lidmaatschap van
de NSB verboden. Ook protesteerden ze tegen het verwijderen van joodse kinderen van de confessionele scholen. Het beroemdst werd de bisschoppelijke brief van 20 juli 1942, waarin openlijk protest werd aangetekend tegen de deportatie van de joden.
Het verhaal gaat dat een Duitse generaal de avond tevoren aan de Maliebaan langs was geweest om een brief voor te lezen waarin de voorlezing van de brief van de bisschoppen werd verboden. De aartsbisschop,
die al vroeg naar bed was gegaan, had hem toen hij gewekt was even
aangehoord op het tussenbordesje van de trap naar zijn slaapkamer.
Zijn reactie: “Zeg maar tegen je baas dat je je briefje keurig voorgelezen
hebt.”
Zo
kon het gebeuren dat in alle katholieke kerken van Nederland het
Mgr. Johannes Petrus Huibers
meest duidelijke kerkelijk protest tegen de Jodenvervolging in heel Europa weerklonk. Zo ook in de Haarlemse kathedraal. De Haarlemse plebaan Frans Filbry, die zenuwachtig was, maar met volle overtuiging de brief voorlas, ergerde zich aan de koster die intussen gewoon doorging met plaatsengeld te
innen. Het verhaal gaat dat hij luid
“De bisschoppen hadden het
uitriep: “Koster, staak uw werkzaamheden onmiddellijk!”. Het verlidmaatschap van de NSB verboden
volg leert dat de bisschoppelijke
en protesteerden
brief de Duitse plannen helaas niet
kon blokkeren.
tegen het verwijderen van joodse

kinderen van confessionele scholen
11 augustus 1942:
het hek van de kathedraal
Op 11 augustus 1942 moest matroos Jilles Oudhof (24) zich melden voor de Arbeitseinsatz. Toen hij
thuis (aan de Schreveliusstraat) gearresteerd dreigde te worden, vluchtte hij via de Allanstraat en de
Bisschop Callierstraat weg. Hij werd dodelijk getroffen en bleef met zijn armen wijd uitgestrekt hangen aan het hek rond de tuin van de kathedraal. Buurtbewoners en parochianen zagen in hem een gekruisigde. Te zijner gedachtenis werd een groot kruis neergezet, dat later verwijderd werd toen er
huizen gebouwd werden. Het stond op de hoek van het Mgr. Bottemanneplein en de Jos Cuypersstraat.
Oudhof ligt begraven op de Haarlemse Sint-Barbarabegraafplaats in een graf van de Oorlogsgravenstichting.
25 augustus 1942 naast de Bavoschool
In de nacht van 25 op 26 augustus 1942 werden 650 Haarlemse joden verplicht zich te verzamelen bij
de katholieke Bavoschool op de hoek van de Leidsevaart en de Westergracht in de onmiddellijke nabijheid van de St.-Bavokathedraal. Honderdvijftig kwamen zich melden; ze werden rond 23 uur – het
werd nacht – afgevoerd naar het nabijgelegen goederenstation, in de beruchte spoorwegwagens gela-

g
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Licht en donker
LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL
den en op transport gezet. Later werden nog vijfentwintig mensen opgepakt, zodat in totaal 176 joodse
medeburgers via Westerbork naar de vernietigingskampen zijn gereden. Eind jaren negentig van de
vorige eeuw werd een plaquette aangebracht in de zijmuur van de Bavoschool om dit gebeuren te
memoreren. Het verhaal gaat dat de parochianen van de kathedrale kerk de mensen in de trein ’s
nachts broodjes hadden gebracht. Waarschijnlijk ontstond deze mythe doordat veel later (10 en 11
november 1944) als protest tegen de misdadige transporten naar de kampen talrijke Haarlemmers in
beweging kwamen en aan de andere kant van het spoor de mensen in de treinen hebben bijgestaan.

Op 25 oktober 1944 werd
een aanslag beraamd op een
collaborateur, Fake Krist.
Pijnlijk is dat kort tevoren een
buurtbewoner die voor Krist werd
aangezien beschoten was

25 oktober 1944: de aanslag op
Fake Krist en de Duitse reactie
Op 25 oktober 1944 werd vanuit dezelfde Bavoschool een aanslag beraamd
op een collaborateur, Fake Krist. Pijnlijk is dat kort tevoren een buurtbewoner die voor Krist werd aangezien beschoten was. Ernstig gewond werd hij

naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd voor verrader gehouden en slecht behandeld, maar gelukkig herkende een
chirurg hem en bleef hij in leven. Als revanche op de aanslag op Krist haalden de Duitsers tien mensen uit het Huis
van Bewaring in Amsterdam. Op 26 oktober werden deze
mensen doodgeschoten en direct afgevoerd naar het Crematorium Westerveld. Op de avond van diezelfde dag
werd een aantal huizen naast de Bavoschool in brand gestoken. Ieder jaar op 4 mei worden de tien slachtoffers (de
oudste was 49, de jongste 26) herdacht bij het monument
op de plek waar ze doodgeschoten zijn. Het boek De Aanslag van Harry Mulisch is gebaseerd op deze moordaanslag
op Fake Krist.

Aanslag op Fake Krist

26 augustus 2012: een bijzondere processie
Op zaterdag 25 augustus 2012 om 23.00 uur was het zeventig jaar geleden dat de deportaties van de
Haarlemse joden in 1942 had plaats gevonden. Besloten werd de herdenking om praktische redenen
naar zondagmorgen 11.00 uur te verplaatsen. Rabbijn Spiro en vele leden van de Haarlemse Joodse
Gemeente zouden zich dan bij de Bavoschool verzamelen en daarna in een stille tocht naar de plek
lopen waar het stationnetje stond waarvandaan de gevangen waren weggevoerd. Dat bood de parochianen van de nabijgelegen Bavokathedraal de gelegenheid zich bij die stoet aan te sluiten. Vlak voor
de zegen werd gezegd dat ‘de dienst nog niet is beëindigd en dat we eerst nog samen met onze joodse
medeburgers naar de plek willen trekken waarvandaan zeventig jaar geleden 170 Haarlemse joden
werden weggesleept.’ En zo trok een joods-katholieke processie zwijgzaam langs de Westergracht om
bij het treinspoor een minuut stilte te betrachten. Het was
heel druk en lawaaierig rond de klok van elf uur, maar toen ze
om 11.15 uur bij het spoor arriveerden was het wonder boven wonder doodstil.
4 maart 2016: nieuwe ramen
Op 4 maart 2016 was prinses Beatrix aanwezig bij het officiële moment dat het kerkschip na de grote restauratie opnieuw
in gebruik werd genomen. Ook werd een serie ramen van de glazenier Jan Dibbets onthuld. Interessant
is het spel met licht en donker en de symboliek van de ramen. Hier wil ik melding maken van een van
de middenramen aan de noordzijde waarin de tekst van Genesis hoofdstuk 1 vers 2 vermeld staat, God
sprak: Er zij licht (Wojomer Elohiem Jehie Oor). Waarom?
De noordkant is de kant van de kerk waar nooit licht vandaan komt. Die kant symboliseert de donkere
Lees verder onderaan de volgende pagina.
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Vieringen
WEEKENDVIERINGEN REGIO ZAANSTREEK
Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de kerken, voor vieringen, weer open mogen
vanaf 1 juli, met natuurlijk de daaraan vast zittende maatregelen! Derhalve zullen er dus vanaf het
weekend van 4/5 juli weer vieringen zijn in ál onze parochiekerken! Hoe we dat gaan oplossen met
meer dan 100 of meer kerkgangers hoort u te zijner tijd!
Houdt ook daarvoor eerder genoemde én alle andere nieuwsvoorzieningen in de gaten!
COLLECTEGELDEN
Doordat er al vanaf eind februari geen publieke vieringen zijn, kunnen er geen collectes worden gehouden. De wekelijkse collecte is één van de belangrijkste pijlers
van inkomsten waaruit de vaste lasten van onze parochies / kerkgebouwen betaald
moeten worden.
Géén vieringen betekend géén collecte en dus géén inkomsten. U begrijpt vast dat
dat grote problemen geeft!
De vaste lasten lopen gewoon door en moeten ergens van betaald worden!
Willen de parochies levensvatbaar blijven zal er iets aan de financiën moeten worden gedaan!
U kunt helpen! Aan u het volgende voorstel:
maak een automatische betaling, per week, van het bedrag dat u gewoon bent te geven in de wekelijkse collecte. U zou dat kunnen laten gebeuren tot bijvoorbeeld 1 juli, daarna zullen er waarschijnlijk
weer wekelijkse vieringen zijn waarin u uw gaven kunt doen in de gebruikelijke collecte.
We durven het eigenlijk niet te vragen maar: mag het ook een ietsje meer zijn?
Overmaken kan op de volgende rekeningnummers o.v.v. Collecte.:
 NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. Penningmeester Bonifatiusparochie, Zaandam;
 NL24 RABO 0103 5013 39, t.n.v. Bestuur RK Parochie H. Odulphus
 NL36 INGB 0000 2464 31, t.n.v. RK Parochie Maria Magdalena, Zaandam
Namens de Parochieraden en pastores: hartelijk dank!!
VERVOLG - LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL

ding

zijde van het menselijk bestaan: de dood. Laat dat raam nu precies uitzien op de plek waar in augustus
1942 de hierboven genoemde Haarlemse joden bijeengedreven werden. Hun namen staan ook vermeld op het monument met de namen van alle 733 joden die uit Haarlem zijn weggevoerd: het ‘Joods
Monument Haarlem’ bij de Philharmonie. Ook in de kathedraal willen wij hun namen gedenken. Om
ons die donkere gebeurtenis niet te laten vergeten en uit respect voor de joodse traditie is de Genesistekst in het noordraam in Hebreeuwse letters gezet. De toenmalige directeur van het Joods Historisch
Museum, rabbijn Edward van Voolen, heeft die nog gecontroleerd.
Licht
De hierboven genoemde tekst, waarin de eerste woorden
die de Eeuwige uitsprak vermeld staan, is een getuigenis
van hoop. ‘Er zij licht’ is geen aankondiging van de schepping van zon, sterren en maan (die trouwens pas op de
vierde dag geschapen worden) maar een programma van
hoop. Het is een getuigenis dat het licht het zal winnen van
het duister, de vrede het zal winnen van de oorlog en de liefde het zal winnen van de haat. Nu wij rond
Pasen 2020 gedenken hoe wij 75 jaar geleden bevrijd zijn, is het passend om alles wat zich in de jaren
1940-1945 heeft afgespeeld in herinnering te roepen. Het gedenken van de slachtoffers van de Holocaust moge ons waakzaam laten blijven voor alle onheil!
Hein Jan van Ogtrop (Bron: Bisdomblad Samen Kerk)
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Jong & Oud
PAGINA VOOR JONG EN OUD
Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Jezus zegt: ‘Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de heilige Geest,
Hij zal altijd bij je zijn. Jullie zijn Mijn getuigen zijn, en moeten van Mij vertellen over de hele wereld.
Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de heilige Geest en ontvang je Zijn kracht.
Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat verdwijnt uit hun ogen. De leerlingen zien hoe Hij hen
met uitgestrekte handen zegent en dan zien ze Hem door de wolk niet meer.
Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: ‘Waarom kijken
jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij
terug komen.’
De vrienden gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en
zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van
Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel om de
plaats van Judas in te nemen: Mattias.
Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn
zelfs veel buitenlanders gekomen om feest te vieren. Plotseling
horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft
verbaasd staan. Wat betekent dit?
Kijk eens, boven de hoofden van de apostelen… daar zien ze vuurtongen. Zijn het echte vlammen van
vuur? Nee, ze branden niet echt.
Wat kijken de vrienden blij en moet je horen…
De heilige Geest laat hen spreken in andere
talen.
De mensen horen in hun eigen taal wat Jezus
heeft gedaan!
Toen Jezus gevangen werd genomen was Petrus bang.
Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren.
‘We hebben de heilige Geest ontvangen!’
roept hij. ‘Jezus, die jullie aan het kruis hebben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem
niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien.
Nu zit Hij bij God op de troon.’ Als de mensen
dat horen zijn zij blij en laten zich dopen. Op
dit pinksterfeest ontvangen zij ook de heilige
Geest in hun hart.
OPLOSSING:

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Welke namen heeft de heilige Geest nog meer?
Streep de onderstreepte woorden in het verhaal door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die overblijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de heilige Geest doet.
(Aangeleverd door de Sint-Petrusparochie, Krommenie)
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Franciscus
FRANCISCUS EN DE ZWALUWEN

Franciscus en de zwaluwen:
zag hij de vliegen of was hij goed wijs?
Het is een overbekend verhaal: In
Cannara (It.), trachtte Franciscus de
Blijde Boodschap te verkondigen,
maar door het lawaai van de vele
zwaluwen die er kwetterden, kon
men zijn preek niet horen. Waarop
Franciscus zei: ‘mijn zusters, dierbare zwaluwen, houd uw gezang en
gekwetter voor u.
Ik verkondig het Woord van God.’ De
zwaluwen luisterden daarna stil naar
hem.
Een verhaal dat tegelijk een glimlach
ontlokt en Franciscus tot ‘een rare
vogel’ maakt. Moet je dat nog serieus
nemen? Zag Franciscus ze vliegen of is er toch meer aan de hand?
Heb ook jij soms het gevoel dat je het liefst alles over boord wilt gooien en een frisse nieuwe start wilt
maken. Een start waarbij je gewoon JIJ bent? Helemaal in balans, zonder je ook maar iets aan te trekken van wat anderen denken of van je vinden? Dat je het gevoel hebt dat je eindelijk alle ballast wilt
loslaten. Niet alleen emotioneel, maar ook in je dagelijkse leven. Los van alles en vrij om helemaal te
ZIJN, net zoals Franciscus?
Dat is allemaal heel goed mogelijk, want deze tijd staat in het teken van transformatie. Verandering op
alle fronten en dat kan best heftig zijn. Vlam in de pan binnen relaties, in de omgang met kinderen of
met ouders/grootouders die nu niet bezocht mogen worden. Niet alleen Covid-19 heeft alles op zijn
kop gezet. We zijn o.a. al langer bezig met de zorg om ons ‘gemeenschappelijk huis’ dat vervuild en
geplunderd wordt.
Maar het klopt allemaal. De planeten, de zon en de maan laten hun bijzonderste verschijningsvormen
en samenspel de laatste jaren al zien. Dat betekent dat op grote schaal mensen wakker worden. Zich
ineens willen gaan inzetten voor de mensheid, de planeet en het dierenrijk. Je vraagt je af wat je al die
jaren nou eigenlijk gedaan hebt dat echt een bijdrage levert aan het grote geheel.
In je omgeving kun je zien dat helaas ook veel mensen op dit moment erg doorslaan. De weg kwijtraken. Niet meer weten wie ze zijn en wat ze hier doen. Zij kunnen niet omgaan met de hoge piekenergieën en raken daardoor verwart. Zij worden de speelbal tussen licht en donker. Velen krijgen te maken met het oplossen van diepliggende trauma’s en onopgelost karma. Vaak manifesteert dit zich in
lichamelijke klachten of ziekte. Niet dat dat nou zo leuk is, maar het is nodig het op te lossen, diep in
jezelf te kijken en te durven zien waar jij nog dingen mag wegwerken. Dat kun je dan zien als een tegenslag, maar zie het eerder als de voorwaarde voor groei. Wat je loslaat, schept ruimte en die ruimte
mag je dan weer gebruiken om vooruit te komen. Hoe mooi is dat?
De maatschappij verhardt
Op het wereldtoneel is het al een tijdje bal. Dat loopt parallel met de planeetstanden. Steeds meer narigheid komt aan het licht. Krampachtig houden machthebbers het stuur stevig vast nu hun ‘wegen’
steeds meer gaan hellen en uit de bocht dreigen te vliegen. Kunstmatige ingrepen worden verzonnen
om alles in het gareel te houden, maar de zwaartekracht van Moeder Aarde is sterker. Eenmaal hellend
hoeft er nog maar één bocht op te doemen en het hele spul dondert in elkaar. Dat brengt onrust met
zich mee, maar het creëert ook ruimte voor vernieuwing. Het besef dat de mensheid het zo niet meer
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Franciscus
FRANCISCUS EN DE ZWALUWEN
wil, dat het anders moet en ook kan.
De zwaluw
De zwaluw vliegt daar waar de luchtstroom het meest voedselrijk is. Afhankelijk van de luchtdruk
vliegen insecten hoger of lager in de atmosfeer. De zwaluw laat zich hierdoor leiden en weet daardoor
exact waar hij de juiste voedingsbodem aantreft die zijn voortbestaan en dat van zijn kroost
garandeert. Het advies is: Laat je meevoeren door het moment, geniet van elke minuut, maak je geen
zorgen over morgen, want morgen is de atmosfeer toch weer anders en daar kun je vandaag niet op
vooruitlopen. Kijk om je heen, geniet van wolkenformaties, de natuur en de liefde van en voor mensen
en dieren om je heen. Let op ‘toevalligheden’, die ‘natuurlijk’ helemaal niet toevallig zijn. Zoek naar de
betekenissen als je ze niet kunt invoelen. Er liggen boodschappen te wachten. Je hoeft ze alleen maar
op te merken en je zult zien hoe merkwaardig dit jou verder gaat helpen…
Als je aanstonds door al die prachtige energieën meer op het bewustzijnspad bent beland, koester dat
dan. Wees dankbaar voor elke ontwikkeling die je doormaakt. Hoe groot of klein deze ook is. Je ontwikkelt je altijd volgens de universele wetten en die bepalen hoe groot of klein jouw stappen mogen
zijn. Hoe meer jij je focust op jouw ZIJN, hoe meer ingenomen de lichtenergieën zullen zijn. Hoe meer
jij tijd neemt om in stilte te luisteren en af te stemmen met jouw hogere zelf, hoe meer jij in balans
komt. Besef dan dat alles zich op het juiste moment zal manifesteren. Misschien heb ook jij nog een
probleem met ‘geduld’, dan word je op de proef gesteld in deze. Heb vertrouwen dat er zich ook voor
jou een prachtig pad zal ontvouwen. Verbrand dus niet al je schepen achter je voordat de tijd daar is,
want één zwaluw maakt nog geen zomer.
Nu alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, kunnen we
ons in deze tijd misschien wat gemakkelijker openstellen voor
de werking van de Geest, die verrassend uit de hoek kan komen.
Hen Holthuizen ofs.





De zwaluw staat symbool voor hoop, trouw, vrijheid en
altijd de wens om veilig naar huis terug te keren.
Cannara is een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia (regio Umbrië). Zij grenst aan de volgende gemeenten: Assisi, Bettona, Bevagna, Gualdo Cattaneo en
Spello.
In Cannara ontstond de 3e Orde van Franciscus.
VADERDAG

Vaderdag
Hoe wens jij je vader een fijne Vaderdag? De derde zondag van juni,
je gedicht voor Vaderdag kan weer worden geschreven. Op Vaderdag
kun je je vader in het zonnetje zetten en laten zien dat hij de stoerste
of liefste vader van de hele wereld is. Een gedicht voor Vaderdag kan
een emotionele lading hebben, maar het is natuurlijk ook mogelijk
om een stoere of grappige tekst, of een mooi cadeau te bedenken.
Belangrijk is je vader te laten weten dat je van hem houdt! En dat kan
natuurlijk op allerlei manieren.

Kortom: vergeet die 3e zondag in juni NIET!
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bouwbedrijfjmm.nl
“We doen het òf goed, òf niet”

Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM
Oostermeerweg 61
1184 TT Amstelveen
Telefoon 06 531 221 62

Zingen in een koor…….. dat kun jij ook!
Meldt je aan via de pastorie 075 61 64 807 of via het redactieadres:  redactieboni@live.nl

I
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Kalender
LITURGISCHE KALENDER EN MISINTENTIES


LITURGISCHE KALENDER



MISINTENTIES



VIERINGEN

o 17 mei 6e Zondag van Pasen
o 21 “
Hemelvaart van de Heer – begin van de Pinksternoveen.
Speciale tijd om de sterkte en moed gevende Geest af te roepen in deze tijd.
o 24 “
7e Zondag van Pasen
o 26 “
H. Filippus Neri, priester
o 30 “
Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo)
o 31 “
Hoogfeest van Pinksteren. Op deze dag wordt de Paaskaars gedoofd.
We mogen zélf, uit kracht van de heilige Geest, het Licht van Christus
uitstralen in eigen leefwereld.
o 1 juni H. Maria, Moeder van de Kerk
o 3 “
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren uit Oeganda
o 5 “
H. Bonifatius en gezellen, patroon van onze parochie
o 7 “
H. Drie-Eenheid
o 11 “
H. Barnabas, apostel
o 12 “
H. Odulphus, patroon van onze zusterparochie in Assendelft
o 13 “
H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar
o 14 “
Sacramentsdag (het heilig Lichaam en Bloed van Christus)
o 18 “
H. Hart van Jezus
o 20 “
Onbevlekt Hart van Maria
o 23 “
Geboorte van de H. Johannes de Doper
o 28 “
HH. Petrus en Paulus, apostelen
o 3 juli H. Tomas, apostel
In verband met de corona-crisis op deze plaats geen misintenties.
De voor de afgelopen- en komende periode (zolang er geen vieringen zijn) opgegeven misintenties
worden later in het jaar ingevoegd. Let daarop in het volgende parochieblad!
Wilt u misintenties opgeven? Gebruik daarvoor het ingestoken formulier!
Totdat er weer vieringen in de eigen parochiekerken zijn (volgens de laatste berichten vanaf 1 juli, red.
met inachtneming van een aantal maatregelen!) kunt u op zondag de eucharistieviering volgen via:
 TV 10.30 uur op NPO 2, hieraan voorafgaande een interessant geloofsgesprek (9.45 uur)
 INTERNET:

o

o
o

Katholiek Zaanstreek Zuid, waar de Sint-Bonifatiuskerk bij hoort,
verzorgt livestream vieringen. Elke zondag om 10.00 uur vanuit
één van de drie parochiekerken in Zaanstreek Zuid, voorgegaan
door één van de drie parochiepriesters, maar ook bijvoorbeeld een
pastoraal woord van de drie parochiepriesters, via:
www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg
Vanuit de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam op zondag 10.30 uur via: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
vervolgens de knop: kathedraal tv; zij zenden ook op weekdagen
via de livestream vieringen, kijk voor tijden (en meer) op de bisdom site.

In verband met de corona-crisis geldt: let op de informatievoorzieningen via TV
Internet: www.katholiekzaanstreekzuid.nl en de dag- en weekbladen.
Bij twijfel: bel de pastorie  075 616 48 07!
- 20 -

Noodklok
DALENDE PAROCHIE INKOMSTEN

Wij luiden de (nood)klok!

Waarom? Omdat er (bijna) géén inkomsten meer zijn!

De collecte inkomsten houd de Parochieraad bezig! Of beter
gezegd dat wat er niet binnenkomt aan collectegelden!
Doordat er al vanaf eind februari geen publieke vieringen
zijn, kunnen er geen collectes worden gehouden. De wekelijkse collecte is één van de belangrijkste pijlers van inkomsten waaruit de vaste lasten van onze parochie / kerkgebouw betaald moeten worden.
Géén vieringen betekend géén collecte en dus géén inkomsten. U begrijpt vast wel dat dat grote problemen geeft! De
vaste lasten lopen gewoon door en moeten ergens van betaald worden!
Onze kassier luidt de ‘noodklok’!
Want er gaat, deze maanden, meer geld uít dan er bìnnenkomt!
Willen wij als parochie levensvatbaar blijven zal er iets aan
de financiën moeten worden gedaan!

U kunt helpen!

Aan u het volgende voorstel:
maak een automatische betaling, per week, van het bedrag
dat u dat u gewoon bent te geven in de wekelijkse collecte. U
zou dat kunnen laten gebeuren tot bijvoorbeeld eind juni en dan bekijken of er weer wekelijkse vieringen zijn waarin u uw gaven kunt doen in de gebruikelijke collecte.
We durven het eigenlijk niet te vragen maar: mag het een ietsje meer zijn?
Omdat er nu al twee maanden geen inkomsten binnenkomen ‘stijgt het water ons aan de lippen’!
Collectegeld overmaken kan op rekeningnummer:
NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. Penningmeester Bonifatiusparochie, Zaandam; o.v.v. Collecte.
Namens de Parochieraad en pastoor A.F.M. Goedhart: hartelijk dank!!
NAGEKOMEN BERICHT
Eén van de goede dingen die de coronacrises heeft gebracht (écht die zijn er ook!) is de noodzaak om
van het digitale verkeer gebruik te maken! Op allerlei gebied zijn mensen, vaak noodgedwongen
weliswaar, de digitale snelweg opgegaan en zien daar nu de voordelen van!
Eén van die dingen is het elektronisch / digiaal betalen. We zien steeds vaker dat mensen geen contant
geld meer op zak hebben: zij doen al hun financiën elektronisch / digitaal.
Dat is ook aan het gebeuren met collectes in kerken. Diverse parochies zijn al overgestapt op een systeem waarmee het mogelijk is tijdens de viering (of vooraf) hun collectegaven digitaal over te maken!
Dat heeft een aantal voordelen:
a) het geld staat direct op de rekening van de penningmeester;
b) het is voor de gever én de ontvanger overzichtelijk!
c) er is (middels bankafschriften) bewijs van deze gift, welke dan weer voor de belasting aftrekbaar is!
Ook wíj zijn in onderhandeling om het digitaal collecteren, tijdens vieringen en later ook via de website, mogelijk te maken. U gaat daar zeer binnenkort meer over horen!
Als we dit gaan invoeren blijft het gewoon contant offeren in de collecteschalen,
naast elektronisch / digitaal, gewoon mogelijk!
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Nieuws
NIEUWS IN HET KORT
 CONTACT

Het parochieblad is nu, meer dan ooit, een belangrijk middel van verbondenheid tussen de parochiekerken en de gelovigen. Het is een tastbaar teken van medeleven van de kerk, iets dat je letterlijk beet
kunt pakken.
Met deze pinkstereditie hopen wij u te bemoedigen, te stimuleren in het aanhouden van de door de overheid aangeraden adviezen en maatregelen, met u in
contact te komen en u te laten weten dat u er, in de huidige corona-crises
niet alleen voor staat: we gaan er samen voor! Om in contact te komen en te
blijven is echter meer nodig dan alleen een parochieblad. Lees hierover op
de volgende pagina!
 PAROCHIEBLAD

Het volgende parochieblad Zaancirkel verschijnt ná het weekend van 4/5 juli.
Kopij – alleen digitaal – inleveren kan tot uiterlijk 21 juni.
 VASTENACTIE 2020

Ondanks dat de vastenactie dit jaar voor een deel
in het water viel door alle narigheid rondom het
corona-virus is de opbrengst geweldig: € 1598,50
(dat is meer dan vorig jaar)!!!!
Edna Brouns is héél blij met dit bedrag dat besteed gaat worden aan een ‘trotro’ een bestelbusje waarin kleine kinderen kunnen vervoerd om van en naar het kinderdagverblijf te brengen.
Namens Edna en haar medewerkers: HÉÉL HARTELIJK DANK!
 MEIMAAND = MARIAMAAND = ROZENKRANSMAAND

De mei-maand is samen met de maand oktober van oudsher de
Mariamaand en hoe kun je beter tot Maria komen dan door het rozenkransgebed. In onze parochie is het gebruikelijk in deze maanden op zondag dit mooie
gebed samen te bidden. Op zondag 10 mei (Moederdag) zijn we daarmee gestart.
De vraag was direct al naar meer, juist in deze tijd van corona! Dat doen we!
Op de zondag- én woensdagavond om 19.00 uur (in de maand mei!) komen we bijeen om aan Moeder Maria haar steun te vragen in deze vreemde en verwarrende tijd.
Maria zal bij het altaar staan en wij vragen u: om in de banken te gaan zitten met gepaste afstand (anderhalve meter) voor, achter en naast u. Onze kerk is groot genoeg om
dat te kunnen realiseren!
Wees welkom!

 KINDER-WOORD-DIENST

De bijeenkomsten van de Kinder-Woord-Dienst (KWD) zijn, eind februari, door
het corona gebeuren abrupt gestopt en voor wat het lopende schoolseizoen betreft gaat het niet meer lukken deze op te starten. Heel jammer maar
het is niet anders. Gelukkig heeft het team van de KWD de ouders
kunnen wijzen op mooie initiatieven en ideeën. Dat zal de komende
periode vaker gaan gebeuren, op deze manier hoopt het team de
kinderen bij de kerk betrokken te laten blijven, ook al zijn zij niet ín
de kerk! Na de zomervakantie zal er zeker weer gestart gaan worden. U hoor daar tijdig over!
 EERSTE COMMUNIE

Ook de eerste communievoorbereidingen, die al zo’n groot eind op weg waren, moesten worden afgebroken. Er was een nieuwe datum geprikt, maar ook die kan geen doorgang vinden i.v.m. de corona
perikelen. Het plan is nu om het laatste stukje van de voorbereidingen over de zomervakantie heen te tillen. En het grote feest te laten plaats vinden in de maand oktober.
Dit alles nog steeds onder voorbehoud.
Ouders en kinderen worden tijdig ingelicht over hoe en wanneer!
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Contact
CONTACT HOUDEN IN MOEILIJKE TIJDEN
CONTACT

Contact hebben en houden is in deze tijd van corona (maar eigenlijk
altijd wel!) héél belangrijk. Iedereen doet dat op zijn of haar
manier zo goed mogelijk.
Ook pastoor Goedhart probeert dat te doen, juist in deze
tijd wil hij graag contact houden met onze oudere parochianen, en ze een ‘hart onder de riem steken’. Maar hij wil dat
ook met onze jongere generatie!
PROBLEEM

Omdat pastoor zelf tot de risicogroep behoort, en dus niet op huisbezoek kan én
geen bezoek aan huis kan ontvangen, kan hij dit alleen doen via telefoon en of e-mail!
Maar … daarmee is een groot probleem om de hoek gekomen:
onze ledenadministratie beschikt niet over alle gegevens die daarvoor nodig zijn!

//
Wat we missen zijn (mobiele)telefoonnummers en e-mailadressen! Veel ingeschreven mensen hebben
(mogelijk) een ander telefoonnummer dan bij inschrijving of hun vaste nummer ingeruild voor een
mobielnummer en dit niet doorgegeven aan onze ledenadministratie. Daarnaast zijn bij de ledenadministratie maar heel weinig e-mailadressen bekend en dat laatste is toch in deze tijd heel normaal!

De enige mogelijkheid om aan de ontbrekende gegevens te komen is via uzelf!
Daarom deze oproep, geef aan het secretariaat / ledenadministratie de volgende gegevens door:







Naam + Achternaam
Straat + huisnummer
PC + Woonplaats
(Mobiel)telefoonnummer(s)
E-mailadres

Dat kan door uw gegevens door te geven via de e-mail:

boni_secr@hotmail.com

of door gevraagde gegevens op een briefje af te geven aan de pastorie!
Vanzelfsprekend denken we aan uw privacy
en houden we ons aan de daarvoor geldende regels!
Dank voor uw medewerking hierbij.
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Corona-tijden
VANUIT DE PAROCHIE

Kwetsbare groepen in coronatijd
Op het nieuws wordt veel aandacht besteed aan kwetsbare groepen. Dit gaat over mijn zoon, die tot
zo’n kwetsbare groep behoort.
Christian woont in een antroposofische instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het
terrein van de instelling bevat naast de woonhuizen ook verschillende werkplaatsen, zodat de bewoners – net als in de maatschappij – elke dag naar hun werk kunnen. Voor mensen met een verstandelijke beperking is structuur in het leven het allerbelangrijkste veiligheidsaspect: vaak hebben ze geen
inzicht in tijd en door het aanbieden van een ritme van tijden op het huis en tijden op de werkplaats is
de dag- en weekindeling overzichtelijk voor deze mensen. Ook ontstaat door het vieren van jaarfeesten
enig gevoel voor het voortschrijden van de tijd. De jaarfeesten volgen de christelijke kalender, te beginnen met Sint Maarten, Sinterklaas, Advent, Kerst (met het jaarlijkse kerstspel), Oud en Nieuw, Pasen (waarbij in de Stille Week ook een vast programma wordt aangehouden), Pinksteren, het
St.Jansfeest op 24 juni en tot slot het feest van de H. Michaël op 29 september. Zo wordt door het jaar
heen middels het vieren van feesten structuur geboden aan de bewoners.
En dan is er CORONA! Weg structuur!
Wat moet je als instelling met al deze bewoners, die geen idee hebben wat hen overkomt,
die het ook voor een groot deel niet begrijpen
en die hun veiligheidsstructuur volledig kwijt
zijn?
De eerste weken zijn moeilijk geweest.
Op de groep waar mijn zoon woont is gezocht
naar een structuur, maar nu op het woonhuis.
Ook is op elk huis een internetverbinding tot
stand gekomen om video-bellen mogelijk te maken en
is er een beamer geplaats om filmpjes te kunnen kijken.
Naast het wegvallen van de werkplaatsen is er
ook geen fysiotherapie meer, wat voor een aantal bewoners, waaronder Christian, buitengewoon noodzakelijk is. De fysiotherapie heeft een filmpje gemaakt
met oefeningen, die nu door de hele groep worden
gedaan.
De eerste twee keren, dat we met Chistian
hebben ge-video-beld was hij behoorlijk gestresst (wij
bellen alleen op zondag op een vaste tijd vanwege de
noodzakelijke structuur ook hierin). Deze omslag leidde bij hem tot automutulatie, maar inmiddels is hij
aan de nieuwe situatie gewend en vindt hij het leuk om
met ons via beeld te spreken, zeker als ook onze andere zoon die elders woont meedoet.
De overkoepelende organisatie waar de instelling van mijn zoon deel van uitmaakt was zich al
voordat er hier in Nederland corona opdook aan het
voorbereiden op eventueel te nemen maatregelen en
tot nu toe heeft dat erin geresulteerd, dat er nog geen
corona zieken zijn in de instelling. Gelukkig!
Wij missen de bezoekjes aan en van onze zoon,
maar zijn blij, dat er goed voor hem gezorgd wordt.
Paula Obieglo-Putman.
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Gebed in moeilijke dagen
God, help mij te bidden
en mijn gedachten tot U te richten.
Alleen kan ik het niet.
Alles lijkt mij somber vandaag,
maar in U zie ik licht.
Ik ben alleen, zonder hoop,
maar U laat mij niet in de steek.
Ik voel mij onrustig,
maar ik vind vrede bij U.
Ik begrijp niet altijd Uw wegen
maar U kent mijn weg.
Heilige Geest,
geef mij het geloof
dat me redt van wanhoop en beproevingen.
Geef me de liefde van God
die alle verbittering en haat wegneemt.
Geef mij hoop om mij te bevrijden
van angst en moedeloosheid.
Amen.

Dank
BIJZONDERE VERJAARDAG

82 jaar geworden op de 1e mei.
Een prachtige dag maar zonder bezoek (corona) Toch: 114 verjaardagskaarten, heel
veel telefoontjes, prachtige bloemen en
zelfs: de vlag uit!
Dank voor alles.
Moge Gods Zegen u allen en mijzelf sterker
maken en iedereen helpen in deze nare tijd.
Met Hem op weg naar de toekomst.
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Memoriam
IN MEMORIAM

†

Op 14 april jl. overleed Martha Maria Schouten. Haar dochter Petra sprak bij haar afscheid het
volgende: mijn moeder werd geboren op 10 maart 1927 uit een Nederlandse vader en Poolse moeder
en groeide zij op in een liefdevol gezin waarin zij de jongste was van negen kinderen. Ze was een bescheiden vrouw, soms te bescheiden, die nooit iemand tot last wilde zijn en niet graag op de voorgrond
stond, maar wel met een bijzonder gevoel voor humor.
Werd moeder van vier dochters, waarvan de oudste Ria, helaas binnen een dag kwam te overlijden.
Voor de andere drie kinderen is ze altijd een liefdevolle moeder geweest. Nadat haar meiden de deur
uit waren begon ze met reizen, met de dochters mee naar o.a. het Noorderlicht, Zuid Afrika, Wales en
nog vele andere bestemmingen waar ze veel van genoot, ze liet een kant zien die wij als kinderen niet
van haar kende, ondernemend. Ook met broers en zussen heeft ze reizen gemaakt o.a. een reis op de
Rijn, want ook het water bleef trekken tot het laatst aan toe.
Op haar 63e werd ze oma van Jasper, en wat later van Jeroen, wat was ze trots en wat genoot ze van
wat ze kon ondernemen met haar jongens en van ze te zien opgroeien tot de mensen die ze nu zijn.
Maar de laatste jaren waren zwaar voor haar, ondanks dat wij ze voor haar probeerde te verlichten.
Het begon een aantal jaren geleden met het steeds slechter lopen waardoor ze beperkt werd in haar
bewegingsvrijheid, uiteindelijk resulteerde dit in dat ze niet meer alleen buitenshuis kon lopen. Toen
kwam het moment dat ze steeds meer verzorging nodig had en via een beschermd wonen uiteindelijk
vorig jaar januari in verpleeghuis Erasmushuis terechtkwam. Ze zei en wist dat ze zich moest overgeven maar bij tijd en wijlen vroeg ze toch of het toch ook nog beter zou worden, tegen beter weten in. Ze
is menigmaal gevallen omdat ze eigenwijs toch alleen ging lopen, wonderwel heeft ze nooit iets gebroken of ernstige blessure opgelopen. Buiten het fysieke ongemak werd mam ook vergeetachtig en soms
angstig, een moeilijke periode.
En nu dit einde van jou leven zonder (i.v.m. het corona-virus red.) dat we jou konden vasthouden,
troosten en bijstaan, het heeft ons hart gebroken!
Wij zijn hier in de Sint-Bonifatiuskerk voor jouw uitvaart, de kerk waar je ook gedoopt bent, naar de
mis bent geweest in je kindertijd en getrouwd bent.
De cirkel is rond.





† Op 7 mei jl. vond de uitvaart plaats van Martha Cornelia van den Huijsen – de Groot vanuit onze
kerk. Geboren op 31 december 1933 overleed zij op 1 mei 2020. Haar dochter Karin schreef het volgende over haar:
Lieve mama
Vroeger had je het niet altijd makkelijk, je moeder was overleden tijdens de geboorte van je broer.
Jullie vader had toen afstand van jullie gedaan en ondergebracht in verschillende gezinnen.
Toen je papa leerde kennen heb je negen jaar op mij (Karin) moeten wachten en zes jaar later kwam
Raymond. In de weekenden en de vakanties gingen we altijd met de boot weg. We hebben leuke tijden
gehad op de boot, hoewel we ook wel onze ups en downs gehad hebben
Zelf ging ik uit huis en kreeg drie prachtige zonen. Raymond had ook zijn eigen huisje, en het leven
ging verder, totdat papa ziek werd. Dat waren zware tijden voor ons. Jij heb toen 8 weken lang voor
papa zijn bed gezeten, waren zo trots op je. En toen kwam het moment dat papa kwam te overlijden. Je
was alleen.
In het begin had je het heel zwaar maar wij waren er voor je.
Je kreeg een prachtige achterkleindochter en vier jaar later weer één Jaeley en Bobby-Mae, wat was je
trots op hen. In die tijd ben je drie maal verhuisd. Raymond kreeg een lieve vriendin en samen kregen
ze een mooie zoon Jayson, wat was je trots dat je op deze leeftijd nog een keer oma werd.
Toen kwam het moment dat je was gevallen en ging je snel achteruit. Je kwam in Oostergouw te liggen,
we zijn maar twee weken bij je geweest want toen begon die vreselijke corona-tijd, waardoor we niet
meer naar jou toe konden. Eerste paasdag heb je iedereen nog kunnen zien en kunnen spreken was
weliswaar door de telefoon , wij stonden beneden en jij lag voor het raam. Hoe leuk vond jij dit, je vond
het geweldig. Dat was de laatste keer je kon niet meer van de pijn en wou slapen en niet meer wakker
Lees verder op de volgende pagina.
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Mensen
MENSEN IN HET NIEUWS
Wim Hendriks Zorghotel
Chris Vermolen Thuis
Mw. A.H. Kiel-Loers Evean Oostergouw
Mw. Broeders-Rijhof
Goede moed en sterkte toegewenst
en een speciaal gebed voor hen in deze onzeker corona tijd!

Zieken

Jong en oud, die jarig worden in de komende weken wensen wij
een fijne feestdag en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.

Jarigen
Nieuwe parochianen

Overledenen

Diverse nieuwe parochianen in onze parochie roepen wij van harte
een warm welkom toe. In de hoop dat u zich ‘thuis’ mag voelen
en stevig mag ingroeien in ons midden.
In de afgelopen periode hebben wij afscheid moeten nemen van
dierbare parochianen die we hierbij met name noemen:
30 maart Ton Cassee, Deken - Kannunik - Pastoor
14 april Martha Maria Schouten
1 mei Martha Cornelia van den Huijsen - de Groot

In liefdevolle herinnering …
Joop van den Bosch
Vrij onverwacht overleden op 26 april 2020.
Joop was jarenlang onze penningmeester en heel toegewijd aan zijn geloof en kerk.
Ook in Assendelft, waar hij al weer lange tijd woonde, heeft hij zich heel verdienstelijk gemaakt.
Moge God hem belonen voor zijn trouw. En kracht schenken aan zijn vrouw en kinderen.
Rust in vrede.
Wij gedenken ál onze dierbare overledenen in liefde en dankbaarheid
en wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte bij het dragen van het verlies.

‘Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering’
VERVOLG - IN MEMORIAM
worden.
Raymond en ikzelf konden gelukkig in deze vreselijke tijd nog wel afscheid van je nemen, wat heel
bijzonder was is dat we heel veel opgehaald hebben van vroeger goede en slechte tijden. Toen kwam
het moment dat we weg moesten je zwaaide zelfs nog. Je werd in slaap gebracht en twee dagen later
was je er niet meer. Je was ondanks je pijn en angst een hele sterke vrouw.
Lieve mama ondanks de angst die je hebt gehad heb je nu je rust gevonden en kun je naar papa toe,
want dat wou je graag. Als je papa ziet geef hem een dikke kus van ons en zeg hem dat hij er nog een
mooie kleinzoon en twee prachtige achter-kleindochtertjes hebt die je helaas niet meer hebt mogen
ontmoeten. We zullen je ontzettend missen en we zullen van jullie blijven houden.
Karin

Als je iets goed ziet,
geef dan een compliment.

Als je iets fout ziet,
biedt dan je hulp aan.
Nelson Mandela
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Heilige
HEILIGE IN HET NIEUWS

Heilige Corona
Plots rent uit de omstanders een jonge vrouw naar
voren. Verdwaasd kijken de soldaten op: ze kennen
haar. Ze is de jonge bruid van een van hen.
Rechter Sebastiano, die de christenen haat,
wil soldaat Vittore ten voorbeeld stellen nadat ontdekt is dat hij christen is. Gebonden aan een paal
bewerken soldaten nu hun oude vriend met een
zweep. Bloed stroomt over zijn opengereten lichaam. Nu moesten zij hem ook de ogen uit- steken.
“Nee”, schreeuwde de zestienjarige, terwijl
ze tussen de verbouwereerde mannen door naar
Vittore loopt. Daar valt ze op de knieën en troost
hem: “Vittore, houd vol, weet dat ook ik christen ben”,
waarop ze luid begint te bidden. Dit tot onthutsing van haar echtgenoot, die niet wist dat zijn vrouw
christen was.
Woest laat rechter Sebastiano de jonge Corona vastgrijpen en aan twee gebogen palmbomen
binden. Nadat de terugspringende bomen haar lichaam in stukken hebben gescheurd, laat hij Vittore
met een zwaard onthoofden.
En zo kwam de zestienjarige Corona in het boek van de Romeinse martelaren terecht, en vieren
wij haar gedachtenis op 14 mei. “Laat zij nou patrones tegen pandemieën zijn”, gonsde vorige maand
het Internet.
Het is goed de voorspraak in te roepen van de heilige die haar naam deelt met het virus. Maar
patrones tegen pandemieën, dat is Corona niet. Wie weet, komt dat nog.
Door Michaël, As (Bron: Katholiek Nieuwsblad)




Een gebed tot onze gezegende Dame
voor degenen die oud worden
Neem mijn hand, Heilige Moeder,
Houd me stevig vast, anders val ik
Ik ben nerveus als ik loop,
En tot U roep ik nederig.
Leid me over elke kruising,
Let op me als ik op de trap ben.
Laat me weten dat je naast me staat,
Luister naar mijn vurig gebed.
Breng me naar mijn bestemming,
Breng me elke dag veilig.
Help me bij elke onderneming,
Naarmate de uren verstrijken.
Dus als de avond over ons valt,
En ik ben bang om alleen te zijn
Neem mijn hand, Heilige Moeder,
Nogmaals en leid me naar huis. Amen.
Aangereikt door Brenda Mc Cann
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Inhoud
IN DIT NUMMER


























Welkom aan nieuwe parochianen!
Leest u dit parochieblad voor het eerst
of bent u hier pas komen wonen:
de parochiegemeenschap, pastores,
parochieraad, medewerkers en vrijwilligers
heten u van harte welkom en wensen u veel
plezier in uw nieuwe omgeving!
In dit parochieblad vindt u onder andere
informatie over onze parochie en het RK
Parochieverband Zaanstreek als ook de
weekendvieringenschema’s van ZaandamZuid én Zaandam-Noord.
Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreekzuid.nl
Weet u welkom!
Wij zouden het zeer waarderen als u uw
gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele
administratie bijhouden.
Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:
Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam
U kunt het formulier ook in de brievenbus,
van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12
Zaandam (centrum).
Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.
U vindt het aanmeldingsformulier achter in
de kerk. Geen formulier?
Vraag ernaar bij een van de medewerkers,
of geef uw gegevens door via:
 075 61 64 807
 redactieboni@live.nl

PAGINA

Voorwoord
3
Een klein gebaar
4
Bericht van de redactie
5
Om over na te denken
5
Priesterjubileum
6
Missionaire Kerk
8
Brief uit het hart
9
Pastoraal woord uit de regio
10
Grens bereikt
11
75 jaar bevrijding
12
Licht en donker
13
Vieringen in de Zaanstreek
15
Jong en oud
16
Franciscus en de zwaluwen
17
Bonifatius Nieuws
v.a. 19
Liturgische kalender en misintenties
20
Noodklok
21
Nieuws in het kort
22
Contact
23
Vanuit de parochie
24
Gebed
24
Dankwoord
25
In Memoriam
26
Mensen in het nieuws
27
Heilige in het nieuws
28

MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op
te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-deweekse vieringen. Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de kerk. Het
stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u daarbij
insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.
Het stipendium kunt u ook via het volgend
rekeningnummer overmaken
o.v.v. ‘misintenties’:
NL42 INGB 0000 1060 61,
t.n.v. penningmeester
Sint-Bonifatiusparochie Zaandam
NL 23 INGB 0004 2092 12
STICHTING RESTAURATIE
BONIFATIUSKERK
TE ZAANDAM
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Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

Winkelcentrum ‘De Saen’, Kaaikhof 25
1567 JP Assendelft, telefoon 075 657 38 08

Op deze plaats had úw

ADVERTENTIE
kunnen staan
en op meer dan 1000 adressen in
de brievenbus kunnen vallen!
Jan Bonekampstraat 13,1501 XX, Zaandam

Info:  075 616 48 07

Bereikbaar:
 Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
 Zaterdag
10:00 - 18:00 uur
 Zondag
10:00 - 18:00 uur

 redactieboni@live.nl

Zingen in een koor……..



dat kun jij ook!

06 21 83 12 91
info@catering-engel.nl
www.catering-engel.nl

Meldt je aan via de pastorie  075 61 64 807 of
via het redactieadres  redactieboni@live.nl

van Dalsem elektrotechniek b.v.
Oostzijde 397 b, 1508 ER Zaandam
telefoon 075 - 616 48 52

Begrafenisvereniging
“BARBARA” – Zaandam

onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties

Voor een passende uitvaart/crematie

advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties

Uitvaartcentra o.a. te Zaandam,
Wormerveer,
Purmerend
Centraal telefoonnummer 0800-0375
Inlichtingen en administratie:
A. van Steen -Vet, Dr. Schaepmanstraat 38
1502 RT Zaandam, telefoon 075-616 82 10
www.barbarazaandam.nl

erkend elektrotechnisch waarborg installateur
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Oostzijde 17 / 15 1502 BB Zaandam / Tel. 075 616 49 36

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30

Openingstijden
Maandag

: Gesloten

Dinsdag

: 09.00 – 18.00

Woensdag

: 09.00 – 18.00

Donderdag

: 09.00 – 21.00

Vrijdag

: 09.00 – 18.00

Zaterdag

: 08.30 – 16.30
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