
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 11  4 juni 2020 

******************************************************************************** 
Beste parochiaan / geïnteresseerde,  

Net als veel organisaties in het hele land is onze parochie druk bezig om een gedetailleerd plan op te 

stellen voor het stapsgewijs hervatten van publieke activiteiten. Om daar verder bij te helpen, hebben 

de katholieke bisschoppen op 29 mei een lijst met antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd: 

www.rkkerk.nl/vragenlijst-in-aanvulling-op-protocol-kerkelijk-leven-op-anderhalvemeter/; 

aanvullend op de protocollen voor de Nederlandse Kerkprovincie, te vinden op: www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4203&t=Protocol+voor+publieke+vieringen+vanaf+1+juni. 

In de Odulphuskerk worden op zaterdag 13 juni de publieke Missen hervat, vooralsnog met maximaal 

30 deelnemers. Het geplande schema blijft zoals vorige week aangekondigd: 

 zaterdag  19.00 uur  Eucharistieviering 

 zondag  10.00 uur  Eucharistieviering 

 maandag t/m vrijdag  09.00 – 09.30 uur aanbidding van het uitgestelde Sacrament 

 maandag t/m vrijdag  19.00 uur  Eucharistieviering 

 maandag t/m vrijdag  19.30 – 20.00 uur  aanbidding van het uitgestelde Sacrament 

Volgens de huidige plannen kan men naar de doordeweekse bijeenkomsten op maandag t/m vrijdag 

spontaan naar de kerk komen, terwijl voor zaterdag en zondag de schaarse plaatsen verdeeld moeten 

worden doormiddel van aanmelding vooraf. U wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd hoe dit precies 

zal werken.  

redactie Het Sluisje 
 

Openstelling H. Odulphuskerk en dagkapel 

Totdat op 13 juni publieke vieringen worden hervat, blijven de openingstijden gehandhaafd:  

 Dagkapel    dagelijks 9.00 – 17.00 uur 
 Kerk     op zondag 9.30 – 11.30 uur 

U bent altijd van harte welkom voor stille aanbidding van de Heer die in het tabernakel aanwezig is, 
het opsteken van een kaars bij Maria of een andere heilige, of gewoon voor een moment van rust.  

Als regel blijft geldig: verspreiden met meer dan 1½ meter afstand onderling, maximaal 30 personen. 
Onze pastoor is aanspreekbaar zowel voor persoonlijk gesprek als voor het sacrament van de Biecht.  

Actuele openingstijden van de H. Odulphus, maar ook van de H. M. Magdalena en de St. Bonifatius, op: 
www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/ 

In de dagkapel moet altijd een onderlinge afstand van 1½ meter aangehouden worden, ook bij de deur. 

Bij de ingang liggen geprinte exemplaren van Het Sluisje. Er staat ook een krat voor de voedselbank! 
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Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

H. Missen in de St. Odulphuskerk (deels ook elders), toespraken en nog meer op ons youtube-kanaal: 
www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos.  Deze week nieuw:  

31 mei: Hoogfeest van Pinksteren  www.youtube.com/watch?v=5lHHVSopk6w 
 (uit de H. Maria Magdalenakerk, Zaandam–‘t Kalf) 
 Pinksterboodschap van pastoor A. Goedhart:  www.youtube.com/watch?v=J4x4kC-xrHQ 

7 juni: Hoogfeest van de H. Drie-eenheid  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 
 (uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum) 

Van alle Missen kunt u de teksten downloaden via:  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/ 

Misintenties 5 t/m 11 juni 

5 juni  –  1e vrijdag van de maand 

Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden familie – Hein Kerssens en overleden familie – 

Cor Kramer en Maria Kramer-Baltus – Niek Kramer en Gré Kramer-Out. 

7 juni  –  Hoogfeest van de H. Drie-eenheid  

Mien Pieters-Teekman – Ria Neeft-van Assema – Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Morcus – 

Joop van der Laan – Jan Kemna – Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Overleden ouders Kramer-

Sprangers – Theun Boersma – Jaap Schavemaker en Afra Schavemaker-Sander – Cor Waij en zonen 

Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Willy Bosland-Joosen – Teun Hijne en Rie Hij-

ne-Karstens – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders Snijder-Jak – 

André de Vries en Ada de Vries-Rijkhoff – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Jo Jak-de Jong en Martin Jak – 

Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoenmaker – Femie Dekker-Kamp en Jan Dekker – Een bij-

zondere intentie – Annie Schavemaker-Henneman, Wim Schavemaker en zoon Kees – Corrie Snijder-

Rijkhoff – Jos Rijkhoff-Vonk – Agie Zuidervaart-Bos – Martin Nooij – John Duijvelshoff – Tilly Strobbe – 

Trien Jak-Meijer – Martin Peetam – Annie Jansen-Boon – Joop van den Bosch. 

De intenties voor zaterdag 6 juni zijn bij zondag 7 juni gevoegd. 

Voor nieuwe misintenties het bijbehorende bedrag (richtprijs: € 10 per intentie) aub. overmaken naar 

NL80 RABO 0103 5013 98  t.n.v.  RK parochie H. Odulphus  o.v.v.  misintentie.  

 Vertrouwelijke intenties (voor woensdag, donderdag en vrijdag) aan pastoor Bunschoten: 
WhatsApp: 06-41168657  of email: fbunschotenpr@gmail.com 

 Intenties voor publicatie in het parochieblad en in de Mis, graag naar het secretariaat:  
email:  odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Collectegelden 

Altijd ook de vraag aan u om én uw parochie én mensen in nood te steunen – alvast hartelijk bedankt! 

 NL80 RABO 0103 5013 98  t.n.v.   RK parochie H. Odulphus  o.v.v.   collecte. 

 NL79 TRIO 0198 1074 39  t.n.v.   IPCI Zaanstreek  o.v.v.   voedselbank 

 NL21 INGB 0000 0058 50  t.n.v.   Vastenactie, Den Haag  (het kan altijd!) 

Uit onze parochie 

Actie voor Europa Kinderhulp 

De familie Smit uit Westzaan, bekend in onze H. Odulphusparochie van het Da Capo koor en onze 

avondwakegroep, heeft sinds 1993 tijdens de zomervakantie kinderen opgevangen uit andere delen 

van Europa. Dit jaar kan dat vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar u kunt bijdragen om deze 

kinderen alsnog te helpen!  

Lees het hele verhaal op  www.katholiekzaanstreekzuid.nl/actie-voor-europa-kinderhulp/  

en meer over de daarbij horende actie op  europakinderhulp.nl/fromhollandwithlove/.  
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Uit ons bisdom 

Mgr. Hendriks volgt mgr. Punt op als bisschop van Haarlem-Amsterdam 

Paus Franciscus heeft per 1 juni 2020 het ontslag aanvaard dat door Mgr. J.M. Punt om gezondheidsre-

denen is aangevraagd. Mgr. J.W.M. Hendriks volgt hem op als bisschop 

van Haarlem-Amsterdam.  

Mgr. Jos Punt werd op 1 april 1995 tot hulpbisschop van Haarlem be-

noemd. Na het overlijden van Mgr. Hennie Bomers werd Mgr. Punt in 

september 1998 benoemd tot apostolisch administrator en in juli 2001 

tot bisschop van Haarlem.  

Mgr. Hendriks werd in 2011 benoemd tot 

hulpbisschop van het bisdom Haarlem-

Amsterdam (de nieuwe naam sinds 2009). 

In december 2018 werd hij benoemd tot bisschop-coadjutor, de aange-

wezen opvolger van de plaatselijke bisschop. Door het aftreden van Mgr. 

Punt is Mgr. Hendriks de 12e bisschop van Haarlem(-Amsterdam) na de 

reformatie. 

De functie van legerbisschop, die Mgr. Punt sinds april 1995 heeft gehad, 

wordt overgenomen door Mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Maastricht. 

Meer informatie vindt u op onze bisdomwebsite:  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4226&t=Nieuwe+bisschoppen+Haarlem-Amsterdam+en+leger 

Een fotoserie van deze ‘wisseling van de wacht’ op 2e Pinksterdag vindt u op:  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4229&t=Fotoserie+wisseling+bisschop. Verder kunt u de plechtige H. Mis 

terugkijken op het youtube-kanaal van het bisdom:  www.youtube.com/watch?v=zzKche8zOLw.  

Groet van onze nieuwe bisschop 

Bij het aantreden als bisschop van Haarlem-Amsterdam heeft Mgr. Hendriks een brief geschreven. 

Door de bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus wil hij zich graag middels een brief tot u 

richten met zijn herderlijke groet en bemoedigende woorden. Onze bisschop geeft ook uitleg over vier 

speerpunten van zijn plannen voor ons bisdom: 

- Wij zijn ‘Samen Kerk’, 

- Kerk zoekt contact, 

- Christen-zijn uit zich in daden, 

- Jongeren en gezinnen hebben recht op onze aandacht. 

Lees verder op:  www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4227&t=Brief+van+Mgr+Hendriks 

 

Vieringen live in de media 

7 juni  10.00 uur – Eucharistieviering zondag v.d. H. Drie-eenheid op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn, celebrant: pastoor Joachim Skiba 

www.npostart.nl/eucharistieviering/07-06-2020/KN_1714519 

Kathedraal:  www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal 

De Nieuwe Augustinus: elke zondag 11.00u H. Mis:  www.denieuweaugustinus.nl/meer/livestream 

Ariënsinstituut (priesteropleiding Utrecht): o.a. dagelijks H. Mis:  www.facebook.com/Ariensinstituut 

H. Lodewijkkerk (Leiden): zondag 10.00u H. Mis, dagelijks rozenkrans:  www.lodewijkparochie.nl 

Tyburn Convent (Londen): altijddurende aanbidding H. Sacrament:  adoration.tyburnconvent.org.uk 

Lourdes direct vanuit de grot van de Mariaverschijning: www.lourdes-france.org/nl/ 

Fatima  vanuit het heiligdom op wisselende locaties: www.fatima.pt/en/ 

 Tientallen bedevaartplaatsen in heel Europa: sanctuarystreaming.eu  
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75 jaar bevrijding 

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 wereldoor-
log gebeurde in en rond de Sint-Bavokathedraal 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 protes-

teerden 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 tussenbor-
desje 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 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 
uitriep: “Koster, staak uw werkzaamheden onmid-
dellijk!”. Het vervolg leert dat de bisschoppelijke 
brief de Duitse plannen helaas niet kon blokkeren. 

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 han-
gen aan het hek rond de tuin van de kathedraal. Buurtbewoners en parochianen zagen in hem een ge-
kruisigde. 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 Oorlogsgraven-
stichting. 

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 na-
bijheid 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-
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.  

“De bisschoppen hadden het  
lidmaatschap van de NSB verboden  

en protesteerden  
tegen het verwijderen van joodse  

kinderen van confessionele scholen 



75 jaar bevrijding  (vervolg) 

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. Ern-
stig gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd voor verrader gehouden en slecht behan-
deld, 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 wer-
den deze mensen doodgeschoten en direct afgevoerd 
naar het Crematorium Westerveld. Op de avond van 
diezelfde dag werd een aantal huizen naast de Bavo-
school 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 dood-
geschoten zijn. Het boek De Aanslag van Harry Mulisch 
is gebaseerd op deze moordaanslag 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 paro-
chianen 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 noord-
zijde 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 
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 ver-
meld 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 Genesis-
tekst 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)   

Op 25 oktober 1944 werd  
een aanslag beraamd op een  
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Pijnlijk is dat kort tevoren een  
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aangezien beschoten was 



75 jaar bevrijding  (vervolg) 

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 voor-
gelezen. 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 dankbaar-
heid 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 lei-
ders 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" ont-
breken 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 Hitler opstaan als profeet van een nieuwe wereldbe-
schouwing, 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 kwaad; "goed is, wat nuttig en aangenaam is; kwaad is, wat schaadt of 
hindert". 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.  
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 pu-
blieke leven te bannen en op te sluiten 'achter de voordeur', waardoor het getemd en krachteloos 
wordt.. 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 priesteropleiding (Bron: Katholiek Nieuwsblad, gekort)  
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