
 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 16 laatste uitgave 9 juli 2020 

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

Dit is het laatste Sluisje. Ook komt de vertrouwde Zaancirkel alvast een beetje terug, want achterin 

volgt het algemeen deel van de zomereditie, die in de M. Magdalena- en in de Bonifatiusparochie op de 

gewone manier verschenen is. Eind augustus zal de Zaancirkel ook in de Odulphusparochie weer uit-

komen, zoals gewend op papier en digitaal. 

Wilt u de Zaancirkel in de toekomst digitaal ontvangen – in geval u dat ‘voor coronatijd’ nog niet deed? 

U hebt hem dan enkele dagen eerder dan de papieren versie, en bovendien in kleur! 

Geef u graag op met een email naar:  mm.noom@hetnet.nl 

Wij vragen u ook om kopij voor het parochieblad weer op de gebruikelijke manier aan te leveren! 

Wij hopen u in de afgelopen maanden met dit kleine digitale parochieblad onder de beperkingen van 

de coronacrisis wekelijks van interessante en nuttige informatie te hebben voorzien. 

redactie Het Sluisje / Zaancirkel (H. Odulphus) 

H. Missen en aanbidding van het H. Sacrament 

 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 

  en biechtgelegenheid 

De dagkapel is dagelijks open van 09.00 – 17.00 uur. 

Praktische informatie voor de Missen op een rij: 

 U bent welkom in de kerk vanaf 30 min voor begin van de Mis. Als u op tijd komt, is er minder kans 

op wachtrijen bij de ingangscontrole – er mogen namelijk nu meer dan 60 mensen in de kerk! 

 Wilt u zich voor de Missen op zaterdag en zondag vooraf aanmelden (en mocht u later ziek worden, 

graag weer afmelden). Aanmelding ter plekke kost extra tijd en kan alleen nog als plaatsen vrij zijn. 

 Aanmelden online via meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/ of 

telefonisch via 075-6871206 (secretariaat) op dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30–12.00 uur. 

 Op alle andere dagen kunt u spontaan naar de kerk komen, de aanmelding gebeurt ter plaatse. 

 Per aangewezen bank zitten in principe 2 personen; in het middenschip kunnen ook 2 koppels in 

een rij met daartussen 1½ m afstand. Een gezin met 3 en meer personen in een rij is altijd mogelijk. 

 Voor de Communie gaat men door de zijpaden naar voren, desinfecteert daar de handen (of men 

ontvouwt het mini-corporale). Na ontvangen van de H Hostie gaat men door het middenpad terug. 

De gastheren en -vrouwen leiden de processie in goede banen. 

 De kerk wordt door de zijdeur verlaten (met deurcollecte), wilt u aub. groepsvorming vermijden. 

Omdat minder kerkgangers in de kerk terecht kunnen dan normaal is besloten om het vieringenrooster te 

beperken tot de eigen parochie. Hiermee hebben eigen parochianen meer kans op een plaats en beperken 

we ook de risico’s van verspreiding bij een eventuele besmetting.  

mailto:mm.noom@hetnet.nl
https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/


Herderlijke column 

Wandelgroepje 

Wandelen is een mooie sport en een gezonde hobby. Bovendien kan het heel gezellig zijn. Het is goed 

voor het lijf en voor de geest. Je hoofd wordt weer schoon en fris na wat kilometers op de kuierlatten. 

Er bestaan heel wat clubs van wandelvrienden en -vriendinnen. Soms gewoon lopen, soms ‘nordic 

walking’. Aantrekkelijke routes lopen er kris-kras door ons land. Daar zijn ook pelgrimspaden bij. De 

bekendste is het ‘Pieterpad’. Deze tocht naar het graf van de H. Petrus in Rome kun je beginnen bij  

Pieterburen aan de Groningse waddenkust. Om te einden bij de St. Pietersberg in Zuid-Limburg als 

laatste statie voordat het pad Nederland verlaat. 

De Nijmeegse vierdaagse vindt dit jaar geen doorgang. Geen gladiolen en medailles. Sowieso is wande-

len in groepsverband in de afgelopen lentemaanden nauwelijks gedaan. Door de virusepidemie kon dit 

eigenlijk alleen individueel of met mensen uit het zelfde huishouden. Of met heel veel afstand. 

Maar nu kan er langzaamaan weer meer. Wel op de 

wandelpaden blijven, uitkijken voor tekenbeten hoor-

den we op het nieuws want die nemen elk jaar weer 

toe en oppassen voor… de wolf? Blaren kunnen ui-

teraard ook parten spelen. Een stevige wandeling 

krijg je niet cadeau, inspanning leveren is geboden. 

Om daarna echt moe maar voldaan te zijn. En dan is er 

koffie en soms een bijzondere bestemming. 

Onlangs kwam ik een opmerkelijk wandelgroepje te-

gen. De ontmoeting met hen zal ik niet licht vergeten 

en deze personen hadden een fikse tocht afgelegd – dat kon ik aan ze zien. Ze waren duidelijk zoekend. 

‘Zijn wij hier in de Zaanstreek?’ vroegen zij mij. ‘Jazeker’ antwoordde ik, ‘helemaal’. Ik zag hun gezich-

ten opklaren. ‘Wij zijn op zoek naar de kerken. Hebben die hun deuren al weer geopend?’ De welgeteld 

vierentwintig heren en één dame keken mij verwachtingsvol aan. ‘Ja hoor’ wist ik te vertellen, ‘de pa-

rochies zijn gelukkig inmiddels weer opengegaan na een lange periode van de lockdown’. Een bezorg-

de frons stond nu te lezen op het voorhoofd van mijn gesprekspartners.  

‘Dat zal wel een leegte hebben gebracht in het leven van de kerkgangers, die lockdown’ vermoedden 

de wandelaars… En nu herkende ik wie zij waren. Eén van hen droeg er een grote bos met sleutels, de 

ander liep met onder z’n arm een bijbel doorkliefd met een zwaard, en bij een wat oudere vriendelijke 

loper met grijs baardje zag ik wat timmergereedschap uit z’n riem steken. Ook ontging het me niet dat 

de vrouwelijke wandelaarster uit haar handtas een albasten vaasje met balsem tevoorschijn haalde om 

daarmee een van de mannen een voetverzorging te geven. Ik begreep dat ik met de patroonheiligen 

van onze kerken van doen had.  

Natuurlijk heb ik ze veel succes gewenst op hun expeditie. ‘Komen jullie je informeren of jullie paro-

chies in de Zaanstreek weer een beetje tot leven komen?’ Zij glimlachten. Zouden ze de looproutes op 

de gangpaden in de kerken willen inspecteren? De posters? De juiste hoeveelheid desinfecterende gel? 

Het kuchscherm op de communietafel? Misschien ook de andere zaken die van belang zijn? Niet alleen 

ter voorkoming van coronabesmetting, maar ook en meer nog in algemene zin voor een waardig en 

veilig kerkzijn waarvoor zoveel vrijwilligers hun inspanningen leveren om de pastores te helpen. 

We namen – zonder handdruk, met een knikje – afscheid en daar gingen ze weer op pad. Maria Magda-

lena voorop, in ganzenpas, ze leek nog helemaal niet moe. In haar kielzog de negentien Martelaren, 

enthousiast pratend met Bonifatius. Petrus en Odulphus die ook hun tempo al wat versnelden en als 

bezemwagen sloot Jozef de rij. Ik zag hem genieten van het Zaanse landschap. Ze riepen me nog na 

benieuwd te zijn hoe ze de naar hun genoemde gemeenschappen zouden aantreffen. En ze beloofden 

me een luisterend oor te zullen lenen aan de verhalen uit een moeilijke eenzame periode. Wat heeft 

coronatijd met mensen gedaan?  

‘Dan steek ik een kaarsje bij jullie op’ stamelde ik nog. Zo gingen we uit elkaar. 

pastoor F. Bunschoten  



Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

De H. Missen zijn nu weer voor iedereen toegankelijk en er wordt ook weer de communie uitgereikt.  

Daarom wordt de zondagsmis nu niet meer op ons youtube-kanaal geplaatst. U bent allen van harte 

welkom in de kerk! Wij hopen en bidden dat dit zo kan blijven, maar zijn er uiteraard op voorbereid 

om video-opnames van de zondagsmis te hervatten, mocht dat nodig zijn.  

U kunt de Missen van de zon- en feestdagen tijdens de kerksluiting – en nog veel meer! – op ons kanaal 

terugkijken. Ook in de toekomst komen er regelmatig andere opnames bij.  

Blijf dus kijken op  www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos.   

 

Misintenties 10 juli t/m 30 augustus 

zaterdag / zondag 11 en 12 juli 

Alie Peetam-Rozemeijer – Wilhelmina Maria Waij-Betjes – Aagje Boon-Berkhout – Linus Kuiper, Tiny 

Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Cees en Miep van Lieshout-Cornelissens – Jan van Haas-

trecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Familie Kramer – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Jan 

Heijne en Corrie Heijne-Betjes – Dick Verlaan en dochter Leonie – Mien Pieters-Teekman – Ouders en 

familie Teekman-Reijnders – Femie Dekker-Kamp en Jan Dekker – Annie Schavemaker-Henneman, 

Wim Schavemaker en zoon Kees. 

Intenties van 18 juli t/m 30 augustus worden afgekondigd in de kerk. 

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  

- vertrouwelijk aan pastoor Bunschoten:  whatsapp  06-41168657, email  fbunschotenpr@gmail.com 
- voor publicatie in het parochieblad: email secretariaat  odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 

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

 

In de Heer overleden 

Op maandag 6 juli hebben wij in de Odulphuskerk afscheid genomen van  

Alida Peetam-Rozemeijer. Zij werd geboren op 15 februari 1936 en is overleden op 30 juni 2020.  

Na een waardige en liefdevolle uitvaartplechtigheid hebben wij Alie bij haar man Henk Peetam te  

rusten gelegd. Moge Onze Heer haar deel geven aan het geluk bij Hem in het eeuwig licht. 

deken F. Bunschoten 

 

Op woensdag 8 juli hebben wij in de Odulphuskerk afscheid genomen van  

Wilhelmina Maria Waij-Betjes. Zij werd geboren op 15 augustus 1928 en is overleden op 3 juli 2020.  

Na een waardige en liefdevolle uitvaartplechtigheid hebben wij Miep bij haar man Cor Waij begraven. 

Meer dan 52 jaar zong Miep als lid van het St. Caeciliakoor, tot eer van God en vreugde van de mensen. 

Moge Onze Heer haar herenigen met haar man en zonen die zij liefhad, en opnemen in het hemelkoor. 

deken F. Bunschoten 

  

https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
mailto:fbunschotenpr@gmail.com
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl


 
 

zaterdag 4 juli 2020 in de H. Odulphuskerk – eerste keer uitreiking H. Communie na de kerksluiting 

 

Vieringen live in de media 

Omdat gelukkig weer overal in het land openbare Missen gevierd kunnen worden, neemt het aantal 

live uitgezonden vieringen verder af. Daarom beperken wij ons hier tot de reguliere TV-Mis en het 

youtube-kanaal van onze kathedraal, waar naast de Missen ook veel andere interessante video’s te 

zien zijn. Vanwege de beperkingen voor groepsreizen noemen wij daarnaast de online bedevaarten. 

12 juli  10.00 uur – Eucharistieviering 15e zondag d.h. jaar op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de Sint-Jozefkerk te Waubach, celebrant: Pastoor Harry Notermans.  

www.npostart.nl/eucharistieviering/12-07-2020/KN_1714530 

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

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 

 
 

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 9 juli  t/m  zondag 30 augustus 2020 

Kopij voor de Zaancirkel graag via email inleveren t/m maandag 17 augustus 

voor het algemeen deel:   zaancirkel@gmail.com 

voor het Odulphus-deel:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

De volgende Zaancirkel komt uit op 31 augustus en loopt  t/m  zondag 22 november 2020 

Abonneren: email naar:  mm.noom@hetnet.nl 

Redactieleden:   Dhr. E. Reinhold,  Mevr. G. Noom,  Mevr. A. Jak  

Website:   www.katholiekzaanstreekzuid.nl 

Eerdere nummers van Het Sluisje staan op: www.katholiekzaanstreekzuid.nl/parochiebladen/ 

secretariaat H. Odulphus: odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl 075-6871206 

pastoor F. Bunschoten: fbunschotenpr@gmail.com   06-41168657 

https://www.npostart.nl/eucharistieviering/12-07-2020/KN_1714530
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
https://www.lourdes-france.org/nl/
https://www.fatima.pt/en/
https://sanctuarystreaming.eu/
mailto:zaancirkel@gmail.com
mailto:desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl
mailto:mm.noom@hetnet.nl
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/parochiebladen/
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl
mailto:fbunschotenpr@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen deel                                                                                                              9 juli 2020 

Jaargang 4                                                                                                                      Nummer 6 

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam 

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;  

H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie 
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VOORWOORD 

Reizen – trekken of iets anders… 

Een reis gaan maken is in de huidige coronatijd een waagstuk. Gaat 
het wel door? Kun je grens wel over? En als er onverwacht ergens 
een lockdown komt, kun je dan wel terug…? In de verruiming waar 
we nu in terecht zijn gekomen lijkt er weer veel mogelijk, maar mis-
schien kun je toch maar beter dicht bij huis blijven… 
Lang geleden bestonden er helemaal geen compleet verzorgde reizen. 
Er waren geen hotels, nauwelijks een herberg. Reizigers waren volle-
dig aangewezen op de gastvrijheid van anderen. Een deugd die in het 
Oosten nog steeds heel hoog staat aangeschreven. Mensen die ooit in 
Turkije zijn geweest weten allemaal te vertellen hoe hartelijk en 
gastvrij de mensen daar zijn. “Toen ik er was”, vertelde een jonge 

vakantieganger, “heb ik me wel eens stiekem geschaamd voor de manier waarop wij thuis met Turken 
en buitenlandse werknemers omgaan.” Denk eens aan de huisvestiging bij grote vleesbedrijven, waar 
nu zoveel om te doen is. 

De Bijbel leert ons met nadruk om gastvrij te zijn. Echt gastvrij en dus niet alleen voor goede beken-
den, mensen uit eigen kring, maar ook voor mensen die niet van onze kleur zijn. Wanneer je jezelf 
openstelt voor de vreemde, als je toelaat wie en wat onbekend is, dat God je dan zal lonen. 
Er wordt, als voorbeeld, in het Boek der Koningen een gebeurtenis verteld van een heidense vrouw uit 
Sunem, die met aandrang de profeet Elisa uitnodigt om bij haar thuis te komen eten. Na een tijdje 
bouwt ze zelfs óp haar huis een kamer waar de profeet, telkens als hij de buurt is, de dag en de nacht 
kan doorbrengen. Haar man schijnt daar geen probleem mee te hebben. 
Een ongelofelijk verhaal, vooral als je het op jezelf zou toepassen. Zomaar iemand die je niet kent aan 
tafel uitnodigen om te komen eten, of een kamer beschikbaar te stellen waar iemand dag of nacht kan 
doorbrengen? Waarom doet zij dat en reageert haar man niet negatief? Omdat zij in de profeet Elisa 
een Godsgezant ziet, een man die door God is gezonden en haar levenspad kruist. 

Staat ons huis, of wat zeker zo belangrijk is, ons hart open voor wie anders is en niet bij ons kringetje 
hoort? Hoe staan we tegenover mensen die anders gekleurd of getaald zijn, anders geaard? Zitten we 
achter de deuren van ons eigen denken en doen, als eigenheimers die geen inbreuk willen op wat we 
ons eigen terrein zijn gaan vinden? 
Toen Jezus optrad, voelde de gevestigde orde dit als een bedrei-
ging, Die man en zijn denken wilde te veel nieuwigheid! Maar zijn 
strenge antwoord daarop was: “Wie zijn vader en moeder en kin-
deren, dat wil zeggen, zijn eigen huis en haard, eigen denken en 
doen, niet durft loslaten kan nooit mijn leerling worden.” 

Christenen dienen, net als dat echtpaar uit Sunem, risico’s durven nemen en openstaan  voor allerlei 
mensen en meningen, gastvrijheid geven aan diverse kleuren en culturen- en al wat klein en weerloos 
is in bescherming nemen. ‘Wie altijd zichzelf op nummer één plaatst en geen aandacht wil hebben voor 
zijn medemensen, is Mij niet waardig en verdient het niet om Christen genoemd te worden.’ Het hoeft 
niet moeilijk te zijn: een warme schouderklop, een luisterend oor, meevoelen, meegenieten, meetreu-
ren, gemeende aandacht én delen met elkaar… 
Kortom: kleinigheden die niet naar onszelf en ons eigenbelang verwijzen, maar uitgaan naar de me-
demens naast ons, helpen je in de goede richting om Jezus waardig te kunnen zijn. 

Het zijn wellicht wat (te) vrome gedachten aan het begin van de zomervakantie. Maar komende uit de 
benauwde tijd van het Corona-gebeuren, startend met een nieuwe moraal, is het best de moeite waard 
om alles wat je doet een beetje in een nieuw licht te stellen. Hoe kan het allemaal wat anders en maken 
we er toch een heerlijk ontspannende tijd van, die ons ook rijk maakt vanbinnen? 
Een fijne vakantie voor jong, oud en ouder… 

Met herderlijke groet, A.F.M. Goedhart  
pastoor Sint-Bonifatiusparochie Zaandam-Centrum  
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 
 

Van het kerkbestuur R.K. Parochieverband Zaanstreek 
 
St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena (Kalf) – H. Maria Magdalena (Wormer) – HH. Martelaren 
van Gorcum – H. Odulphus – O.L.V. Geboorte – H. Petrus 
 
contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
email:  kerkbestuur.pvz@gmail.com 
 
Hieronder een samenvatting van wat bespro-
ken en afgehandeld is in de bestuursvergade-
ring van 22 juni jl. 
 
Algemene zaken 
 
Verkoop O.L.V. Geboortekerk 
De verkoop is nu helemaal rond. De parochie 
is gefuseerd met de Petrusparochie in Krom-
menie. Ook de financiële afhandeling nadert 
z’n einde. 
 
HH. Martelaren van Gorcumkerk 
Er zijn goede contacten met een kandidaat 
koper. De Martelarenkerk is een gemeentelijk 
monument, ook het interieur valt onder de 
monumentstatus. Kort vóór de definitieve 
verkoop/ overdracht moeten alle gewijde ob-
jecten uit de kerk verwijderd worden (denk 
aan altaren enzovoort).  
De vergunningaanvraag voor het verwijderen 
van de objecten is nu in behandeling bij de 
gemeente Zaanstad.  
 
Nieuw logo  
De eerste ronde om tot een nieuw logo te ko-
men voor ons samenwerkingsverband is goed 
verlopen. Er werden drie ontwerpen voorge-
legd aan alle parochieraden, die ook allemaal 
gereageerd hebben. De op- en aanmerkingen 
die zijn ingediend worden nu gebruikt om 
daarmee de tweede ronde in te gaan.  
 
Veiligheid  
Alle parochies (behalve de Martelaren i.v.m. de 
verkoop) hebben een vragenlijst ontvangen 
met 7 kernvragen over de veiligheid in en om 
de kerkgebouwen. Alle antwoorden zijn nu 
binnen. Na de zomer krijgt dit een vervolg. 
 

Financiën 
Het heeft lang geduurd maar de financiële 
afronding van de verkoop van de Onze Lieve 
Vrouwe kerk in Zaandam is eindelijk rond. 
Deze parochie is al enige tijd geleden gefu-
seerd met de Bonifatiusparochie. De financiële 
middelen zijn na aftrek van openstaande te-
korten naar de Bonifatiusparochie gevloeid.  
Alle parochies hebben hiervan bericht ontvan-
gen. 
 
Parochiezaken 
Er is overal gewerkt aan veilig vieren in coro-
natijd. Pastoor Goedhart verwoordde dit met: 
Het huis is klaar. Per 1 juli zal in al onze ker-
ken weer worden gevierd. Hoe dat wordt ge-
regeld staat op de websites van de parochies. 
Omdat in de meeste kerkgebouwen nu minder 
kerkgangers terecht kunnen dan normaal is 
besloten om in de parochiebladen het vierin-
genrooster te beperken tot de eigen parochie. 
Hiermee hebben eigen parochianen meer kans 
op een plaats voor de vieringen en beperken 
we ook de risico’s van verspreiding bij een 
eventuele besmetting. 
 
Namens het bestuur, Marga Breed   
 

mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com
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NIEUWS VANUIT HET RK PAROCHIEVERBAND ZAANSTREEK 

Wat is er met ons gebeurd in 2020 ? 

Het eerste half jaar van 2020 is voorbij. Een bijzonder jaar mooie cijfercombinatie 20 20, maar we zul-
len dit jaar niet snel vergeten.  Nog jaren zal er over gesproken worden wat de invloed van het corona-
virus op ons verdere leven is. We hebben er nu nog geen idee van wat ons te wachten staat. 

En dat valt mensen van de 21e eeuw zwaar. Want we dachten ons leven aardig in eigen hand te heb-
ben. En nu worden we geconfronteerd met onzekerheid. En dat is iets waar veel mensen een hekel aan 
hebben en moeilijk mee kunnen omgaan. 

Er is in de economie ook iets voor ontwikkeld: tegen onheil van buiten kan jij je verzekeren. Voor van 
alles is er wel iets bedacht tot aan een regenverzekering aan toe. Met elkaar dragen we het risico van 
onheil dat buiten onze schuld op ons afkomt.  

Bij rampen met gezondheid gebeurt er iets anders. We hebben er geen grip op. In oude kerken vind je 
de herinnering aan pestepidemieën. En hoe symbolisch was het dat paus Franciscus tijdens zijn ge-
bedsdienst op het lege St. Pietersplein, midden in het drama dat zich toen in Italië voltrok, juist een 
crucifix met een aan de pest lijdende Christus centraal stelde.  

René Diekstra, de psycholoog met wekelijks een rubriek in de Zaanse krant,  was te gast in het pro-
gramma Adieu God. Vaak verhalen over hoe mensen afscheid hebben genomen van de God van hun 
jeugd. Hij  vertelde hoe belangrijk godsdienst is voor mensen, namelijk een medicijn tegen angst. En hij 
noemde vier soorten van bestaansangst: 

Op de eerste plaats de ontdekking in je leven en de voortdurende gedachte dat  we sterfelijke mensen 
zijn. Dat we allemaal eens dood gaan op een moment waar we geen weet van hebben. 

Ten tweede: als mensen hebben we de vrijheid en verantwoordelijkheid om in belangrijke mate ons 
leven zelf in te richten, ook dat geeft onzekerheid en angst.  Je moet het zelf doen. Je blijft geen kind 
meer waar alles voor wordt geregeld en verzorgd. 

De derde vorm van bestaansangst noemde hij de ultieme eenzaamheid. We worden  alleen geboren en 
alleen sterf je, hopelijk omgeven door lieve mensen, maar alleen ga je die grens van leven naar ‘?’  over. 
En de vierde vorm van angst noemde hij dat het leven uit zichzelf geen zin heeft, maar dat we er zelf 
zin aan moeten geven. 

In tijden van crisis worden we sterker dan anders geconfronteerd met de onzekerheden van ons be-
staan. Ik ervaar hoe belangrijk het is dat je juist ook op deze momenten ervaart dat er iemand om je 
heen is, want bij angst word je meer dan anders op je zelf terug geworpen. En als het moeilijk wordt 
dan mag je het samen doen. Hoe mooi is het dat Jezus juist altijd mensen twee aan twee op weg stuurt. 
En als nieuw woord kwam in de afgelopen maanden ook het woordje ‘huidhonger’ op. Het intense ver-
langen naar aanraking. En dan is zwaaien achter een raam niet voldoende. Of grootouders die hun 
kleinkinderen van zich af moesten duwen wanneer ze met liefdevol enthousiasme op hen af kwamen 
rennen. En bij zieke en stervende mensen wil je toch iemand vasthouden om te laten weten: ‘ik ben er’. 

Het zijn geestelijk barre tijden. En de plaatsen waar we dan de bestaansangst kunnen ‘bestrijden’, hiel-
den hun deuren gesloten. Op allerlei manieren wordt er geprobeerd om contacten te onderhouden op 
een nieuwe wijze. In het Bijbelboek zijn er vele beeldende woorden die verhalen over nabijheid. In 
psalm 23 wordt biddend gesproken over ‘een diep donker dal, maar naast mij gaat U’. Of het beeld van 
de arend of adelaar die zijn jong leert vliegen en zorgt dat die niet te pletter valt. ‘Die mij droeg op ade-
laarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wie-
ken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.’  

Het zijn verhalen om je hart mee op te halen. De afgelopen twee jaar is als jaarthema:  Omzien naar de 
Ander met ons meegegaan. We hadden in 2018 niet kunnen bedenken dat deze woorden zoveel zou-
den kunnen gaan beteken. We zullen met het in praktijk brengen van deze woorden nog lang voor 
kunnen gaan.  

Matthé Bruijns, pastor 
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BRIEF VAN MGR. HENDRIKS 

Broeders en zusters, 

Op tweede Pinksterdag, gedachtenis van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, is in Rome bekend 
gemaakt dat paus Franciscus het ontslag van mgr. Jozef Marianus Punt als bisschop van Haarlem-
Amsterdam en als legerbisschop heeft aanvaard. Dit houdt in dat ik met ingang van 1 juni bisschop van 
Haarlem-Amsterdam ben geworden. Ik wil U bij deze gelegenheid graag iets van me laten horen en U 
met een korte brief groeten en op de hoogte stellen. 

Een rare tijd... 

Na m’n benoeming tot coadjutor op 22 december 2018 zijn de kerkrechtelijke voorwaarden vervuld 
bij een vesperviering in de Sint Nicolaasbasiliek, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. Er hoeft dus 
niets formeels meer te gebeuren. Dat komt in de situatie waarin we verkeren natuurlijk wel goed uit, 
omdat kerkelijke vieringen met meer dan dertig mensen nu niet zijn toegestaan. Gelukkig ben ik geen 
onbekende in het bisdom, een kennismaking heb ik met velen van U al veel eerder, in ‘veiliger tijden’, 
kunnen doen. En ik hoop dat we elkaar in de nabije toekomst weer ‘gewoon’ kunnen ontmoeten. 
Want we zitten in een rare tijd; van een Corona-crisis met allerlei regels die de samenleving en ons 
kerkelijk leven zo diepgaand hebben veranderd, hadden we ons tevoren geen voorstelling kunnen 
maken. Ik hoop dat U het goed maakt. We bidden dagelijks in de vieringen voor de zieken, de overle-
denen en hun nabestaanden, voor allen die financieel zwaar getroffen zijn, voor de mensen die alleen 
zijn, voor allen... 
Het is een rare tijd ook voor een afscheid en een nieuw begin in ons bisdom. 

Dank aan bisschop Punt 

Vandaag wil ik allereerst mijn voorganger danken: mgr. dr. Jozef M. Punt mag op 1 juli aanstaande ge-
denken dat hij 25 jaar geleden tot bisschop is gewijd. Hij heeft ons bisdom al die jaren gediend, eerst 
als hulpbisschop, later - na het plotseling overlijden van mgr. H. Bomers in 1998 - als Apostolisch Ad-
ministrator en sinds 2001 als Diocesaan Bisschop. 
Bijna 22 jaar heeft hij leiding gegeven aan ons bisdom en de verantwoordelijkheid ervoor gedragen. 
Dat waren niet altijd gemakkelijke jaren, maar de onderlinge saamhorigheid in ons bisdom is gegroeid 
en er is veel ten goede gebeurd. Deze korte brief biedt niet de geschikte gelegenheid om daar uitvoerig 
op in te gaan, maar wel wil ik mgr. Punt heel hartelijk danken voor zijn geloof, zijn liefde voor Maria, 
zijn inzet voor ons bisdom, zijn trouw aan Christus en de kerk. 
Zoals U mogelijk al hebt gehoord, is mgr. Punt door het Corona-virus besmet geweest en daarbij zijn 
andere gezondheidsproblemen gekomen. Deze omstandigheid en de beperkingen van deze Corona-tijd 
maken een mooi afscheid op dit moment onmogelijk. We hopen dat in de nabije toekomst een feeste-
lijke viering en afscheid wél zal kunnen plaatsvinden, daarover wordt U te zijner tijd geïnformeerd. We 
wensen mgr. Punt een goed en voorspoedig herstel van zijn gezondheid toe. 

Toekomstvisie? 

Sommigen vragen me nu: wat gaat er veranderen? Wat zijn Uw plannen? Ik denk dat U er vreemd van 
zou staan kijken als ik nu met een totaal nieuwe beleidsvisie kom. Meer dan acht jaar was ik als vicaris-
generaal en hulpbisschop nauw betrokken bij de lijnen die in ons bisdom zijn uitgezet. Veel gemaakte 
keuzes zijn uit de eisen van de tijd geboren en hebben geleid tot een duidelijke koers, toegepast met 
oog voor lokale pastorale situaties en personen. Natuurlijk vraagt onze weg naar de toekomst soms 
ook om pijnlijke besluiten. Overleg en wederzijds begrip zijn daarbij net zozeer belangrijk als oog voor 
het geheel van de wijdere regio en van onze diocesane kerk van Haarlem-Amsterdam. 

Vier thema’s voor de toekomst 

Ik wil me op dit moment beperken tot vier thema’s, die volgens mij voor christen-zijn en dus voor de 
kerk in ons bisdom belangrijk zijn: 



 

- 6 - 

 

1. Wij zijn ‘Samen Kerk’. Dat is niet alleen de naam van ons Bisdomblad, maar vooral een be-
langrijke werkelijkheid: wij moeten en mogen het samen doen. Wij staan als gedoopte en ge-
vormde christenen samen voor dezelfde opdracht, we hebben de roeping elkaar te inspireren 
en te bemoedigen en concreet onze verbondenheid te beleven. Dat doen we met eerbied en 
respect voor de verschillende charisma’s, talenten en spiritualiteiten die er in onze katholieke 
Kerk zijn. Daarbij denk ik aan de vele vrijwilligers die in onze parochies actief zijn. In ons bis-
dom beleven we de verbondenheid met gelovigen van alle nationaliteiten, met jongeren en ou-
deren: wij zijn samen dat lichaam van Christus dat de Kerk is, wij vormen samen één gemeen-
schap.... 

2. Kerk zoekt contact, zoveel mogelijk en met iedereen. Zij is wezenlijk missionair. Paus Fracis-
cus heeft dit onderstreept: hij wil een kerk die erop uit gaat en wegen zoekt om in contact te 
zijn met de mensen in onze samenleving. Welke wegen kunnen we vinden om hen in aanraking 
te brengen met de waarde van ons geloof? En de blijde boodschap van de verrezen Heer? Vaak 
valt het licht op wat niet mag: “Gij zult niet...”. Veel mensen kennen van het geloof alleen de 
verboden, terwijl je die pas kunt plaatsen als je de schat van het geloof en van de relatie met Je-
zus Christus hebt ontdekt. Voor iedere geloofsgemeenschap in ons bisdom is het dus wezenlijk 
erop uit te gaan, mensen in contact te brengen met de rijkdom van het evangelie en de stappen 
van hun groei te respecteren. Daarom zullen ook bredere en actueel maatschappelijke initiatie-
ven welkom zijn en nodig; ze kunnen mensen op de weg van het evangelie plaatsen. 

3. Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete naas-
tenliefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet. Dáárin 
wordt duidelijk dat christen-zijn niet om ‘mooie woorden’ gaat, maar dat het écht is (vgl. 1 Joh. 
3, 16-18). De beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en mensen in nood, was 
hét kenmerk van de eerste christenen. Anderen werden daardoor aangetrokken en wilden het 
evangelie en de geloofsgemeenschap leren kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-36). Caritas is dus 
een wezenlijk en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn; inzet voor caritas en 
vriendschap met de armen zijn noodzakelijk. 

4. Jongeren en gezinnen hebben recht op onze aandacht. Jonge katholieken - jongeren en ge-
zinnen - vinden niet altijd gemakkelijk een structuur en stimulans om hun geloof met leeftijd-
genoten te beleven. Zij zijn bezig hun leven vorm te geven en hun kinderen op te voeden. Het is 
daarom van groot belang dat we aan hen gemeenschap, steun en vorming bieden om hun 
mooie roeping - waar in onze tijd te weinig aandacht voor is - waar te kunnen maken. 

Deze thema’s zijn van groot belang voor ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik ben allen dankbaar die 
zich in ons bisdom hiervoor inzetten. Natuurlijk kunnen nog andere thema’s worden genoemd die ook 
belangrijk zijn. Op dit moment wil ik het hierbij laten. We zullen vast en zeker nog gelegenheid krijgen 
om deze en ook andere aspecten meer uit te werken. 
Laten we bidden dat ons aller inzet voor het evangelie vruchtbaar zal zijn. Van harte wens ik U allen 
Gods zegen toe! Moge Maria, moeder van de kerk, onze voorspraak zijn. 

Haarlem, 1 juni 2020 

 
+Johannes Hendriks 

bisschop van Haarlem-Amsterdam 
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HEILIGEN BESPROKEN 
 
door Clara Bruins  
 
Op 11 augustus viert men in de katholieke kerk het feest van de heilige Clara (1193-1253). Haar naam 
betekent 'de stralende'. Clara werd geboren in een adellijk milieu, in het Umbrische stadje Assisi. Zij 
was de eerste vrouwelijke volgeling van Franciscus van Assisi (1181/82-1226) die haar inspireerde 
om 'arm de arme Christus' na te volgen.  
Toen ze 18 jaar oud was ontvluchtte ze, in de nacht van Palmzondag 1211, het ouderlijk huis. Zij ging 
naar het kerkje van Portiuncula waar ze werd opgewacht door Franciscus en zijn broeders. Franciscus 
knipte de haren van Clara af en gaf haar een boetekleed, als tekenen van haar toewijding aan God.  
Tot aan haar dood verbleef Clara in het klooster San Damiano bij Assisi waar vele vrouwen zich bij 
haar aansloten. De Arme vrouwen van San Damiano (later de Clarissenorde) leefden in beslotenheid, 
zonder enig bezit. Clara was de eerste vrouw die een orderegel schreef. 

de heilige Clara met ciborie (afb.1 boven en afb.2) 

Op één van twaalf gebrandschilderde glas-in-loodramen uit de kapel van het voormalige St. Jan zie-
kenhuis te Zaandam is de heilige Clara afgebeeld. In haar verhulde handen houdt zij een ciborie vast, 
een gewijd liturgisch vat met deksel waarin geconsacreerde hosties bewaard worden. Rond haar hoofd 
zweven drie engelen in aanbidding en de ingetogen blik van Clara duidt op haar eerbied voor de Heer 
die zij in de ciborie aanwezig weet. Haar kleding is die van de clarissenorde: een donkergekleurd ha-
bijt, wit koord en sandalen. Op het hoofd draagt zij een sluier en haar hals en schouders worden be-
dekt door een witte doek. Het vaste attribuut waarmee Clara in de beeldende kunst wordt weergege-
ven is een ciborie of een monstrans. Beide vinden hun oorsprong in een wonderlijke gebeurtenis uit 
haar leven. 

de wonderbare verdrijving van de Saracenen (afb.1 onder en afb.3) 

In Clara's levensbeschrijving wordt verteld hoe het klooster van San Damiano op een dag bedreigd 
wordt door de Saracenen, huursoldaten van keizer Frederik II. Toen zij over de muren van het klooster 
geklommen waren, wendden de zusters zich angstig en huilend tot Clara. Hoewel ze ziek was liet Clara 
zich onverschrokken naar de deur van de eetzaal brengen en voor de vijand neerleggen. Eerst had zij 
daar een zilveren kistje naar toe laten brengen, waarin het Lichaam van de Allerhoogste met grote 
eerbied bewaard werd. Vol vertrouwen bad zij toen voor de Heer, verborgen in het Heilig Sacrament. 
Huilend smeekte ze Hem haar zusters te beschermen en ook de stad Assisi. Vanuit de zilveren schrijn 
klonk toen een jongensstem die tegen Clara zei dat de zusters altijd beschermd zouden worden en dat 
de stad gespaard zou blijven. Onmiddellijk sloegen de indringers op de vlucht, geschrokken door de 
kracht van haar gebed.  
Na de dood van Clara is het verhaal gedramatiseerd, wat resulteerde in afbeeldingen van Clara die met 
een monstrans of ciborie in de hand de Saracenen verjaagt. De voorstelling van Clara op het raam van 
Trautwein staat in deze traditie. We zien de Saracenen wegvluchten met zeer verschrikte gezichten. 

Clara's devotie voor het Sacrament van het Altaar 

Met haar eerbied voor het Allerheiligst Sacrament stond Clara in de stroom van haar tijd; de dertiende 
eeuw kende een sterke opbloei van de eucharistische devotie, vooral onder vrouwelijke religieuzen. 
Geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het Altaarsacrament vormde de kern van 
deze devotie, zoals tot uitdrukking komt in het verhaal over de wonderbare verdrijving van de Sarace-
nen door Clara's gebed. De stem die gehoord werd was die van Christus. Clara's rotsvaste vertrouwen 
in Zijn beschermende liefde werd niet beschaamd. 
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  Afb.2 Clara met ciborie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Afb.3 Vlucht van de Saracenen 

 
 
 
 
 

Afb.1 
De heilige Clara met ciborie (boven) 
Vlucht van de Saracenen (onder) 
Gebrandschilderd glas-in-loodraam 
Karel Trautwein, 1946 
Herkomst: kapel van het voormalige St. Jan Ziekenhuis te Zaandam 
Huidige locatie: Sint Bonifatiuskerk, Zaandam 
Afbeeldingen uit: Trautwein en Willems. Glas-in-lood in Zaanstad,  
tekst Marijke van Essen, fotografie Jan ter Haar, Zaandam 2017. 
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TOCH NOG OP KERKENPAD? 
 

Er zit dit jaar geen kerkenpad/ bedevaart/dagje uit in de pijplijn. 
We zouden alleen al een file veroorzaken om met 15 bussen uit te rijden om alle mensen een corona 
vrij zitplaats te bieden en voor € 70 alleen voor de bus gaat het dat ook niet worden. 
Het bijzondere van deze tijd is dat veel kerken ook via hun website te bezoeken zijn. 
Via dit artikel willen we ze u aanbieden. 
 

Dit artikel staat ook op de website van de Petrusparochie www.st-petrusparochie.nl onder het kopje 
boven aan: Actueel, zodat u alle adressen niet hoeft in te tikken, maar slechts aan te klikken. 
We lopen langs onze provincies en beginnen in het hoge Noorden: www.groningerkerken.nl en natuur-
lijk de www.martinikerk.nl. In Friesland zijn we diverse malen op Kerkenpad geweest. 
www.aldefrysketsjerken.nl en de ook bezochte www.grotekerkleeuwarden.nl. Natuurlijk moet u ook 
langs in Dokkum bij www.bonifatiuskapel. 
 

Drenthe is de enigste provincie waar we nog niet met ons 
gezelschap zijn geweest. Het is nog altijd mijn wens om 
nog eens een openluchtviering te houden bij de ‘papeloze 
kerk’: www.hunebedden.nl/d49.htm. 
 

Overijssel hebben we diverse malen bezocht: namelijk 
Deventer www.lebuinuskerk.nl en Zwolle www.peperbus-
zwolle.nl – of bezoek het www.geertgrootehuis.nl met 
haar kennis over de Moderne Devotie van Geert Grote en 
Thomas a Kempis. En in Kampen kunt u naar 
www.debovenkerk.nl.  
Ook Twenthe behoort tot Overijssel. Ga langs bij de www.plechelmusbasiliek.nl in Oldenzaal en nu we 
in de buurt zijn zeker de synagoge in Enschede. www.grootstemuseum.nl/nl/alle-locaties-en-hun-
openingstijden/synagoge. Op deze website vindt u vele monumentale kerkgebouwen in Nederland.  
 

Ook Zutphen is een bezoek meer dan waard www.walburgiskerk.nl, maar dan zijn we inmiddels in 
Gelderland aangekomen en daar geeft www.oudegeldersekerken.nl vele mooie beelden. Nijmegen be-
hoort ook nog tot de Gelderse Provincie, daar wordt de nagedachtenis aan Titus Brandsman levend 
gehouden op www.titusbrandsmamemorial.nl.  
 

Dan is er de provincie Utrecht waar u vanaf www.domtoren.nl een magnifiek uitzicht heeft over de 
kerkgebouwen van de stad: www.kerkenkijken.nl.  
 

In het Zuid-Hollandse is www.sintjan.com met zijn Goudse Glazen een aanrader en Delft  
www.oudeennieuwekerkdelft.nl. Voor Zeeland opent www.zeeuwsekerken.nl vele deuren.  
In Brabant nodigt www.sint-jan.nl natuurlijk uit om bij onze Soete lieve Vrouwe langs te gaan. En in 
het ook eens met kerkenpad aangedane www.basiliekoudenbosch.com brengt u in één muisklik in het 
Rome van Nederland.  
 

Als meest zuidelijke provincie doen we Limburg aan. In Maastricht www.sterre-der-zee.nl en op 
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl vindt u een prachtig overzicht van de vele kapellenen kerken in de 
zuidelijkste provincie.  
 

En natuurlijk dicht bij huis is ook veel te zien. kerkfotografie.nl/noord-holland geeft een prachtige in-
kijk bij vele Godshuizen. 
 

Vele oude kerken hebben we in deze rondreis bezocht. Eén provincie is nog niet aangedaan: Flevoland. 
Op katholiekalmere.nl vindt u foto’s van de bestaande oecumenische kerkgebouwen en ook van de 
bouw van een nieuwe katholieke kerk. En dat is toch bijzonder in de 21e eeuw. Dit jaar dus niet met de 
bus op reis, via het internet is veel moois te bewonderen, maar er gaat toch niets boven elkaar ontmoe-
ten, samen vieren en een lekker hapje eten. Hopelijk volgend jaar weer. En zoals de joodse mensen 
zeggen met Pasen: ‘volgend jaar in Jeruzalem’, eindig ik met ‘volgend jaar weer in de bus.’ 

Matthé Bruijns 
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HEILIGEN VAN DE ZOMER 

15 juli Heilige Bonaventura 

Bisschop en kerkleraar, minister-generaal van de minderbroeders, 
franciscaans theoloog en filosoof. 

De H. Bonaventura – zo onderstreepte paus Benedictus XVI – deelde 
met H. Franciscus van Assisi ook de liefde voor de schepping, de 
vreugde over de schoonheid van de schepping van God. Wat dit punt 
aangaat haal ik graag een zin uit het eerste hoofdstuk van ‘De weg die 
de Geest naar God voert’ aan:  

“Wie door zo’n grote schittering van de geschapen dingen niet wordt 
verlicht, is blind; wie door zulk een luid geroep niet wakker wordt, is 
doof; wie op grond van deze werken God niet prijst, is van spraak ver-
stoken; wie op grond van zo grote tekenen het Eerste Beginsel niet 
opmerkt, is dwaas” (I, 15)”.  

De hele schepping spreekt luid van God, van de goede en mooie God, van zijn liefde. Heel ons leven is 
dus voor de H. Bonaventura een weg, een bedevaart, een opstijgen naar God. Maar op onze eigen 
krachten alleen kunnen we niet opstijgen naar de hoogten van God. God zelf moet ons helpen, moet 
ons omhoog trekken. Daarvoor is het gebed noodzakelijk. Het gebed is de moeder en de oorsprong van 
de verheffing, een handeling die ons verheft, zo zegt Bonaventura; aldus Paus Benedictus XVI ad 3 en 
10 maart 2010. 

11 augustus Heilige Clara van Assisi 

Op palmzondag 1212 sluit Clara zich aan bij de beweging die Franciscus op gang heeft gebracht. 

“Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan: 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is: 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan: 
spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan. 

Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef: 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.” 

15 augustus Ontslapen van de Moeder Gods (Oosterse Kerk) 

In de Katholieke Kerk is Maria-Tenhemelopneming een hoogfeest-dag. 

In de Orthodoxe Kerk wordt het feest aangeduid met de Ontslapenis van de Moeder Gods. In de ortho-
doxe theologie is namelijk het Ontslapen van de Moeder Gods onlosmakelijk verbonden met de Verrij-
zenis van Christus. Het ontslapen is niet zozeer een droevige gebeurtenis, maar een feest van hoop. De 
gestorvene is immers overgegaan naar een ander, beter leven. De orthodoxe kerken geloven weliswaar 
dat de Moeder Gods lichamelijk is opgevaren naar de hemel, maar kennen desondanks geen dogma dat 
de lichamelijke tenhemelopneming van de Moeder Gods behelst. Men zal nooit het woord ‘dood’ voor 
het heengaan van de Moeder Gods gebruiken. Vandaar ook de term ‘ontslapen’ die – anders dan de 
dood – ook een ontwaken suggereert. 
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Komt tot dit feest, alle gelovigen, komt om in koor te zingen.  

Komt en doet de kerk weerklinken van onze zangen ter ere der bijzetting der Ark Gods. 

Want heden opent zich de hemel om te ontvangen de Moeder van Hem Die door de gehele cosmos niet 
omvat kan worden. 

De aarde die de bron van het Leven terugschenkt, tooit zich met zegen en grootheid. 

De Engelen zingen samen met de Apostelen, en schouwen vol ontzag de overbrenging uit het leven tot 
het Leven van haar die het Hoofd van het Leven gebaard heeft. 

Laat ons haar vereren en dit gebed opzenden: 

Vergeet niet, o Vrouwe, uw gezin dat vol geloof uw heilig ontslapen viert. 

(Meneon den Haag) 

Hen Holthuizen ofs. 

 

BOMEN 
 
Dit vindt u misschien ook interessant: bomen.  
En dan bedoel ik niet het gezellig en breedvoerig praten of het voortduwen van een boot.  
 
Ik ben altijd al verbaasd over wat bomen kunnen weerstaan en hoe ze zich aanpassen aan heftige om-
standigheden. Zouden zij soms betere genen hebben waardoor zij door de eeuwen heen kunnen over-
leven, ondanks ziekten en andere onzekerheden? 
 
Het is al begonnen bij mijn eerste 23 levensjaren welke ik doorgemaakt heb in Amsterdam onder de 
bezielende leiding van de Franciscanen van de ‘BOOMkerk’. 
Deze naam gaat terug op een schuilkerk uit 1578 welke oorspronkelijk gelegen was in een voormalige 
brouwerij aan de Kalverstraat nr. 215. Op deze plaats had Vroom & Dreesmann een vestiging tussen 
het Rokin en de Kalverstraat. In 1771 werd de schuilkerk uitgebreid naar het Rokin en vervangen door 
een meer als kerk herkenbaar gebouw, welke ruimte bood aan 500 gelovigen. In 1910 werd deze kerk 
gesloten. Stadsuitbreiding maakte de verhuizing van 't Boompje noodzakelijk. Men verkocht het pand 
en de grond aan V&D en van de opbrengst werd een nieuwe kerk gebouwd bij Sloterdijk. Deze werd op 
7 mei 1911 ingewijd door Mgr. A.J. Callier, bisschop van Haarlem. Tot heden toe is deze kerk (die de 
status heeft van Rijksmonument) nog steeds in gebruik alhoewel de Franciscanen in de jaren tachtig, 
na 400 jaar arbeid, zich hebben teruggetrokken omdat de Orde geen priesters meer kon leveren voor 
de zielzorg. 
Aanvankelijk stond de nieuwe Boomkerk midden in de weilanden (in de wijk Bos en Lommer) en 
moest men zelfs 's nachts wachtlopen om ongewenste bezoekers op afstand te houden. De ‘blauwe’ 
NZH-tram naar Haarlem/Zandvoort stopte voor de deur evenals de ‘kikker’. De pas gebouwde kerk 
werd om zijn geïsoleerde ligging in de eerste jaren van haar bestaan wel “O.L. Heer tussen de koeien” 
genoemd. Ook niet zo gek, want koeien zoeken graag een beschutte plek, dus……. onder bomen. 
 
Nu, zittend op mijn balkon van het flatgebouw, ligt er naast mij diverse lectuur ter lezing. Onder ande-
re het parochieblad van de 3 Zaanse priesterkerken: Bonifatius, Odulphus en Magdalena. (Afgekort 
B.O.M.) Daar wil ik liefst niet verder over nadenken, dus plaats ik er een O tussen: B.O.(O).M. want dat 
geeft tenminste groei.  
 
Beneden mij aanschouw ik het dagelijks leven. Degenen die aan komen rijden moeten hier een keuze 
maken óf rechtsaf de doodlopende wijk in óf linksaf de doorlopende weg verder vervolgen. Sinds de 
versoepeling van de pandemie is het een flink stuk drukker geworden, want iedereen trekt er weer op 
uit. Massaal gaat ook het niet-gemotoriseerd verkeer weer zijn weg en in de lucht zijn ook de aller-
grootste vogels weer op weg naar verre streken of thuisbasis. In zoverre blijkt er niets meer aan de 
hand. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroom_%26_Dreesmann
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rokin_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1771
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloterdijk_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1911
https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_Callier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Haarlem-Amsterdam
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Op de scheidslijn van deze kruising staan triomferend een drietal prachtige bomen met hun stoere 
stammen en diverse krachtige uitlopers. De vogels hebben er hun nesten ingebouwd en zitten nu diep 
verscholen in het groen. Een 7-tal parkieten scheert met de snelheid van een turbomotor vaak langszij.  
Al met al zou je zeggen dat er hier geen enkele rust uitstraalt. Toch is die er wel, want die drie bomen 
staan er gewoon te staan en verplaatsen zich niet. Het is net of ze willen zeggen: te midden van al die 
drukte laten wij zien dat je toch rust kan ervaren als je kunt luisteren naar onze verhalen. Kijk naar 
ons. Ja, soms bewegen we wel wat om de spieren wat losser te maken, maar over het algemeen hebben 
wij als hoogste prioriteit de zorg voor de levenslucht van de mens. 

Bomen zijn eigenlijk zoals goede vrienden. Ze bieden zuurstof en beschutting, rust en wijsheid, ze be-
kijken de wereld vanuit een heel ander perspectief, ze zijn een uitkijkpost. Zoals één vriend/vriendin 
jouw rots in de branding kan zijn, zo kan één boom een volledig landschap domineren. En hij houdt 
heel lang stand. Maar let op want een alleenstaande boom is altijd kwetsbaar maar de drie bomen vóór 
mij laten zien dat ze elkaar ondersteunen.  
Liefst 144 keer wordt er in de Bijbel verwezen naar een boom of naar bomen. Begin maar vast met de 
bijbel: Midden in de tuin stonden de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. 
Bomen staan voor standvastigheid (verankerd) en flexibiliteit (buigzaam) De takken reiken naar de 
hemel en de wortels zijn verankerd in de aarde en zo vormen zij een stabiele verbinding tussen aarde 
en hemel. Iedere boom heeft ook zijn eigen betekenis. Lees bv. het verhaal van de vijgenboom. En was 
het in de oudste beschavingen al niet zo, dat men onder een boom samenkwam om rechtspraak te 
houden? 
 
Tegenwoordig zijn veel mensen in onze maatschappij niet meer bekend met de betekenis van bomen 
voor ons. Bomen moeten vaak ivm. welvaart wijken voor asfalt, bebouwing of omdat men bang is dat 
een grote boom omwaait. Men vindt bladval, stuifmeel en zaden ook lastig. 
Ik vind het de moeite waard om mijn bewustzijn op bomen te blijven richten omdat ze de volle aan-
dacht verdienen en ons heel veel levenslessen kunnen leren. Ze staan beeld voor ons welzijn. Wees als 
een boom: stabiel én beweeglijk. Sta stevig geworteld in de grond en buig mee met de wind. Doe jezelf 
geen geweld aan door strak overeind te blijven, voel, beweeg en zet je groeistappen. 
 
Tot slot nog wat ‘bomen-wijsheid’. 

door de bomen het bos niet meer zien   –   door de details het overzicht kwijtraken 

aan de vruchten kent men de boom   –   men kent iemand in zijn werken of in zijn kinderen terug 

de appel valt niet ver van de boom   –   kinderen lijken op hun ouders 

men moet geen oude bomen verplanten   –   oude mensen wennen niet meer in een nieuwe omgeving 

de bomen groeien niet tot in de hemel   –   de welvaart heeft zijn grenzen 

hoge bomen vangen veel wind   –   hooggeplaatste personen krijgen veel kritiek 

boompje groot, plantertje dood   –   degene die iets opbouwt, heeft er soms zelf geen profijt meer van 

een boom van een vent   –   een heel forse man 

de kat uit de boom kijken   –   een afwachtende houding aannemen 

Hen Holthuizen  
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75 JAAR BEVRIJDING 
 
Pastorie in oorlogstijd 
 
Op het Gronings platteland verbergt 
een jong predikantenechtpaar tijdens 
de oorlog maar liefst acht onderdui-
kers. Met de muizen in de pastorie als 
dekmantel. 
 
Het is 1938 als de 28-jarige Bastiaan 
Jan Ader predikant wordt in Nieuw 
Beerta. Hoewel de oorlogsdreiging 
toeneemt, leiden hij en zijn vrouw 
Johanna de eerste jaren een rustig 
leven. Hun grootste uitdaging: het 
leger muizen in de pastorie. Zelfs 
Aders toga moet het ontgelden.  
 
Gekraak op zolder  
In de zomer van 1942 – hun eerste zoon is een paar maanden oud – ontvangen de predikant en zijn 
vrouw een brief van een Joodse kennis uit Amsterdam. Ze besluiten haar onder te brengen op de zol-
der van de pastorie. Al snel verleent het echtpaar onderdak aan acht onderduikers. “Het zijn vast de 
muizen”, zegt de domineesvrouw als een stadse logé gekraak hoort op zolder. Die durft de trap niet 
meer op.  
 
Bevrijdingsplan  
Ondertussen regelt het echtpaar ook onderdak voor tientallen andere onderduikers. En de betrokken-
heid van Bastiaan Ader bij het verzet gaat verder. Hij maakt samen met anderen plannen om de gevan-
genen in Kamp Westerbork te bevrijden. Maar op 22 juni 1944 wordt hij opgepakt. Hoewel hij niets 
loslaat over het plan, wordt hij op 20 november samen met vijf anderen gefusilleerd – als represaille-
maatregel. Niet wetend dat zijn tweede zoon zestien dagen eerder is geboren.  
Johanna Ader zet het werk van haar man voor de kerk voort. In 1947 publiceert ze een boek over de 
oorlogsjaren: ‘Een Groninger pastorie in de storm’. Yad Vashem schat dat het echtpaar twee- tot drie-
honderd Joden van de dood heeft gered.  
 

(Bron: ‘Petrus’, Kwartaalblad Protestantse Kerk in Nederland) 
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GEDICHT 

 
Lockdown 
 

Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er wordt gehamsterd. 
Ja, er is ziekte. 
Ja, er is zelfs dood. 
Maar … 
Ze zeggen dat je na zoveel jaren lawaai in Wuhande 
vogels weer kunt horen. 
Ze zeggen dat na slechts een paar weken rust 
de lucht niet langer vol smog is, 
maar blauw en grijs en helder. 

 
Ze zeggen dat in de straten van Assisi 
mensen elkaar toezingen over de lege pleinen 
en hun ramen openhouden, zodat wie alleen is, 
de geluiden kan horen van de families om zich heen. 
Ze zeggen dat een hotel 
in het westen van Ierland 
gratis maaltijden aanbiedt 
en bezorgt bij hen die thuis niet weg kunnen. 
Vandaag is een jonge vrouw die ik ken 
druk bezig om in haar buurt 
flyers te verspreiden met haar nummer op 
zodat ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen. 
Vandaag bereiden kerken, synagogen, 
moskeeën en tempels zich voor 
om daklozen, zieken en vermoeide mensen 
te verwelkomen en onderdak te geven. 
 
 
(Tekst: Richard Hendrick, Ierse Franciscaan /  
13 maart 2020 /  
Vertaling: C. Leterme / Bron: kerknet.be) 
  

Over de hele wereld beginnen mensen 
te vertragen en te reflecteren. 
Over de hele wereld kijken mensen 
op een nieuwe manier naar hun buren. 
Over de hele wereld worden mensen 
ontvankelijk voor een nieuwe realiteit: 
hoe groot we werkelijk zijn, 
hoe weinig we feitelijk kunnen controleren, 
wat er echt toe doet: van elkaar houden. 
 
Daarom bidden we en herinneren we ons dat: 
Ja, er is angst, 
maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolement, 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er wordt gehamsterd, 
maar er hoeft geen gierigheid te zijn. 
Ja, er is ziekte, 
maar de ziel hoeft niet ziek te zijn. 
Ja, er is zelfs dood, 
maar liefde kan altijd opnieuw geboren worden 
 
Word wakker met de keuzes die je maakt 

om nu te leven. 

Adem vandaag. 

Luister achter de fabrieksgeluiden van je paniek: 

de vogels zingen weer, 

de lucht klaart op, de lente komt eraan. 

En altijd worden we omringd door Liefde. 

Open de ramen van je ziel. 

En al kun je de ander niet aanraken 

over het lege plein: zing! 
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LESSEN UIT CORONATIJD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuster Elvira Telik is geboren in Atambua in Timor, Indonesië. Als lid van de missiezusters 
‘Dienaressen van de Heilige Geest’ kwam ze 13 jaar geleden naar Nederland. Ze heeft een studie 
theologie gedaan met als specialiteit catechese vooral gericht op kinderen. Ze woont momen-
teel met twee medezusters in een kleine communiteit in Moerwijk, Den Haag een van de armste 
wijken van ons land. Daar proberen zij zich in te zetten voor de wijkbewoners.  
 
Bij het schrijven van deze column heeft corona ons land en de rest van de wereld al enige tijd in zijn 
greep. Het heeft veel impact op mij en op ieder van ons. Ik kan niet naar mijn werk; de voedselbank is 
dicht, er zijn geen vieringen in onze parochie en in het verzorgingshuis mogen geen bezoekers komen.  
Er zijn weinig mensen buiten en er zijn veel beperkingen. Toch mogen wij dankbaar zijn voor de moge-
lijkheden die er nu wél zijn. Want die beperkingen geven ook wat méér rust in ons denken en in ons 
doen, omdat er minder mogelijkheden zijn om uit te kiezen. Met het helpen van de mensen die het 
moeilijk hebben, kan iedereen van ons laten zien er naar te streven een goed medemens te zijn. Mis-
schien ontdekken we wel een heel nieuwe manier van het met elkaar het geloof beleven. Onze Lieve 
God zal ons écht helpen als wij om Zijn hulp vragen op deze persoonlijke ontdekkingsreis.  
Het heeft al in maart een naam gekregen: De ‘anderhalve-meter-maatschappij’. Dat er zo snel een 
gangbare naam aan de uitvoering van deze regelgeving werd gegeven, betekent óók dat de mensen 
naar dingen zoeken die het mogelijk maken om die regel toe te passen.  
Met ons bidden kunnen wij met andere mensen verbonden zijn. Er worden afspraken gemaakt om 
samen, maar toch apart een viering op de tv te volgen. Dat geeft goede kansen om woorden uit het 
Evangelie en de gebeden die een plaats in die viering hadden, later met elkaar te overwegen. Dat zijn 
toch kansen om ons geloof te verstevigen?  
Het sociale verkeer heeft een andere vorm gekregen: telefoon, internet. Ik heb ontdekt dat bij het her-
lezen van een mailbericht, je beter gaat begrijpen wat er wordt bedoeld. En zo ontdekte ik het achter-
liggende overtuigende geloof van de mensen. De stille omgeving geeft me de kans om na te denken 
over de waarde van het leven. In een stilte, maak ik ruimte voor God. Mijn persoonlijke relatie met God 
kan zo sterker worden. Ik kan niet anders doen dan meer bidden. Bidden voor mijzelf en vooral ook 
voor mijn medemensen.  
Deze crisis leert me vooral ook dankbaar te zijn voor kleine dingen. God geeft ons in deze tijd elke dag 
zonneschijn. Ik zie die kleine dingen doordat mijn aandacht door minder dingen en mogelijkheden 
wordt afgeleid. De consumptiemaatschappij was ook in ons denken en streven doorgedrongen. Wat er 
nu nog mogelijk is, kunnen wij als kleine pareltjes een plaats geven in ons leven. Maar ook dat zal wel 
een leertijd vragen.  

Zr. Elvira Telik, SSpS (Bron: ‘Missionaire Agenda’, 
Werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk. 

  

Lessen uit  

coronatijd 

Zuster Elvira Telik 
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HEILIGEN IN OOST EN WEST 
 
Gedurende het eerste millennium waren de kerken van Oost en West één Kerk, die zowel Orthodox 
(recht in geloof) als Katholiek (universeel) was.  
De Orthodoxe Kerk beschouwt de kerstening tot 1053 dan ook als deel van de eigen geschiedenis. Ook 
heiligen van voor het schisma tussen Oost en West worden geëerd als ‘eigen’ heiligen. Ook in veel Or-
thodoxe kerken in Nederland zijn iconen en relieken van vroeg-Christelijke heiligen te vinden. 
 
De viering van de feestdag van een heilige hebben ook een speciale betekenis voor de gelovigen, omdat 
deze belijders van het geloof voor velen een voorbeeld vormen. Hun betekenis voor de moderne tijd 
staat centraal. De heiligen van weleer zijn voortrekkers naar de toekomst.  
Heiligen worden aangeroepen met de intentie dat zij in de hemel voor de gelovigen op aarde bidden 
tot Jezus Christus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond. De heiligen maken deel uit van de triomfe-
rende Kerk en de gelovigen op aarde van de strijdende Kerk. Vanwege de band binnen het Mystiek 
Lichaam van Christus bestaat ook dit gebedsverband tussen hemelse en aardse gelovigen. 
 
Aan heiligen wordt door katholieken en (oosters-)orthodoxen geen ‘goddelijke eer’ bewezen, zoals 
vaak verkeerd beweerd wordt. Vereren is namelijk iets anders dan aanbidden. Alleen God (Vader, 
Zoon en H.Geest) wordt aanbeden. Via de verering van een heilige of de Moeder Gods Maria aanbid je 
God indirect, want zonder Hem zouden zij niet hebben bestaan. Je vraagt hun voorspraak bij God, om-
dat de geschiedenis al vele malen heeft bewezen dat zij dicht bij God verblijven door hun heilig leven.  
Het volstaat echter niet hen te eren. We dienen naar hen te luisteren. Zeker in een tijdperk waarin 
waarden en principes in het belachelijke worden getrokken en over boord worden gegooid, hebben we 
meer dan ooit nood aan een gids die ons leidt op de weg van de deugd. We hebben nood aan waarach-
tige voorbeelden. 
 
Basilius van Caesarea, Johannes Chrysostomus en Gregorius van Nazianze worden in de oosterse ker-
ken de Drie grote Heilige Hiërarchen genoemd.  
Deze kerkvaders waren zeer invloedrijke bisschoppen van de vroege kerk, die een cruciale rol hebben 
gespeeld in het vormgeven van de christelijke theologie. Ze worden vereerd als heiligen in zowel de 
oosterse orthodoxie, katholicisme, anglicaanse en andere christelijke kerken. Dat zij ook in de Rooms 
Katholieke Kerk als grote heiligen worden genoemd, komt omdat Paus Pius V hen in 1568 de titel van 
Kerkleraar verleende. Later werd Athanasius van Alexandrië er nog aan toegevoegd. De Vier Grote 
Kerkvaders van het Westen zijn: Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus en Hiëronymus.  
 
Over symboliek gesproken: de vier beelden bij de stoel van Petrus in het hoogaltaar van de Sint Pieter 
in Rome (Bernini 1598-1680) stellen vier kerkvaders voor. Twee van de Roomse kerk (Ambrosius en 
Augustinus) en twee van de oosters-orthodoxe Kerk (Athanasius en Johannes Chrysostomus). Heel 
opvallend is het onderscheid dat wordt gemaakt. We zien dat de twee Roomse kerkvaders (met mijter) 
de troon daadwerkelijk ondersteunen, terwijl de oosters-orthodoxe kerkvaders het gevaarte niet dra-
gen, maar zowel letterlijk als figuurlijk ‘erachter staan’.  
 
Nou vraagt u zich af waarom sommige beelden een ‘doodshoofd’ bij zich dragen. 
Het staat symbool voor de vergankelijkheid van aardse zaken. 
Hen Holthuizen ofs. 
 

VIERINGENROOSTER 
 
U vind in deze uitgave bewust geen vieringenrooster. 
We mogen gelukkig weer vieringen houden in onze kerken. Omdat we de bewegingen van mensen zo 
beperkt mogelijk willen houden publiceren we niet het vieringenrooster van alle kerken.  
Wilt u een dienst bijwonen informeert u dan naar bij uw eigen kerk naar het rooster en de procedure 
voor het inschrijven.  
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PAGINA VOOR JONG EN OUD 

Zomer! 

De zomer is een fijne tijd. De tijd van warmte, kleuren, buiten spelen, vakantie. 
Heel anders dan de winter. We voelen ons ook anders. de zomer is fijn. Vakantie is 
fijn. We hebben het nodig. Er staat ook iets over in de bijbel: 
“Kom mee, ook jullie moeten eens naar een eenzame plaats waar je alleen bent en 
wat kunt uitrusten.” (Marcus 6:31) 

De vogel – een zomerverhaal 

- Waarom moet ik eerst vallen ? vroeg de vogel aan zijn moeder. 
- Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht. 
Ze zaten beiden op de rand van het nest. De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de 
rand van het nest. 
-Wil je onder de sterren leven ? 
- Ja. 
- En vrij zweven in de lucht ? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven de bomen en de wereld? 
- Ja, ja... maar waarom moet ik dan vallen? 
- Zo zijn wij geschapen, glimlacht de moeder. Het kan niet anders. 
De jonge vogel keek onder zich: hij rilde om die vreemde duistere afgrond waaraan hij 
zich moest toevertrouwen. 
- Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de sterren toe ? 
- Nee, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los en val. 
- Dan zal de harde grond mij doden. 
- Je hoeft het maar even te doen en rustig je vleugels uit te spreiden. Laat los mijn zoon... en vlieg! 
In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis onder het nest. Van heel ver 
hoorde hij haar roepen. Toen dacht hij aan niets meer. Hij was alleen: het nest werd koud, alles werd 
zo vreemd. Nog even klemde hij zich vast aan het vertrouwde hout. 
Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te sterven. Hij viel steeds sneller 
en de donkere grond die hem zou doden was dichtbij. Maar dan opende hij zijn vleugels en keek om-
hoog... Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde hem op en droeg hem tot ver over de bomen. Hij wen-
telde en buitelde van vreugde. Toen voelde hij voor het eerst de hemel. De sterren straalden van blijd-
schap omdat hij leefde. Hij vloog hoog boven de wereld. Hij was… vrij. 
 

Hopelijk vonden jullie dit een mooi verhaal, misschien zullen enkele van jullie wel gedacht hebben: 
waar heeft dit mee te maken? 
 

Het verhaal van de vogel gaat over ons leven. Keer op keer moeten wij dingen loslaten en opnieuw 
beginnen. Heel vaak zijn we bang omdat we niet weten wat ons te wachten staat. Gelukkig zijn er altijd 
mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, die ons nieuwe kansen geven. 
Zo moeten wij nu ook het schooljaar achterlaten en volgend schooljaar iets nieuws beginnen, in een 
nieuwe klas. Leerlingen van groep 8 zullen misschien met spijt de basisschool verlaten en met vragen 
zitten voor volgend jaar. Maar… je zult zien: alles komt wel op zijn pootjes terecht. 
 

Ook Jezus zegt dat we moeten durven loslaten, durven vertrouwen op anderen, op Die Andere! 
 

Zomertijd, fijne tijd! 

God, de zomer is een fijne tijd, 

We mogen ervan genieten, van de zon, 

verse aardbeien, zwemmen, buiten eten. 

Laten we ook nog steeds denken aan onze medemens. 

Aan eenzame mensen die nauwelijks buiten komen. 

Aan arme mensen die geen vers fruit hebben om te eten. 

Aan mensen die niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. 

God open onze ogen voor deze mensen, en dat we ze een stukje 

van de zomerzon kunnen brengen in hun leven.  

(bron: kindengeloof.nl) 


