
 

 

MEDEDELINGEN UIT DE H. ODULPHUSPAROCHIE ASSENDELFT 

nr. 9 Hemelvaart 21 mei 2020 

Voorwoord van de pastoor 

Zalige hemelvaart! Binnenkort zullen de Nederlandse bisschoppen dan toch eindelijk met hun ideeën, 
handreikingen en kaders komen waarbinnen langzaam maar zeker de Eucharistie weer door wat gelo-
vigen kan worden meegevierd. Natuurlijk ben ikzelf reeds lang doende een draaiboek op te stellen. 
Maar daarvoor moest ik toch weten welke lijn landelijk wordt gevolgd. En die informatie heb ik op dit 
moment nog niet. Ik ben eerlijk gezegd wel sprakeloos dat we zo lang op aanwijzingen van bisschoppe-
lijke zijde hebben moeten wachten.  
Anderzijds snap ik ook dat het niet meevalt om goede en veilige regelingen te ontwerpen voor het to-
taal aan parochies in een kerkprovincie. Conclusie: de bisschoppen zijn wel opvolgers van de apostelen 
maar hebben er niet voor doorgeleerd de 1,5 meter-kerk uit te vinden. Niemand trouwens. Het is 
nieuw voor ons allemaal. Ik hoop van harte dat het naar de Mis gaan waardig zal kunnen blijven verlo-
pen. Met aandacht voor het heilige, en niet tijdens de hele viering corona en maatregelen wat de klok 
slaat. De Mis zou een stukje hemel op aarde moeten zijn.  
Rond Hemelvaartsdag mag u denken aan de eerste apostelen van Jezus. Terwijl Hij ze een laatste keer 
zegende, steeg Jezus voor hun ogen naar de wolken in de lucht en het werd stil. Beteuterd bleven ze 
achter, Hem nog lang nastarend. Drie jaren waren zij met Hem meegetrokken, geboeid als ze door Hem 
waren. Die tijd had hen niet lang genoeg kunnen duren en het leek wel altijd zo te blijven. Het zijn bij 
Hem was de hemel op aarde. En nu… was het voorbij. Een raar leeg gevoel. Wat moesten ze, bij wie 
konden terecht? Hun blikken zochten elkaar op en als vanzelf wisten ze: Maria! Rondom de Moeder 
van hun Heer stonden ze als de eerste gemeenschap der christenen. Ze sprak hun moed in. Ze spoorde 
hen aan haar Zoon trouw te blijven. Toen was het negen dagen wachten op en bidden om wat Jezus 
beloofd had. Wat? Dat zouden ze binnenkort merken. Een storm – geen bedreigende maar een heilza-
me – waaide door hun leven. Ze werden veranderd van binnenuit, gesterkt om over hun ervaringen te 
vertellen. Het was Pinksteren geworden.  
Mooie kerkelijke feestdagen zag u aan uw neus voorbijgaan. Heel wat momenten hebt u thuis moeten 
doorbrengen. Lange tijd al hebt u de sfeer in de kerk gemist, de koorzang, de wierookgeur, het ter 
Communie gaan en het luisteren naar wat Christus en Zijn dienaar verkondigt. De eerste Communie 
zien wij uitgesteld worden. Minder sociale contacten hebt u er zodat dagen zich wat kleurloos aaneen-
rijgen. En we zien soms mensen ineens heel ander gedrag vertonen dan wij van hen gewend waren. 
Hoe lang regeert het coronavirus nog ons leven?  
Wat denkt u, heeft Hij ons nu alleen gelaten? Nee, op het altaar is Hij gebleven. Daarom noemen wij 
onze altaren terecht de hemel op aarde, want telkenmale als de Eucharistie wordt gevierd daalt Jezus 
af. En als Hij er is, ís Hij er helemaal. Dat geheim – onbegrijpelijk voor de wereld – delen wij katholie-
ken. En keerde Hij alleen voor zichzelf terug naar de Vader? Als een kapitein die een zinkend schip 
verliet? Nee, ook voor ons opende Hij de deur. De hemelvaart plaats alles in perspectief. Dat de aarde 
niet alles is. Dat er meer is waar wij voor leven. En voor dat ‘meer’ heeft Jezus ons verlost aan het 
kruis: toen gaf Hij de Geest… 
Als we nu eens allemaal zouden schuilen onder Maria’s mantel biddend: Kom, beloofde Heilige Geest, 
wees ons een Trooster, een Steun, een Vuur in ons hart! Doe ons branden van liefde. Maak ons gedul-
dig en laat ons trouw blijven aan Jezus. Ook al is Hij na de hemelvaart uit het oog: niet uit het hart. Bidt 
u met mij mee? Bijzonder bid ik dat we de Eucharistie – hemel op aarde – ondanks de coronamaatrege-
len waardig kunnen blijven benaderen.  
deken F. Bunschoten 
  



 

Openstelling H. Odulphuskerk en dagkapel 

Veel parochianen maken gebruik van de openstelling van de kerk op zondag, daarom blijven de tijden:  

 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. Bonifaitus, 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! 
 

Liturgische vieringen uit onze kerken op internet 

H. Missen in de H. Odulphuskerk (deels ook elders), toespraken en nog meer op ons youtube-kanaal: 

www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos. Deze week nieuw:  

17 mei: Zesde zondag van Pasen  www.youtube.com/watch?v=suM9MKdLyDE 

 (uit de St. Bonifatiuskerk, Zaandam–centrum) 

21 mei: Hemelvaart van de Heer  www.youtube.com/watch?v=E01ym9OjFMI 

 (uit de H. Odulphuskerk, Assendelft) 

24 mei: Zevende zondag van Pasen  rond 10.00 uur op het youtube-kanaal 

 (uit de H. Odulphuskerk, Assendelft) 

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

 

Misintenties 21 t/m 28 mei 

21 mei  –  Hemelvaart van de Heer  (nagekomen intentie)  Gerard Stor en Joop Stor-Sely. 

24 mei  –  Zevende zondag van Pasen 

Mien Pieters-Teekman – Corrie Snijder-Rijkhoff – Jos Rijkhoff-Vonk – Agie Zuidervaart-Bos – Martin 

Nooij – Antoon Jak – John Duijvelshoff – Tilly Strobbe – Trien Jak-Meijer  – Martin Peetam – Annie Jan-

sen-Boon – Joop van den Bosch – Aagje Boon-Berkhout – John Imming – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-

Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Annie Vroom – Corrie Schoenmaker-Schouten en Jaap Schoen-

maker. 

De intenties voor zaterdag 23 mei zijn bij zondag 24 mei 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 

Als u een kaars wilt laten opsteken bij OLV van Altijddurende Bijstand of andere Heiligen, graag een 

bericht geven aan pastoor Bunschoten via WhatsApp of email. 

Betalen op dezelfde rekening o.v.v. ‘kaars opsteken’ (kleine kaars € 0,50 en grote kaars € 1,–)  

https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/kerkgebouwen-geopend-voor-gebed/
https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos
https://www.youtube.com/watch?v=suM9MKdLyDE
https://www.youtube.com/watch?v=E01ym9OjFMI
https://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/vieringen/
mailto:fbunschotenpr@gmail.com
mailto:odulphus@katholiekzaanstreekzuid.nl


 

Berichten uit de parochie 

Huwelijk 

Woensdag 13 mei, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Fatima, zijn in de H. Odulphuskerk getrouwd 

Frederick Ebben en Sandra Mary. Voor het altaar hebben zij elkaar het jawoord gegeven en hun liefde 

beloofd tot de dood hen scheidt. Eerder die dag trouwden zij voor de wet in Weert. Dat ze een gelukkig 

leven samen mogen hebben onder Gods zegen. Dat is onze wens en bede voor hen! 

deken F. Bunschoten 

Blijf alstublieft doneren! 

Er blijft de vraag aan u om mensen in nood en ook onze parochie te steunen – alvast 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 is nooit te laat!) 

 

 

Berichten uit bisdom en het land 

Groet van onze bisschop-coadjutor aan de vormelingen 

Helaas konden de vele vormselvieringen niet doorgaan, die in deze maanden gepland stonden. Daarom 

heeft mgr. Hendriks een groet en korte boodschap opgenomen voor alle jongens en meisjes die in deze 

weken het heilig Vormsel zouden ontvangen, maar dat nu niet kunnen; zie  www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=4196&t=Groet+aan+de+vormelingen+van+mgr+Hendriks 

Directe link naar de video: www.youtube.com/watch?v=E9uxsIt_ZMY 

Zaterdagconferenties Mariologie 

Zaterdag 23 mei om 11.00 uur is de volgende lezing door mgr. J. Hendriks over Maria, duur ongeveer 

drie kwartier. Deze week is het thema: De dogma’s over Maria. Meer data en onderwerpen vindt u op: 

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4180&t=Zaterdagconferenties+Mariologie 

De laatste eer – in coronatijd 

Het initiatief ‘Katholiekleven’ van de Nederlandse bisschoppen (homepage: www.katholiekleven.nl) 

presenteert een korte documentaire over uitvaarten onder de coronamaatregelen. De beheerder van 

een begraafplaats geeft een rondleiding aan zijn bisschop en gaat met hem in gesprek over allerlei 

problemen, maar ook hoopgevende gebeurtenissen. 

www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/de-laatste-eer-in-coronatijd 

Q&A-sessies – Jongerenpastoraat 

De tweede sessie Questions & Answers (Vragen & Antwoorden) met Mgr. Hendriks, opgezet door het 

jongerenpastoraat, staat gepland op zondag 24 mei vanaf 16.00 uur. Thema deze keer: de kerkvaders. 

Kijk op  www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4200&t=QA-sessies+-+Jongerenpastoraat 

Virtuele pelgrimage naar Echternach 

Tussen Hemelvaart (21 mei) en Pinksteren (31 mei) kan je met ‘Jongekerk’ een virtuele pelgrimage 

lopen naar Echternach. Nu we niet meer fysiek naar het graf van St. Willibrord in Echternach kunnen, 

lopen we de route digitaal. Vanuit ons bisdom is het zo’n 500.000 stappen naar deze bedevaartsplaats. 

We roepen iedereen op om gedurende deze noveen stappen te doneren, zodat we tegen Pinksteren 

gezamenlijk in Echternach arriveren. Meer weten? Kijk op 

www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/doe-mee-aan-de-virtuele-pelgrimage 

  

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4196&t=Groet+aan+de+vormelingen+van+mgr+Hendriks
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https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4180&t=Zaterdagconferenties+Mariologie
https://www.katholiekleven.nl/
https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/de-laatste-eer-in-coronatijd
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4200&t=QA-sessies+-+Jongerenpastoraat
https://www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/doe-mee-aan-de-virtuele-pelgrimage


 

Vieringen live in de media 

24 mei  10.00 uur – Eucharistieviering 7e zondag van Pasen  op NPO2, verzorgd door de KRO 

Vanuit de H. Gerardus Majellakerk te Emmen, hoofdcelebrant: Mgr. Ron van den Hout. 

www.npostart.nl/eucharistieviering/24-05-2020/KN_1714170 

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

De KRO-livestream trekt door het land:  kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk 

H. Mis met de paus dagelijks 7.00u www.youtube.com/channel/UCxIsefyl9g9A5SGWA4FvGIA 

De Nieuwe Augustinus: elke zondag 11.15u 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 

 
Hieronder volgen artikelen die bedoeld waren voor de hemelvaart- en pinksteruitgave van de Zaancirkel. 

Een dubbel gouden priesterjubileum 

Ze verschillen maar twee jaar in leeftijd en traden ook twee jaar na elkaar toe tot de Sociëteit voor 
Afrikaanse Missiën. 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.  
Jos Pijpers is naast provinciaal overste van de S.M.A. ook pastoor 
van Bemelen in het bisdom Roermond. Tegen het decor van het 
schilderachtige heuvelland kan het contrast met de dagelijkse om-
geving van pater Ambro Bakker haast niet groter zijn, hij is deken 
van Amsterdam. Om de hoek ligt Cadier en Keer, waar Bakker in de 
jaren vijftig het kleinseminarie volgde.  
Jos Pijpers geeft aan dat hij nog nooit van de S.M.A. gehoord had, 
totdat een pater op de basisschool reclame kwam maken. “Hij ver-
telde over het werk van de missionarissen in Afrika. Dat leek me wel wat.”  
“Ik wilde als kind al pastoor in Afrika worden,” zegt Bakker. Toch heeft hij nooit in Afrika als missiona-
ris gewerkt heeft. “Ik wilde pastorale ervaring in Nederland opdoen, ik werd kapelaan in de binnen-
stad van Amsterdam. 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.  
Pijpers werd juist wel uitgezonden naar Ghana. “Daar werkten bijna alleen maar Nederlandse S.M.A.-
priesters, nu zijn er alleen Ghanese priesters.” Na zeventien jaar werd hij overgeplaatst naar de Filip-
pijnen, in een parochie met 40.000 parochianen in Manilla. Nogal een verschil met de 400 van Beme-
len. 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, 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 en was zo bestuurlijk actief in tal van missionaire 
organisaties. De sociëteit is in Nederland een stuk kleiner geworden, toch zien ze de toekomst positief. 
Bakker: “Internationaal gaat ons werk gewoon door. In Amsterdam beginnen we opnieuw met de bui-
tenlandse 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 Afrikaanse Missiën)  

https://www.npostart.nl/eucharistieviering/24-05-2020/KN_1714170
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4093&t=Live+vanuit+de+kathedraal
https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk
https://www.youtube.com/channel/UCxIsefyl9g9A5SGWA4FvGIA
https://www.denieuweaugustinus.nl/meer/livestream
https://www.facebook.com/Ariensinstituut
https://www.lodewijkparochie.nl/
https://adoration.tyburnconvent.org.uk/
https://www.lourdes-france.org/nl/
https://www.fatima.pt/en/
https://sanctuarystreaming.eu/


 

Inspiratie 

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 ar-
gument. 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 pinda-
kaas – 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 ritu-
elen 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 Argenti-
nië, 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)  
 

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

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 

Stof doen opwaaien 
In elke tijd heeft de kerk 
mensen die eens flink uit-
halen en stof doen opwaai-
en. Zulke mensen zijn niet 
vaak geliefd. Ze worden 
met argusogen bekeken. 
Maar uiteindelijk worden 
ze vaak heilig gesproken. 



 

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 han-

den 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 ont-

vangen zij ook de heilige Geest in hun hart.  

 

Welke namen heeft de heilige Geest nog meer? 

Streep de onderstreepte woorden in het verhaal 

door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die over-

blijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen 

wat de heilige Geest doet. 

 

Oplossing: 

.       .      .      .      .      .      . 

.       .      .      .      .      .      . 

(Aangeleverd door de Sint-Petrusparochie, Krommenie) 

  



 

Missionaire Kerk in tijden van coronavirus 

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 ver-
schrompelde 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 toe-
gevoegde waarde is, juist voor allen die nooit meer naar een viering gaan. 

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 blij-
ven, 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 paro-
chies 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. 

Kerken waren dicht en deelden die muziek, preken en gastvrijheid met iedereen. Dat kon digitaal ge-
beuren, 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. 

Leo Fijen is directeur/uitgever van Adveniat en presentator van de geloofsgesprekken van de KRO. 
(Bron: ‘Samen Kerk’, bisdomblad van Haarlem-Amsterdam) 
 

Net voor uitkomen van dit Sluisje heeft het bisdom de plannen voor de tijd na Pinksteren gepubliceerd. 

Volgende week eerste aankondigingen over de toepassing in onze parochie. Zie: www.bisdomhaarlem-

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

Dit Sluisje bevat informatie voor de tijd van donderdag 21 mei 2020  t/m  vrijdag 29 mei 

Kopij voor het volgende nummer graag inleveren t/m woensdag 27 mei 2020, 22.00 uur 

alleen per email naar:   desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl 

Het volgende ‘Sluisje’ komt uit op donderdag 28 mei 2020 en loopt  t/m  vrijdag. 5 juni 
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