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Voorwoord 
VOORWOORD 

 

  Pinksteren 2020 
 

 kent vast wel het beroemde sprookje van Aladin. Door allerlei avontu-
ren  was hij in het bezit gekomen van een wonderlamp. Wanneer hij de 
lamp voorzichtig in zijn handen nam en langzaam over het glas wreef, ver-

scheen er plotseling een machtige geest die hem vroeg wat hij wenste. Die geest was de 
dienaar van de lamp en hij moest doen wat Aladin wilde. Die kreeg zo met al zijn schatten en rijkdom-
men een leven als een prins. Ten slotte wenste hij zich een prachtig paleis, en uiteindelijk kreeg hij 
zelfs de dochter van de sultan als vrouw. Dat is dus een kostbaar bezit zo’n lampengeest, oftewel: ’n 
geest in de fles… Maar helaas, het is een sprookje! Of misschien toch niet?  
 

“Met Pinksteren is er juist sprake van een geest, de heilige Geest”, zeggen de christenen. 
Wat is dat?  
In ieder geval geen ‘tovergeest’, die op die pinksterdag verscheen en toch is er wel sprake van een 
wonder! Immers, mensen werden helemaal vol van die heilige Geest van God. In onze taal kunnen we 
het niet begrijpelijk verwoorden, maar in de oorspronkelijke taal van de Bijbel betekent geest: ADEM, 
de adem van God. De mensen werden vervuld met Gods Adem! Zoals God eertijds zijn adem had inge-
blazen bij ADAM en hem daarmee tot leven gewekt had, zo beginnen de apostelen, ‘begeesterd’, een 
nieuw leven. Ze laten hun angst varen en brengen vanaf dat moment troost, bemoediging, mildheid in 
verharde harten, vrede waar ruzie was en gebalde vuisten worden uitnodigende handen. Dat kon al-
lemaal gebeuren omdat Gods levensadem hen allemaal vervulde. Dat is het WONDER van Pinksteren!! 
 

Juist in deze ‘corona-tijd’ waar onder de hele wereld te lijden heeft, zien we nog duidelijker wat ADEM 
betekent. Beademingsapparatuur redt vele mensenlevens. Ook mond-op-mondbeademing in geval van 
nood, laat dat treffend ervaren. De adem van de mens is het teken dat je leeft! Maar nog indringender 
zien we dit gebeuren in het ademen van God. 
Ook Jezus blaast zijn adem uit over de Leerlingen en zegt erbij: “Ontvangt de heilige Geest”. Zijn eigen 
leven komt bij hen binnen. En niet alleen bij hen, maar elke gedoopte mens krijgt door Jezus aandeel in 
Gods eigen leven. Elk Pinksterfeest herinnert je daar aan: God leeft in jou, zo als jouw adem. Hij ‘be-leeft’ 
je.  
 

Zoals Aladin iets vroeg aan de geest in zijn fles en het ook kreeg, zo mag jij ook vragen aan de heilige 
Geest in jou. Niet om een wonderpil die plotseling weer beter maakt en sterk, al is dit wel een verleide-
lijke vraag en zeker in dit moment van de Corona. Maar vooral om moed en innerlijke kalmte om wat je 
overkomt aan te kunnen, om vertrouwen, geduld, toekomst en durf om tegen de stroom in te zwem-
men, die je zo vaak dwingt om bij jezelf te blijven en de anderen moeten zelf maar zien hoe ze met het 
leven klaar komen. Het is die Geest die je dan ineens laat voelen dat je nooit alleen bent: Mijn GOD is 

met mij. Dat is geen sprookje!  
Ook al zie je HEM niet altijd direct, maar waar de ene mens zorgt voor de ander, 

mag je HEM aanwezig weten. Heel treffend en ontroerend kun je dat nu in  
deze zorgelijke tijd meemaken. Een bos bloemen, een handreiking, en nog 
zoveel meer aan zorg en liefde wat levensmoed kan doorgeven aan anderen.  
 

Daarom: beleef het komende Pinksterfeest als een krachtig startpunt voor 
een intenser en geestrijk leven NU en voor de tijd NA de Corona. Houd vol en 

pak aan met dezelfde zorg voor elkaar zoals God voor jou elke dag zorg draagt. 
 

“Ambula in Spiritu Sancto”, riepen de Christenen in vroegere tijd elkaar toe, dat wil zeggen: 
“GA IN DE GOEDE GEEST” 

 

Dat wens ik iedereen van harte toe in deze zo veranderende en zorgelijke tijd.  
Ondanks alles fijne pinksterdagen! 

A.F.M. Goedhart, pastoor Sint-Bonifatiusparochie, Zaandam-Centrum 

U 
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Gebaar 
EEN KLEIN GEBAAR 

 

  Open Hart 
 
Een zaterdagochtend zonder cappuccino? Ondenkbaar dus ik ren snel naar Jan Linders voor een pak 
melk. Anil sluit achter mij aan in de rij bij de kassa. "Ik voor jou betalen." Ik zeg dat dat niet hoeft, maar 
hij blijft aanhouden dus ik accepteer zijn vriendelijke aanbod. Dan vouwt hij zijn handen in elkaar, 
houdt ze voor zijn borst en buigt kort zijn hoofd. Ik doe hetzelfde en voel direct een verbinding van 
hart naar hart.  
 
Anil, de vader van een vriendin van mijn dochter en Irakees. Met zijn gezin niet meer welkom in zijn 
land. Gelukkig wel in dat van ons. Hoewel. Zijn mensen zoals Anil echt welkom?  
 
Ik vraag het me steeds meer af als ik de heftige reacties lees op het nieuws dat een bakker de naam 
moorkop gaat aanpassen. De steeds feller wordende protesten rond Zwarte Piet zijn net verstomd of 
die over het veranderen van de naam Pasen is alweer begonnen. Voor- én tegenstanders gaan elkaar 
verbaal en soms fysiek zo te lijf, dat ik me afvraag of wij als Nederlanders wel zo tolerant en verdraag-
zaam zijn, zoals we onze cultuur altijd roemen. Een cultuur die we koste wat het kost moeten bewa-
ken, is een veelgehoord argument. Maar wát willen we eigenlijk bewaken? Die tolerantie en verdraag-
zaamheid naar elkaar? Naar onze medelanders? Of ons Delftsblauw dat eigenlijk uit China komt? De 
tulpen uit Turkije of de pindakaas - wie is er niet groot mee geworden - uit Amerika. Zelfs onze kroket 
komt niet uit Nederland, maar uit Frankrijk. Typisch Nederlandse producten die we niet zouden ken-
nen, als ze niet door ons waren meegenomen of door anderen waren gebracht.  

 
En migranten? Dat zijn we uiteindelijk allemaal. Sinds 
de mensheid bestaat, reizen én vestigen we ons over 
de hele wereld, brengen we gebruiken en rituelen 
mee of nemen we ze over. Dat maakt onze cultuur rijk 
alhoewel niet iedereen dat zo ziet. Dat is niet nieuw, 

de multiculturele samenleving was er altijd al. Ook de 
angst voor het onbekende is te begrijpen, de negatieve en 

felle reacties daarop zeker niet.  
 
Want wat zou er echt gebeuren als we onze deur en 
vooral ons hart openstellen voor andere culturen? Als 

we ons echt verdiepen in hun gebruiken en rituelen en ze 
tegelijkertijd die van ons laten zien? Zou dat ons leven niet veel 

meer verrijken?  
 

Hoe waardevol dat is, ervaar ik zelf gelukkig al enige tijd. Aan de linker-
kant wonen buren uit Argentinië, rechts uit Egypte, daarnaast uit Duitsland. Mijn buren leren mij veel 
over hun  cultuur, ik maak ze wegwijs in de onze. Regelmatig lachen we om elkaars gebruiken die ook 
soms ineens bizar lijken. Hoe leg je iemand uit dat je in Nederland alleen een koekje bij de koffie krijgt 
en überhaupt een afspraak moet maken om samen koffie te drinken?  
 
Lina, mijn Egyptische buurvrouw, maakt zeker geen afspraken. De dag nadat mijn vader plotseling 
overleed, gaat de bel en daar is ze. De geur van koriander komt me tegemoet als ze me de pan soep 
geeft. Lina pakt mijn hand, biedt aan de hele week te koken, op de kinderen te letten en voor me te 
bidden. Een klein gebaar, een groot open hart.  
 
Ik neem het graag van haar over.  

Gabriëlla van Gemert 
(Bron: Onze Krant, Contactblad van de Sociëteit voor Afrikaanse missiën)  
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Redactie 
BERICHT VAN DE REDACTIE 

   

  Van de redactie 
 
De coronacrisis roept bij veel kerken allerlei vragen op rond de 

communicatie. Er komt ook veel creativiteit los: kerkdiensten 

worden gestreamd en er wordt veel digitaal gecommuniceerd. 

Juist door de veelheid aan online informatie bestaat er bij paro-

chianen ook een sterke behoefte aan het ontvangen van het 

gedrukte parochieblad, als tastbaar teken van verbondenheid. 

De redactie heeft zijn best gedaan voor u een blad samen te stel-

len dat het lezen, juist in deze moeilijke tijd, waard is.  

  Omdat we niet vooruit kunnen kijken vindt u in dit blad 

géén aankondigingen van kerkelijke aangelegenheden / bijeen-

komsten of bijvoorbeeld de gebruikelijke  misintenties. Deze 

komen, net als mededelingen omtrent kerkopening en aankon-

digingen van vieringen en tijden, via papieren– of digitale 

nieuwsbrieven, de parochiewebsite: (www.katholiekzaanstreekzuid.nl) en indien mogelijk via de dag- 

weekbladen. 

Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de kerken, voor vieringen, weer open 

mogen vanaf 1 juli, met natuurlijk de daaraan vast zittende maatregelen! Derhalve zullen er 

dus vanaf het weekend van 4/5 juli weer vieringen zijn in ál onze parochiekerken! Hoe we dat 

gaan oplossen met meer dan 100 of meer kerkgangers hoort u te zijner tijd!  

Houdt ook daarvoor eerder genoemde én alle andere nieuwsvoorzieningen in de gaten! 

 

OM OVER NA TE DENKEN 

Vrijheid 

Ik wil je geven, wat ik nooit bezitten kan. 

Iets zonder maat of vorm of rang, 

iets zonder haat of storm of bang. 

Ik wens je Vrijheid levenslang. 

                                                                                                                         Sukha 

    Elkaar verstaan 

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

 

  Stof doen opwaaien 

In elke tijd heeft de kerk mensen die eens flink uithalen en stof 
doen opwaaien. Zulke mensen zijn niet vaak geliefd. Ze worden 
met argusogen bekeken. Maar uiteindelijk worden ze vaak hei-
lig gesproken. 

http://www.katholiekzaanstreekzuid.nl/
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Priesterjubileum 
GOUDEN PRIESTERJUBILEUM 

 
Paters Amro Bakker en Jos Pijpers vieren gouden priesterjubileum 
 

‘Ik wilde pastoor in Afrika worden’ 
 

Ze verschillen maar twee jaar in leeftijd. Ze 
traden ook twee jaar na elkaar toe tot de 
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. En toch is 
er een wereld van verschil tussen de paters 
Jos Pijpers en Ambro Bakker. Dit jaar vieren 
ze beiden hun 50-jarig priesterfeest. Een 
gesprek over hun levens die zeer uiteenlie-
pen en elkaar steeds weer kruisten.  
 

De ontmoeting vindt plaats in de mooie pastorie 
van Bemelen, op een steenworp afstand van 
Cadier en Keer. Hier woont pater Jos Pijpers. 
Naast provinciaal overste van de S.M.A. is hij 
pastoor van een van de kleinste parochies van 

het bisdom Roermond. Maar wel een met meer 
dan duizend jaar geschiedenis op de teller. Tegen het decor van het schilderachtige heuvelland, met 
zicht op de mergelgrotten van de Bemelerberg, kan het contrast met de dagelijkse omgeving van pater 
Ambro Bakker haast niet groter zijn. Hij is deken van Amsterdam en heeft daar te maken met alle vra-
gen en kwesties, waarmee de kerk in een grote stad geconfronteerd kan worden.  
 

Alleen al de rit van Amsterdam naar Bemelen kostte hem enkele uren, inclusief file. Al is de pastorie 
hem niet onbekend. Zijn oude studievriend, de latere pater John Koek S.M.A., woonde er geruime tijd. 
En om de hoek ligt Cadier en Keer, waar Bakker het kleinseminarie volgde, zoals dat eind jaren vijftig 
voor priesterstudenten gebruikelijk was. "Maar we merkten destijds al dat er in de kerk veel ging ver-
anderen," zegt hij. "We hadden een gymnastiekleraar die toen al zei: 'Kijk maar eens goed om je heen: 
sommigen van jullie zullen priester worden'. Hij ging er al van uit dat niet iedereen de eindstreep zou 
halen. Maar we kregen wel allemaal een gedegen opleiding. Mijn eigen keuze voor de S.M.A. was min of 
meer een toevallige, omdat mijn broer daar al lid van was."  
Jos Pijpers geeft aan dat hij nog nooit van de S.M.A. gehoord had, totdat een pater op de basisschool in 
Utrecht reclame kwam maken.  
"Hij vertelde over het werk van de missionarissen in Afrika. Dat leek me wel wat. Zo kwam ik ook in 
Cadier en Keer terecht." Dat was twee jaar vóórdat Bakker daar begon en daardoor volgde Pijpers een 
heel ander traject. "Ik heb nog de klassieke opleiding gevolgd van kleinseminarie, een jaar noviciaat in 
België en daarna het grootseminarie. Dat was in die tijd een gezamenlijke opleiding van de paters re-
demptoristen van Wittem, de paters Heilige Harten van Valkenburg en de S.M.A" bakker knikt: "tegen 
de tijd dat ik het kleinseminarie afgerond had, was de hele structuur gewijzigd. de grootseminaries 
waren vervangen door theologische hogescholen, zoals de HTP in Heerlen. Daar ben ik opgeleid. het 
was maar twee jaar later, maar een totaal andere generatie."  
 

Het waren ook de jaren waarin veel priesters uittraden of studenten Het waren - zo vlak na het Twee-
de Vaticaans Concilie - roerige tijden die Pijpers en Bakker in hun jonge jaren meemaakten. Toch heb-
ben ze nooit spijt van hun keuze gehad. "Ik wilde als kind al pastoor in Afrika worden," zegt Bakker. 
"Dat ideaal heb ik nooit losgelaten." Met dien verstande, dat hij Afrika wel meerdere keren bezocht, 
maar er nooit als missionaris gewerkt heeft. "Dat kwam ook door het tijdsbeeld van toen. Na mijn wij-
ding wilde ik eerst een paar jaar pastorale ervaring in Nederland opdoen, voordat ik naar Afrika zou 
gaan. Ik werd kapelaan in de binnenstad van Amsterdam. Daar heb ik veel geleerd. Toen ik na vier jaar  
alsnog naar de missie wilde, werd ik gevraagd om hoofd godsdienst van de KRO te worden." Zo werd 
hij van pastor opeens journalist. Een functie die hij van 1974 tot 1996 bekleedde.  
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Giften voor jubilea  
zijn welkom  
 
Wie de paters Jos Pijpers en 
Ambro Bakker wil feliciteren 
met hun jubileum en dat wil 
ondersteunen met een gift, kan 
deze overmaken naar het on-
derstaand rekeningnummer.  
De opbrengst is bestemd voor 
het St.-Josephziekenhuis in 
Nkwanta in Ghana.  
Beide paters hechten eraan 
mee te delen dat het totale 
bedrag dat op deze rekening 
binnenkomt naar het project 
wordt overgemaakt, zonder 
aftrek van welke kosten ook.  
 

NL 18 ABNA 04125 38326  
T.n.v. Sociëteit Afrikaanse  

Missiën  
o.v.v. Jubileumgift voor  

ziekenhuis Ghana  

Priesterjubil 
GOUDEN PRIESTERJUBILEUM 

 
In z'n 'vrije tijd' assisteerde Bakker in parochies in de regio Hil-
versum. Later werd hij deken van Zaandam en Waterland en 
later van Amsterdam en omgeving. 
 

Missie-ideaal  
In diezelfde jaren werd Pijpers, die als kind dat missie-ideaal 
helemaal niet zo had gevoeld, juist wel uitgezonden naar Ghana 
en later naar Filipijnen. In de Volta-region in Ghana werkte hij 
in het bisdom Ho als kapelaan, bouwpastoor. coördinator van 
enkele katholieke klinieken en ziekenhuizen en medewerker 
van het bisdom. "In die tijd werkten daar bijna alleen maar Ne-
derlandse S.M.A-priesters, onder wie de bisschop. Nu zijn er 
alleen maar Ghanese priesters."  
 

Na zeventien jaar werd Pijpers overgeplaatst naar de Filipijnen, 
waar de S.M.A een nieuw project was gestart om Filipijnse mis-
sionarissen op te leiden voor het werk in Afrika.  
In Manilla werkte hij in een parochie met 40.000 parochianen. 
Nogal een verschil met de 400 van Bemelen. Ook was hij een tijd 
rector van het priesterseminarie van de S.M.A. "Ik heb zowel in 
Afrika als in Azië altijd met veel plezier gewerkt," zegt Pijpers 
terugkijkend. "Ik heb er de beste herinneringen aan en ik heb 
nog steeds heel veel contact met mensen uit de tijd."  
 

Begin jaren 2000 kwam Pijpers terug naar Nederland, omdat hij 
voor de eerste keer tot provinciaal gekozen was. Bakker was in 

die tijd vice- provinciaal. Hoewel het er niet meer van kwam om als missionaris naar Afrika te gaan, 
was hij wel bestuurlijk actief in tal van missionaire organisaties. Hij somt op: "Missie, het Centraal Mis-
siecommissariaat, de stichting Wereldouders. Ik heb van alles gedaan. En voor die besturen was ik 
toch vaak in Afrika of Zuid-Amerika op pad. Soms ook in combinatie met mijn werk voor de KRO. Zo 
was ik toch met het missiewerk verbonden. "  
 

Nu zitten ze weer samen in het bestuur van de Nederlandse provincie van de S.MA De tijden zijn ver-
anderd en de sociëteit is een stuk kleiner geworden dan toen zij toetra- den. Toch zien ze 
de toekomst positief tegemoet. Bakker: "De Nederland- 
se provincie mag dan kleiner zijn geworden, Internationaal  
gaat ons werk gewoon door. In Amsterdam beginnen we 
opnieuw met de buitenlandse missionarissen die naar 
ons toekomen."  
 

Met hun gezamenlijk jubileum voor de deur hebben 
Bakker en Pijpers ervoor gekozen om eventuele 
feestbijdragen aan een gezamenlijk doel te schen-
ken: het St.-Josephziekenhuis in Nkwanta in Ghana, 
dat Pijpers nu ook bijna 50 jaar geleden heeft helpen 
oprichten. Beiden vieren hun jubileum op zondag 28 
juni. Pijpers in Bemelen en Bakker in Amsterdam. Hij 
viert dan tevens dat hij 25 jaar deken is.  
 
(Bron: ‘Onze Krant’ contactblad van  
 de Sociëteit voor Afrikaans Missiën) 
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Missionaire Kerk 
MISSIONAIRE KERK IN TIJDEN VAN CORONAVIRUS 

 
Het Bisdomblad Samen Kerk is, in verband met alle perikelen rondom het Corina-virus, niet in de ver-
trouwde papieren versie maar alleen digitaal uitgegeven. De redactie van dit parochieblad heeft twee 
artikelen voor u overgenomen uit deze digitale versie.  
Wilt u meer lezen ga dan naar de bisdomsite: www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl 
 

Missionaire Kerk in tijden van coronavirus 
 

Leo Fijen is directeur/uitgever van Adveniat en  
presentator van de geloofsgesprekken van de KRO op de zondagochtend. 

 

In de achterliggende weken herstelde ik van een operatie voor een nieuwe heup en had ik alle 
tijd om het nieuws te volgen. Dat stond in het teken van de coronacrisis die steeds erger werd 
en heel ons land verlamde, angstig maakte en ook in rouw dompelde. 
 

  We dachten dat we als welvarend land alles op orde hadden, maar we schrokken ervan hoe een 
virus alle regie overnam. Met één klap werd duidelijk dat het leven niet maakbaar was en dat ons ego 
verschrompelde tot een kleine en kwetsbare mens die niet wist waar hij of zij het zoeken moest. In één 
vlaag van ellende werd ons ook te kennen gegeven dat we sterfelijk zijn en niets over ons begin en 
einde te zeggen hebben. En telkens vroeg ik me af wie ons het gevoel zou geven dat we toch niet aan 
ons lot worden overgelaten. Het crisisteam van het kabinet zwalkte, de virologen en medici hadden het 
te druk met de slachtoffers om woorden van troost te spreken, de media holden van het ene naar het 
andere cijfer. En steeds vaker dacht ik: dit is het moment voor de kerken om te laten zien wat hun toe-
gevoegde waarde is, juist voor allen die nooit meer naar een viering gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Deel het leven van Jezus 
Dit is het tijdsgewricht om de weg van Jezus voor te leven: het gaat altijd om de ander, in zelfgave, ook 
nu, met gevaar voor eigen leven. Het gaat er ook om in die ander Christus te ontmoeten en met de Heer 
gemeenschap te stichten. Juist nu wij elkaar niet meer de hand mogen schudden en thuis moeten 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. 
 

Geliefde kinderen van God in tijden van angst 
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. 
 
Lees ook het artikel ‘Licht en donker’ overgenomen uit Samen Kerk, u vindt het elders in dit blad! 

 

                        Het gaat altijd om de ander,  

                   in zelfgave, ook nu,  

met gevaar voor eigen leven 
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Brief 
BRIEF UIT HET HART 

 
Foto: Rian Coenen-Linders  

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

Mat Knapen, Gennep  
 

Uit elkaar  
 

Ze hoort hier bij mij  

of ik daar bij haar  

Wij leefden echt vrij  

52 jaar met elkaar.  

Zoönotisch gescheiden  

Zij in een tehuis  

Nu zijn wij beiden  

Nergens meer thuis  

Contact is verboden  

Slechts via een raam  

Zie ik haar noden  

Voelt zij het nog aan  

Haar stem is zwak  

Haar zinnen geklutst  

Ze doolt als een wrak  

Zij oogt zo gebutst  

Wil naast haar staan  

In deze tierende tijd  

Samen voelen waaraan  

't ons beiden zo lijdt.  

 

MK, 31 maart 

2020  

 
* een zoönose is een infectie-  

 ziekte die van dier op mens  

 kan overgaan  

(Bron: KBO PCOB Magazine,   

met toestemming overgenomen) 
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Pastoraal  
PASTORAAL WOORD UIT DE REGIO 

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

 
Matthé Bruijns, pastor Sint-Petrusparochie, Krommenie 
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Grens  
GRENS BEREIKT 

 

  Grens bereikt  
Door Michaël As  

"Broeder, zojuist heb ik voor de laatste keer het heilig offer aan  
God opgedragen. Ik raad je aan te biechten, want het zal je  
laatste kans zijn." Het is 2 april 1941, kort na midder- 
nacht in het Poolse Markowice.  
 
Het gebeurde zoals pater Josef Cebula voorspelde. 
Kort na het middaguur wordt de oblaat van Maria 
gearresteerd en afgevoerd naar kamp Inowro-
claw. Op 18 april komt hij aan in het in Oosten-
rijk gelegen concentratiekamp Mauthausen.  
De levensomstandigheden zijn erbarmelijk. In 
de groeve moeten de gevangenen graniet hak-
ken, want Adolf Hitler wil zijn Duitse steden allu-
re geven. De dwangarbeiders moeten vervolgens 
met de zo'n veertig kilo zware stenen op de rug 
twee kilometer afleggen. En alsof dat niet genoeg is, 
moeten zij daarna het graniet de 144 treden tellende 
'trap des doods' opdragen. Alle dagen bezwij- 
ken er stakkers onder de letterlijk ondraaglijke last.  
 

Kamp Mauthausen is er speciaal voor de 'onverbeterlijke gevallen' en daar worden de gevangenen ook 
naar behandeld. Pater Josef heeft daar bovenop nog eens extra de aandacht van de beulen getrokken. 
De vrede die de priester uitstraalt en zijn voortdurend bidden werken als een rode lap op een stier.  
 

Tijdens de arbeid vernederen de bewakers de religieus door hem luid de Mis te laten zingen, waarbij 
ze hem voortdurend slaan en trappen en God bespotten.  
 

Drie weken lang verdraagt de 39-jarige Poolse priester alle vernederingen. Tot op 28 april 1941 voor 
hem de maat vol is. Met zijn zware steen op de rug richt hij zich tot zijn beulen en roept luid: "Denk 
nou niet dat jullie de baas zijn. God is jullie rechter!"  
Woest schoppen de getergde mannen de gevangene met hun laarzen. Dan dwingen zij de priester weer 
overeind te komen, de steen op de rug te nemen en richting het prikkeldraad te rennen, dat de gevan-
genen binnen het kamp moet houden.  
Daar wordt hij opgewacht door een wachter. Zijn machinegeweer ratelt. Zwaar getroffen valt pater 
Josef neer. Nog levend wordt hij afgevoerd naar de verbrandingsovens om te worden gecremeerd. Ge-
tuigen verklaren hoe zij zagen dat hij een arm omhoog rees, als gaf de pater nog zijn priesterlijke ze-
gen.  
Officieel werd de gevangene ‘doodgeschoten tijdens een ontsnappingspoging’.  
 
Paus Johannes Paulus II verklaarde Josef Cebula in 1999 als een van de 108 Martelaren van Polen zalig.  
 

(Bron: Katholiek Nieuwsblad) 
 

 
Meer interessante artikelen lezen van het Katholiek Nieuwsblad (KN)?  

Neem een abonnement op dit mooie blad! KN verschijnt éénmaal per week 

op papier én digitaal: Info@kn.nl / 073 612 34 80.  

KN is ook verkrijgbaar in gesproken woord:  

Dedicon Grenzeloos Lezen, Postbus 24, 5360 AA Grave 

 

mailto:Info@kn.nl


- 10 - 
 

Bevrijding 
75 JAAR BEVRIJDING 

 

Lopen wij 75 jaar na de  
bevrijding warm voor  
de Bevrijder?  

 

De Nederlandse bisschoppen schreven na de bevrijding een brief waarin zij nadachten over de gevolgen 
van een samenleving zonder God. Hun schrijven klinkt 75 jaar later nog altijd akelig actueel.  
 

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in alle kerken een brief van de Nederlandse bisschoppen 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" ontbreken en velen geen ander 
doel meer hebben "dan dit korte aardse leven zo dragelijk mogelijk te maken en er zoveel mogelijk van 
te genieten". In die situatie kon Hitier opstaan als profeet van een nieuwe wereldbeschouwing, het 
nationaalsocialisme, dat "ondanks zijn mooie frasen zuiver materialistisch" is: het kent geen persoon-
lijke 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". Hitler zelf werd de maat- staf: "Wij zijn er getuigen van ge-
weest, dat de meest afschuwelijke misdaden en gruwelen gepleegd en 
uitgevoerd werden, met het excuus: De Führer heeft het bevolen; wij 
moeten gehoorzamen." Het doden van Joden, geestelijk gehandicapten 
en psychiatrische patiënten is dan geen ethisch probleem, maar geoor-
loofd en nuttig en daarom goed.  
De bisschoppen roepen de Nederlanders op om "een goed en christelijk gebruik te maken van onze 
vrijheid", allereerst door zich niet te laten leiden "door gevoelens en uitingen van wraak", hoe moeilijk 
dat ook kan zijn.  
Een goed gebruik van onze vrijheid vraagt dat wij leren van het verleden en "ons spiegelen aan het 
ongelukkige voorbeeld van een volk-zander-God. Door God te verlaten is het Duitse volk zover afge-
dwaald en tot zulke wandaden gekomen". En al is Duitsland verslagen, de geest van het nationaalsocia-
lisme "is in andere vormen nog zeer levendig in het materialisme en nieuw-heidendom. Wij zullen 
daartegen de strijd moeten aanbinden. De wereld moet terug naar Christus, wil zij niet te grande 
gaan".  
75 jaar later kunnen we ons afvragen of wij inderdaad van het verleden hebben geleerd. Ons land is in 
hoge mate een land-zonder-God geworden. Vanuit de politiek groeit de druk om het geloof uit het pu-
blieke leven te bannen en op te sluiten 'achter de voordeur', waardoor het getemd en krachteloos 
wordt. En we laten dat gebeuren! Helaas laten de cijfers zien dat ook de meeste katholieken 'gelovigen 
in iets' zijn, geen gelovigen in God meer. Materialisme (geld en bezit) en hedonisme ('je leeft om er zo 
veel mogelijk van te genieten') zijn voor velen de leidraad. En wat goed en kwaad betreft, geldt voor 
velen dat 'goed is wat ik goed vind'. Is het dan zo verwonderlijk dat er zoveel ontsporingen zijn? Van 
hoog tot laag, op allerlei gebied?  
"De wereld moet terug naar Christus", zo stelden de Nederlandse bisschoppen in hun eerste herderlijk 
schrijven na de Tweede Wereldoorlog. Diezelfde Christus, van wie wij onlangs nog vierden dat Hij ons 
bevrijdde van de last van zonde en dood. Na de Tweede Wereldoorlog liep ons volk terecht uit om onze 
bevrijders te verwelkomen. Op 5 mei, 75 jaar na de bevrijding, herdenken we dat opnieuw. Kunnen wij 
hetzelfde enthousiasme opbrengen voor de Bevrijder van Godswege?  

Dr. Theo Schepens, godsdienstsocioloog en docent aan  
de priesteropleidingen van de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond (Bron: KN)  

'Wat niet op God 
gebouwd is, is op 
zand gebouwd' 
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Licht en donker 
LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL 

 
Op 5 mei vierden we 75 jaar bevrijding. We 
stonden stil bij de vele slachtoffers van het 
Naziregime en het oorlogsgeweld en vierden 
‘de vrijheid als recht én plicht. De ‘Kerken-
gek’, van het bisdom, neemt ons mee met een 
beschrijving wat er in de Tweede wereldoor-
log gebeurde in en rond de Sint-Bavokathe-
draal en hoe dit nog steeds wordt herinnerd. 
 
20 juli 1942:  
vanaf de kansel van de kathedraal 
Al vanaf het begin van de oorlog waren de Neder-
landse bisschoppen bezig te protesteren tegen de Duitse bezetting. Aartsbisschop Jan de Jong (van 

Utrecht) schreef het ene na het andere protest. Hij werd krachtig onder-
steund door de Haarlemse bisschop Jan Huibers (de zuidelijke collega’s 
waren wat zwakker). Begin 1941 hadden de bisschoppen het lidmaat-
schap van de NSB verboden. Ook protesteerden ze tegen het verwijde-
ren 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 Ma-
liebaan langs was geweest om een brief voor te lezen waarin de voorle-
zing van de brief van de bisschoppen werd verboden. De aartsbisschop, 
die al vroeg naar bed was gegaan, had hem toen hij gewekt was even 
aangehoord op het tussenbordesje van de trap naar zijn slaapkamer. 
Zijn reactie: “Zeg maar tegen je baas dat je je briefje keurig voorgelezen 
hebt.” 
Zo kon het gebeuren dat in alle katholieke kerken van Nederland het 

meest duidelijke kerkelijk protest tegen de Jodenvervolging in heel Eu-
ropa weerklonk. Zo ook in de Haarlemse kathedraal. De Haarlemse plebaan Frans Filbry, die zenuw-
achtig was, maar met volle overtui-
ging 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 
onmiddellijk!”. 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- g 

Mgr. Johannes Petrus Huibers 

“De bisschoppen hadden het  

lidmaatschap van de NSB verboden  

en protesteerden  

tegen het verwijderen van joodse  

kinderen van confessionele scholen 
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Licht en donker 
LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL 

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

 
25 oktober 1944: de aanslag op  
Fake Krist en de Duitse reactie 
Op 25 oktober 1944 werd vanuit de-
zelfde Bavoschool een aanslag beraamd 
op een collaborateur, Fake Krist. Pijn-
lijk is dat kort tevoren een buurtbewo-
ner die voor Krist werd aangezien be-
schoten was. Ernstig gewond werd hij 

naar het ziekenhuis gebracht. Hij werd voor verrader ge-
houden en slecht behandeld, maar gelukkig herkende een 
chirurg hem en bleef hij in leven. Als revanche op de aan-
slag op Krist haalden de Duitsers tien mensen uit het Huis 
van Bewaring in Amsterdam. Op 26 oktober werden deze 
mensen doodgeschoten en direct afgevoerd naar het Cre-
matorium Westerveld. Op de avond van diezelfde dag 
werd een aantal huizen naast de Bavoschool in brand ge-
stoken. Ieder jaar op 4 mei worden de tien slachtoffers (de 
oudste was 49, de jongste 26) herdacht bij het monument 
op de plek waar ze doodgeschoten zijn. Het boek De Aan-
slag 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 bo-
ven wonder doodstil. 
 
4 maart 2016: nieuwe ramen 
Op 4 maart 2016 was prinses Beatrix aanwezig bij het officië-

le moment dat het kerkschip na de grote restauratie opnieuw 
in gebruik werd genomen. Ook werd een serie ramen van de glazenier Jan Dibbets onthuld. Interessant 
is het spel met licht en donker en de symboliek van de ramen. Hier wil ik melding maken van een van 
de middenramen aan de noordzijde waarin de tekst van Genesis hoofdstuk 1 vers 2 vermeld staat, God 
sprak: Er zij licht (Wojomer Elohiem Jehie Oor).  Waarom?  
De noordkant is de kant van de kerk waar nooit licht vandaan komt. Die kant symboliseert  de donkere                                         

 
Lees verder onderaan de volgende pagina. 

Op 25 oktober 1944 werd  

een aanslag beraamd op een  

collaborateur, Fake Krist.  

Pijnlijk is dat kort tevoren een  

buurtbewoner die voor Krist werd  

aangezien beschoten was 

Aanslag op Fake Krist 
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Vieringen 
WEEKENDVIERINGEN REGIO ZAANSTREEK 

 
Bij het ter perse gaan van deze editie werd bekend dat de kerken, voor vieringen, weer open mogen 
vanaf 1 juli, met natuurlijk de daaraan vast zittende maatregelen! Derhalve zullen er dus vanaf het 
weekend van 4/5 juli weer vieringen zijn in ál onze parochiekerken! Hoe we dat gaan oplossen met 
meer dan 100 of meer kerkgangers hoort u te zijner tijd!  

Houdt ook daarvoor eerder genoemde én alle andere nieuwsvoorzieningen in de gaten! 

COLLECTEGELDEN 

 
Doordat er al vanaf eind februari geen publieke vieringen zijn, kunnen er geen col-
lectes worden gehouden. De wekelijkse collecte is één van de belangrijkste pijlers 
van inkomsten waaruit de vaste lasten van onze parochies / kerkgebouwen betaald 
moeten worden.  
Géén vieringen betekend géén collecte en dus géén inkomsten. U begrijpt vast dat 
dat grote problemen geeft!  
De vaste lasten lopen gewoon door en moeten ergens van betaald worden!  
 

Willen de parochies levensvatbaar blijven zal er iets aan de financiën moeten worden gedaan!  
U kunt helpen! Aan u het volgende voorstel: 

maak een automatische betaling, per week, van het bedrag dat u dat u gewoon bent te geven in de we-
kelijkse collecte. U zou dat kunnen laten gebeuren tot bijvoorbeeld 1 juli, daarna zullen er waarschijn-
lijk weer wekelijkse vieringen zijn waarin u uw gaven kunt doen in de gebruikelijke collecte. 

We durven het eigenlijk niet te vragen maar: mag het ook een ietsje meer zijn? 
Overmaken kan op de volgende rekeningnummers o.v.v. Collecte.: 

 NL42 INGB 0000 1060 61,  t.n.v. Penningmeester Bonifatiusparochie, Zaandam;  
 NL24 RABO 0103 5013 39, t.n.v. Bestuur RK Parochie H. Odulphus 
 NL36 INGB 0000 2464 31,  t.n.v. RK Parochie Maria Magdalena, Zaandam 

Namens de Parochieraden en pastores: hartelijk dank!! 

ding 

LICHT EN DONKER ROND DE HAARLEMSE KATHEDRAAL 

 
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 gecontro-
leerd. 
 
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 schep-
ping 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 Holo-
caust moge ons waakzaam laten blijven voor alle onheil! 
 

Hein Jan van Ogtrop (Bron: Bisdomblad Samen Kerk)  
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Jong & Oud 
PAGINA VOOR JONG EN OUD 

 
Veertig dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, neemt Hij zijn vrienden mee naar de Olijfberg. Je-

zus zegt: ‘Ik ga terug naar de hemel, maar Ik laat jullie niet alleen. Mijn Vader stuurt de heilige Geest, 

Hij zal altijd bij je zijn. Jullie zijn Mijn getuigen zijn, en moeten van Mij vertellen over de hele wereld. 

Blijf in Jeruzalem wachten, dan worden jullie gedoopt met de heilige Geest en ontvang je Zijn kracht.  

Dan gebeurt er iets heel bijzonders; Jezus gaat verdwijnt uit hun ogen. De leerlingen zien hoe Hij hen 

met uitgestrekte handen zegent en dan zien ze Hem door de wolk niet meer.  

Opeens staan er twee engelen bij hen. Ze zeggen: ‘Waarom kijken 

jullie zo omhoog? Jezus is naar de hemel gegaan, maar eens zal Hij 

terug komen.’  

De vrienden gaan terug naar Jeruzalem. Ze blijven bij elkaar en 

zijn steeds in gebed. Enkele vrouwen en Maria, de moeder van 

Jezus, zijn bij hen in het huis. Ze kiezen een nieuwe apostel om de 

plaats van Judas in te nemen: Mattias. 
 

Het is vijftig dagen na Pasen. Wat is het druk in Jeruzalem! Er zijn 

zelfs veel buitenlanders gekomen om feest te vieren. Plotseling 

horen ze het geluid van een geweldige windvlaag. Iedereen blijft 

verbaasd staan. Wat betekent dit?  

Kijk eens, boven de hoofden van de aposte-

len… 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 Pe-

trus bang.  

Nu niet meer! Hij doet een stap naar voren. 

‘We hebben de heilige Geest ontvangen!’ 

roept hij. ‘Jezus, die jullie aan het kruis heb-

ben gehangen is opgestaan! De dood kon Hem 

niet vasthouden, dat hebben we zelf gezien. 

Nu zit Hij bij God op de troon.’ Als de mensen 

dat horen zijn zij blij en laten zich dopen. Op 

dit pinksterfeest ontvangen zij ook de heilige 

Geest in hun hart.  

OPLOSSING: 

.       .      .      .      .      .      . 

.       .      .      .      .      .      . 
Welke namen heeft de heilige Geest nog meer? 

Streep de onderstreepte woorden in het verhaal door in de woordzoeker. Zet de 14 letters die over-

blijven naast elkaar en je leest 2 namen die vertellen wat de heilige Geest doet. 

 

(Aangeleverd door de Sint-Petrusparochie, Krommenie) 
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Franciscus  
FRANCISCUS EN DE ZWALUWEN 

 

Franciscus en de zwaluwen:  
zag hij de vliegen of was hij goed wijs? 

 
Het is een overbekend verhaal: In 
Cannara (It.), trachtte Franciscus de 
Blijde Boodschap te verkondigen, 
maar door het lawaai van de vele 
zwaluwen die er kwetterden, kon 
men zijn preek niet horen. Waarop 
Franciscus zei: ‘mijn zusters, dierba-
re zwaluwen, houd uw gezang en 
gekwetter voor u.  
Ik verkondig het Woord van God.’  De 
zwaluwen luisterden daarna stil naar 
hem. 
Een verhaal dat tegelijk een glimlach 
ontlokt en Franciscus tot ‘een rare 
vogel’ maakt. Moet je dat nog serieus 
nemen? Zag Franciscus ze vliegen of is er toch meer aan de hand? 
 
Heb ook jij soms het gevoel dat je het liefst alles over boord wilt gooien en een frisse nieuwe start wilt 
maken. Een start waarbij je gewoon JIJ bent? Helemaal in balans, zonder je ook maar iets aan te trek-
ken van wat anderen denken of van je vinden? Dat je het gevoel hebt dat je eindelijk alle ballast wilt 
loslaten. Niet alleen emotioneel, maar ook in je dagelijkse leven. Los van alles en vrij om helemaal te 
ZIJN, net zoals Franciscus? 
Dat is allemaal heel goed mogelijk, want deze tijd staat in het teken van transformatie. Verandering op 
alle fronten en dat kan best heftig zijn. Vlam in de pan binnen relaties, in de omgang met kinderen of 
met ouders/grootouders die nu niet bezocht mogen worden. Niet alleen Covid-19 heeft alles op zijn 
kop gezet. We zijn o.a. al langer bezig met de zorg om ons ‘gemeenschappelijk huis’ dat vervuild en 
geplunderd wordt.   
 
Maar het klopt allemaal. De planeten, de zon en de maan laten hun bijzonderste verschijningsvormen 
en samenspel de laatste jaren al zien. Dat betekent dat op grote schaal mensen wakker worden. Zich 
ineens willen gaan inzetten voor de mensheid, de planeet en het dierenrijk. Je vraagt je af wat je al die 
jaren nou eigenlijk gedaan hebt dat echt een bijdrage levert aan het grote geheel. 
In je omgeving kun je zien dat helaas ook veel mensen op dit moment erg doorslaan. De weg kwijtra-
ken. Niet meer weten wie ze zijn en wat ze hier doen. Zij kunnen niet omgaan met de hoge piekener-
gieën en raken daardoor verwart. Zij worden de speelbal tussen licht en donker. Velen krijgen te ma-
ken met het oplossen van diepliggende trauma’s en onopgelost karma. Vaak manifesteert dit zich in 
lichamelijke klachten of ziekte. Niet dat dat nou zo leuk is, maar het is nodig het op te lossen, diep in 
jezelf te kijken en te durven zien waar jij nog dingen mag wegwerken. Dat kun je dan zien als een te-
genslag, maar zie het eerder als de voorwaarde voor groei. Wat je loslaat, schept ruimte en die ruimte 
mag je dan weer gebruiken om vooruit te komen. Hoe mooi is dat? 
 
De maatschappij verhardt 
Op het wereldtoneel is het al een tijdje bal. Dat loopt parallel met de planeetstanden. Steeds meer na-
righeid komt aan het licht. Krampachtig houden machthebbers het stuur stevig vast nu hun ‘wegen’ 
steeds meer gaan hellen en uit de bocht dreigen te vliegen. Kunstmatige ingrepen worden verzonnen 
om alles in het gareel te houden, maar de zwaartekracht van Moeder Aarde is sterker. Eenmaal hellend 
hoeft er nog maar één bocht op te doemen en het hele spul dondert in elkaar. Dat brengt onrust met 
zich mee, maar het creëert ook ruimte voor vernieuwing. Het besef dat de mensheid het zo niet meer 
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Franciscus  
FRANCISCUS EN DE ZWALUWEN 

 
wil, dat het anders moet en ook kan. 
 
De zwaluw 
De zwaluw vliegt daar waar de luchtstroom het meest voedselrijk is. Afhankelijk van de luchtdruk 
vliegen insecten hoger of lager in de atmosfeer. De zwaluw laat zich hierdoor leiden en weet daardoor 
exact waar hij de juiste voedingsbodem aantreft die zijn voortbestaan en dat van zijn kroost garan-
deert. Het advies is: Laat je meevoeren door het moment, geniet van elke minuut, maak je geen zorgen 
over morgen, want morgen is de atmosfeer toch weer anders en daar kun je vandaag niet op vooruit-
lopen. Kijk om je heen, geniet van wolkenformaties, de natuur en de liefde van en voor mensen en die-
ren om je heen. Let op ‘toevalligheden’, die ‘natuurlijk’ helemaal niet toevallig zijn. Zoek naar de bete-
kenissen als je ze niet kunt invoelen. Er liggen boodschappen te wachten. Je hoeft ze alleen maar op te 
merken en je zult zien hoe merkwaardig dit jou verder gaat helpen… 
 
Als je aanstonds door al die prachtige energieën meer op het bewustzijnspad bent beland, koester dat 
dan. Wees dankbaar voor elke ontwikkeling die je doormaakt. Hoe groot of klein deze ook is. Je ont-
wikkelt je altijd volgens de universele wetten en die bepalen hoe groot of klein jouw stappen mogen 
zijn. Hoe meer jij je focust op jouw ZIJN, hoe meer ingenomen de lichtenergieën zullen zijn. Hoe meer 
jij tijd neemt om in stilte te luisteren en af te stemmen met jouw hogere zelf, hoe meer jij in balans 
komt. Besef dan dat alles zich op het juiste moment zal manifesteren. Misschien heb ook jij nog een 
probleem met ‘geduld’, dan word je op de proef gesteld in deze. 
Heb vertrouwen dat er zich ook voor jou een prachtig pad zal 
ontvouwen. Verbrand dus niet al je schepen achter je voordat de 
tijd daar is, want één zwaluw maakt nog geen zomer. 
Nu alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, kunnen we ons 
in deze tijd misschien wat gemakkelijker openstellen voor de 
werking van de Geest, die verrassend uit de hoek kan komen. 
 

Hen Holthuizen ofs. 
 

 De zwaluw staat symbool voor hoop, trouw, vrijheid en al-
tijd de wens om veilig naar huis terug te keren. 

 Cannara is een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia 
(regio Umbrië). Zij grenst aan de volgende gemeenten: As-
sisi, Bettona, Bevagna, Gualdo Cattaneo en Spello. 

 In Cannara ontstond de 3e Orde van Franciscus. 
 

VADERDAG 

 

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

Kortom: vergeet die 3e zondag in juni NIET! 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perugia_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Umbri%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assisi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bettona
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevagna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gualdo_Cattaneo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spello
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/381469030919214198/&psig=AOvVaw05YaCgbnZuHYDWiur6oXK1&ust=1588944870503000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDE0JXvoekCFQAAAAAdAAAAABBO
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Op	dit	moment	zijn	er	geen	bijeenkomsten	mogelijk	
vanwege	de	beperkende	maatregelen	rond	het	corona	
virus.	We	hopen	dat	dit	binnenkort	weer	(beperkt)	
mogelijk	gaat	zijn.	
	
U	kunt	actuele	informatie	altijd	vinden	op	de	website:	
Www.katholiekzaanstreekzuid.nl 
Of 
www.rkkerk.nl 
Www.bisdomhaarlem-Amsterdam.nl 

BERICHTEN	VAN	DE	EIGEN	PAROCHIE	

	
INTENTIES	

De	kerk	is	op	zondag	10.00	uur	open	en	toegankelijk.	We	bidden	dan	de	Rozenkrans.		
U	kunt	even	voor	uzelf	bidden	of	een	kaarsje	opsteken.	Ook	worden	dan	de	intenties	van	die	zondag	
genoemd.	Op	een	later	tijdstip,	zal	de	H.	Mis	voor	de	intenties	worden	opgedragen.	Houd	wel	anderhalve	
meter	afstand	en	kom	niet	buiten	als	u	zich	niet	goed	voelt.	
	
Zondag	24	mei	
Nico	de	Jong	en	familie,	Fia	Hartog,	Ina	Groot‐Schleeper,	Theo	Smit,	Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	Johan	Finke,	
Irma	Portier‐Patty.	
	
Zondag	31	mei	
Fia	Hartog,	overl.	families	Steemers	en	Spillekom,	Harry	Duijn	en	zegen	over	ons	gezin,		
Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	gezinnen	en	hun	werk,	Paul	Stook,		
overl.	familie	Scheffer‐Binken,	Wen	de	Jong	en	familie,	overl.	familie	Nibbering,	Ingmar	Smit,		
Irma	Portier‐Patty.	
	
Zondag	7	juni	
Overl.	ouders	Marie	de	Boer‐Blank	en	Dirk	de	Boer,	Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning‐van	Ophem,		
Ina	Groot‐Schleeper,	overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,	Gré	de	Roeck‐Groentjes,	Adriaan	Baars,	Bart	
Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	gezinnen	en	hun	werk,	Jan	de	Saegher,	Anne	Marie	Holthuizen‐
Kuipers,	Piet	en	Mien	Mandjes‐Goudriaan,	Wen	de	Jong,	Johan	Finke,	Henk	Meester,	Sjoerd	Emmer.	
	
Zondag	14	juni	
Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Theo	Peersman,	Paul	Stook,	Ineke	
Arnold‐Klaarhamer,		
Karlijn	en	Marlou	Koole,	Toon	Pelk,	Tini	Brinkkemper‐Looze.	
	
Zondag	21	juni	
Jeanie	de	Koning‐van	Ophem,	Ina	Groot‐Schleeper,	Rie	van	der	Eng‐Spillekom,		
Zus	Purvis	v/d	Hoeven	en	Rinus	Purvis,	Louis	de	Jong	en	familie,	Johan	Finke,	
voor	een	fijne	vakantie.	
	
Zondag	28	juni	
Mia	de	Jong	en	familie,	overl.	families	Steemers	en	Spillekom,	Piet	en	Gré	de	
Roeck‐Groentjes,	Jan	de	Saegher,	Ineke	Arnold‐Klaarhamer.	
	
Zondag	5	juli	
Cilia	en	Rie	Duijn,	Jeanie	de	Koning‐van	Ophem,	overl.	ouders	Duijn‐van	Diepen,	Gré	de	Roeck‐Groentjes,	
Adriaan	Baars,	Bart	Meulenkamp	en	familie	en	zegen	over	de	gezinnen	en	hun	werk,	Paul	Stook,		
Piet	en	Mien	Mandjes‐Goudriaan,	overl.	familie	Nibbering,	Henk	Meester,	Sjoerd	Emmer.	
	
Zondag	12	juli	
Gerardus	Kokenberg,	Wim	Duijn	en	zegen	over	onze	gezinnen,	Theo	Peersman,	Ina	Groot‐Schleeper,		
Harry	Duijn	en	zegen	over	ons	gezin,	Ineke	Arnold‐Klaarhamer,	Jan	de	Saegher,	Johan	Finke.	
	
Zondag	19	juli	
Jeanie	de	Koning‐van	Ophem,	Peter	en	Gré	de	
Roeck‐Groentjes,	Rie	van	der	Eng‐Spillekom,		
Tini	Brinkkemper‐Looze,		
voor	de	gezondheid	van	onze	jonge	gezinnen.	
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VANUIT	DE	PAROCHIE	

	
Beste	parochianen,	
	
Het	is	een	rare	en	moeilijke	tijd.	We	mogen	slechts	in	zeer	beperkte	mate	bij	elkaar	komen	voor	de	
kerkdiensten	en	hebben	het	mooie	feest	van	Pasen	ook	maar	in	kleine	kring	kunnen	vieren.	
Natuurlijk	missen	we	de	diensten,	ons	contact	en	het	samen	koffie	drinken	na	de	viering.	
We	willen	met	deze	Zaancirkel		toch	graag	even	contact	maken	met	elkaar.	
Al	kunnen	de	activiteiten	uiteraard	geen	doorgang	vinden,	wij	blijven	verbonden	met	elkaar.	
We	kunnen	dat	ook	blijven	doen	naar	elkaar	door	een	telefoontje	of	een	kaartje.	
Deze	Zaancirkel	is	misschien	wat	anders	dan	anders,	maar	we	zijn	blij	dat	we	deze	hebben	kunnen	maken	
met	steun	van	de	trouwe	inzenders.	
	
Frans,		Evelien	en	Ingrid	
Redactie	Zaancirkel	Maria	Magdalena	
	
Van	harte	gefeliciteerd	
Alle	jarigen	feliciteren	we	van	harte	en	ook	alle	parochianen	die	bij	hun	Huwelijksjubileum	hebben	
stilgestaan.		
	
Zieken	
Graag	wensen	wij	de	zieken	beterschap	toe,	sterkte,	ook	bij	uw	behandeling	of	kuur,	we	denken	aan	u	allen.	
	
MOV	’t	Kalf	mededelingen.	
In	het	vorige	nummer	van	ons	parochieblad	werd	bericht	dat	op	de	2e	zondag	van	de	maand	kaartverkoop	
zou	worden	gehouden	waarvan	de	opbrengst	naar	speciale	doelen	zou	gaan.	
Helaas	kan	door	onverwachte	omstandigheden	dit	nieuw	opgezette	project	voorlopig	geen	doorgang	vinden.		
	
De	Covid‐19	crisis	doorkruiste	de	vastenactie	die	dit	jaar	gehouden	zou	worden	voor	spelmateraal	voor	dove	
kinderen	alsmede	voor	voortgezette	opleidingen	in	Kenia.	
Deze	aktie	zal	nu	verder	plaatsvinden	tijdens	de	adventsperiode.	
	
Rozenkransgebed	
Helaas	kan	het		rozenransgebed	in	de	maand	mei	op	dinsdagavond	in	onze	kerk	geen	doorgang	vinden	maar	
u	kunt	deze	zelf	thuis	wel	bidden.	Ook		is	er	zondag	om	10.00	in	de	kerk	gelegenheid	om	de	rozenkrans	te	
bidden.	
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IN	MEMORIAM	

	
	
In	de	achterliggende	periode	overleden	de	volgende	personen:	
	
Suzanna	van	Amstel‐Caspers	 	 oud	69	jaar	
Maria	Kroon‐Braas	 	 	 oud	89	jaar	
Theo	Verhijde	 	 	 	 oud	88	jaar	
Bets	Bakker‐Jonker	 	 	 oud	96	jaar	
Irma	Portier‐Patty	 	 	 oud	80	jaar	
Anna	Maria	Beijer‐Willemse	 	 oud	89	jaar	
Petrus	Cordes	 	 	 	 oud	82	jaar	
	
Heer	geef	hun	ziel	de	eeuwige	rust	
en	het	eeuwige	Licht	verlichte	hen	
dat	zij	mogen	rusten	in	vrede.	
	
	
	
In	memoriam	Theo	Verhijde	
Geplaatst	vanuit	PSCK	Plaza,	met	toestemming	van	Toon	Nugter	
Oud	eerste	elftal	speler	Theo	Verhijde	overleden.	
Dinsdag	7	april	is	Theo	Verhijde	op	88	jarige	leeftijd	overleden.	Theo	was	het	laatste	half	jaar	een	bewoner	
geworden	in	diverse	ziekenhuizen.	Een	kwieke	man	is	puur	aan	de	sukkel	geraakt	vanaf	november	tot	
dinsdag	toen	was	het	lichaam	op	om	te	herstellen.	
Theo	was	geboren	op	de	Braakdijk	en	groeide	op	in	de	buurt	rondom	de	Kalver	kerk.	Ook	op	sportief	gebied	
kwam	hij	bij	de	Kalver	club	en	bracht	het	daar	tot	het	eerste	elftal,	met	als	hoogte	punt	het	kampioenschap	in	
1955.	Hij	moest	echter	vroeg	stoppen	met	voetbal,	het	lichaam	wilde	wel	maar	de	knieën	spartelde	tegen.	
Maar	met	een	zwager	als	voorzitter	kwam	je	niet	rustig	thuis	te	zitten,	Theo	werd	gevraagd	om	te	helpen	
met	oud	papier	ophalen	en	toen	in	1970	PSCK	een	eerste	kantine	kreeg	werd	Theo	hier	de	beheerder	van.	Nu	
is	kantine	een	groot	woord	het	was	een	gezellig	consumptie	lokaal	waar	een	flesje		
prik	en	een	snoepje	gekocht	kon	worden.	
Met	de	verhuizing	naar	de	Kalverhoek	ging	Theo	alleen	mee	om	af	en	toe	
achter	de	bar	te	staan	maar	hij	hoefde	het	niet	meer	te	beheren.	Toen	zijn	
3	zonen	voetbalden	in	de	jeugd	,	konden	de	leiders	altijd	op	Theo	
rekenen	als	chauffeur.	
Op	het	veld	zagen	we	Theo	al	jaren	niet	meer,	maar	hij	volgde	het	wel	
altijd	en	toonde	altijd	interesse	als	ik	hem	sprak.	
Met	het	overlijden	van	Theo	Verhijde	verliezen	we	weer	een	dierbare	
uit	PSCK	historie.	We	wensen	zijn	vrouw	Martha,	zijn	3	zonen	Piet,	
Andre	en	John	en	verdere	familie	veel	sterkte	toe	in	deze	zware	dagen.	
Rust	zacht.	
	
	
In	memoriam	Henk	Kaal	
Geplaatst	vanuit	PSCK	Plaza,	met	toestemming	van	Toon	Nugter	
Een	stille	werker	is	ons	ontvallen.	
Op	5	april	jl.	is	Henk	Kaal	overleden,	hij	zou	op	20	april	de	leeftijd	hebben	
gehaald	van	85	jaar.	Dat	u	dit	bericht	nu	pas	leest	heeft	te	maken	dat	Henk	werkzaam	was	op	de	achtergrond	
op	een	tijdstip	dat	je	bijna	niet	op	het	complex	kwam.	Dit	is	mij	in	het	geheel	ontgaan.	
Henk	werd	nl.	in	1997	aangesteld	als	drukker	van	ons	mooie	clubblad	Rood	‐	Zwart.	Dus	we	hadden	iedere	
14	dagen	werk	van	Henk	in	onze	handen.	Het	was	in	dat	jaar	dat	het	krantje	om	de	14	dagen	uitkwam	
daarvoor	was	het	iedere	week.	Henk	werd	ingewerkt	door	Elly	Dolleman	en	Nol	van	der	Wardt.	Later	kwam	
voor	Elly,	Nico	Meijering	in	de	plaats.	In	het	Rooie	shirt	hebben	we	Henk	nooit	gezien.	Maar	door	het	
huwelijk	met	Ria	Schaar	kwam	Henk	in	een	voetbal	familie.	Schoonvader	Co	Schaar	was	nog	voetballer	
geweest	bij	VVZ	toen	PSCK	nog	niet	bestond,	maar	was	in	1934	één	van	de	eerste	bestuurders	van	de	
vereniging.	Zwager	Co	was	een	sierlijke	technisch	begaafde	speler,	en	zijn	schoonmoeder	Trien	was	één	van	
de	grootste	supporters	bij	PSCK	1.	
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IN	MEMORIAM	

	
Henk	was	wel	altijd	een	vaste	bezoeker	op	de	klaverjasavonden,	en	menig	maal	heeft	hij	
meegestreden	om	de	eerste	plaats.	
Begin	april	ging	het	plotseling	niet	goed	met	Henk,	en	in	deze	beroerde	tijd	is	het	dan	ook	nog	erger	om	je	
vader	zo	achteruit	te	zien	gaan.	Maar	dochter	Kitty	en	zoon	René	hebben	hun	vader	in	de	laatste	dagen	
bijgestaan	zoveel	als	mogelijk	was.	Door	de	bijzondere	omstandigheden	in	de	wereld	heeft	Henk	niet	het	
afscheid	kunnen	krijgen	wat	hij	heeft	verdiend.	Maar	als	we	zo	af	en	toe	eens	een	Rood	–	Zwart	in	handen	
hebben	denken	we	aan	onze	stille	werker.	
Kitty,	René,	en	verdere	familie	namens	iedereen	met	rood	–	zwart	bloed	heel	veel	sterkte.	
	
	
In	memoriam	Irma	Portier‐Patty	
Irma	is	geboren	op	29	februari	1940	in	Indonesië	te	Buitenzorg	(Bogor).	In	1965	is	zij	met	haar	toen	30	
dagen	oude	zoon	naar	Nederland	toe	gekomen.	Haar	man	Ivan	Portier	was	toen	al	in	Nederland.	Zij	zijn	in	
Zaandam	getrouwd	en	hebben	altijd	in	de	Zaanstreek	gewoond.		
	
Haar	liefde	voor	haar	4	kinderen,	8	kleinkinderen	en	haar	man	was	onvoorwaardelijk	en	
onbegrensd.	Alles	wat	zij	deed	was	voor	hen.	Irma	richtte	zich	altijd	tot	de	Maagd	Maria	
voor	hoop,	kracht	en	wijsheid	voor	zichzelf	en	haar	man,	maar	altijd	meer	nog	voor	haar	
kinderen	en	kleinkinderen.	Ze	ging	werken	om	samen	met	haar	man	hun	kinderen	het	zo	
goed	mogelijk	te	laten	hebben	en	te	kunnen	laten	studeren.	
	
Ze	gaf	ook	veel	om	andere	mensen	–	familie,	vrienden,	maar	ook	om	mensen	die	ze	
tegenkwam	in	de	buurt	of	wanneer	ze	een	keer	weer	op	reis	ging.	Alle	mensen	die	haar	
hebben	ontmoet	herinneren	haar	als	een	liefdevolle	warme	vrouw	die	heel	lekker	kon	
koken	en	altijd	alles	deelde.		
	
Irma	was	altijd	liefdevol,	gul	en	devoot.	Zelfs	toen	ze	steeds	zieker	werd	en	haar	lichaam	haar	
steeds	meer	in	de	steek	liet.	Ze	bleef	liefdevol	en	gul	tot	op	het	eind	en	werd	alleen	maar	sterker	in	haar	
geloof.	
	
Luisterend	naar	haar	favoriete	kinderliedje	ging	Irma	op	vrijdag	17	april	2020	zachtjes	en	vreedzaam	heen.  
Robert Portier 
 
	

OPNAMES	VAN	DE	H.	MIS	

	
Sinds enkele weken wordt de H. Mis opgenomen in beurteling de Bonifatius, de Odulphus en de Maria Magdalena 
kerk. U kunt deze viering (mee) kijken via de computer via het YouTube kanaal van Katholiek Zaanstreek Zuid. 
 
U kunt de link vinden op de website Www.katholiekzaanstreekzuid.nl 
Dan het kopje ‘ Vieringen aanklikken. 
In de eerste regel vind u de link naar het YouTube kanaal waar u alle opgenomen vieringen kunt vinden.  
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KWETSBAARHEID	

	
	
‘hou	er	de	moed	maar	in	
en	als	de	moed	eruit	is	pompen	we	hem	erin’	
	
Hoe	vaak	hebben	we	dit	liedje	niet	gezongen,	als	we	vroeger	lange	wandelingen	maakten,	o.a.	tijdens	de	
vierdaagse	evenementen.	
Het	maakte	ons,	ondanks	die	ellendige	blaren,	toch	vrolijk	om	door	te	gaan.	
	
Sedert	begin	maart	ook	hier	in	ons	kikkerlandje	het	besmette	virus	kon	doordringen,	worden	we	allemaal	
geconfronteerd	met	‘kwetsbaarheid’		
Het	is	niet	ons	favoriete	gevoel.	Het	zal	ons	eerder	een	gevoel	van	angst	bezorgen	en	
dringen	er	veel	vragen	op.	Komt	mijn	baan	in	het	gedrang?	Hoe	hou	ik	het	uit?		
Kan	je	nog	op	je	eigen	lichaam	vertrouwen?	etc.	De	onzekerheid	slaat	toe,	want	waar	heb	je	nog	enig	houvast.	
	
We	leven	in	een	wereld	van	prestatie	en	competitie,	met	als	valkuil:	perfectie.	
Dit	alles	wordt	nu	rigorous	om	zeep	geholpen	en	dwingt	ons	om	in	quarantaine	te	gaan.	
Nemen	we	de	gedwongen	wachttijd	in	acht	om	het	gelaten	over	ons	heen	te	laten	gaan	om	daarna	op	
dezelfde	voet	door	te	gaan???	
Of	staan	we	nu	stil	om	te	ontdekken	waar	het	in	ons	leven	werkelijk	om	gaat.	
	

Hoe	kwetsbaar	zijn	we	en	durven	we	kwetsbaar	te	zijn?	
Kwetsbaarheid	is	de	meest	nauwkeurige	maat	voor	moed,	want	
dat	vormt	de	enige	brug	tot	verbinding.	
De	moed	om	jezelf	open	te	stellen	en	daardoor	dieper	contact	te	
maken	met	anderen.	
Elkaar	te	inspireren	met	de	in	jezelf	verborgen	talenten	(je	ziet	ze	
soms	eerder	bij	anderen	dan	bij	jezelf)	van	behulpzaamheid,	
creativiteit,	geduld,	luisteren,	saamhorigheid,	maar	vooral	liefde.		
	
Niemand	kan	de	toekomst	voorspellen.	Als	ik	dan	toch	kan	kiezen	
voor	een	wereld	waarin	ik	wil	leven,	dan	kies	ik	het	liefst	voor	die	
van	hoop	en	vertrouwen	in	het	goede	en	het	mooie,	dat	maakt	me	
er	meer	bewust	van,	dat	er	heel	wat	moois	te	vinden	is,	ondanks	
alle	ellende,	verdriet,	pijn	en	kwaadaardigheid.	Hoe	meer	ik	me	op	
het	goede	kan	richten,	hoe	meer	ik	ervan	zie	en	momenten	van	
geluk	ervaar.	

	
Ghandi	schreef	over	moed:	
‘Deze	helpt	me	om	bewust	te	zijn	van	wat	ik	doe	en	wat	ik	heb	te	doen.	Om	mijn	leven	en	mijn	wereld	eruit	te	
laten	zien	zoals	ik	dat	wil.	Voor	mij	betekent	dit,	dat	wanneer	ik	niet	be‐	of	veroordeeld	wil	worden	om	wat	
ik	doe	of	wie	ik	ben,	ik	dat	zelf	ook	niet	moet	doen	met	betrekking	tot	mijn	medemens.	Het	heeft	me	geleerd	
om	me	steeds	meer	af	te	vragen	waar	een	bepaalde	actie	of	reactie	vandaan	komt.	Het	kweekt	begrip,	zelfs	
als	ik	het	niet	begrijp.	Simpelweg	omdat	ik	besef	dat	mijn	kijk	op	de	wereld	er	ook	maar	één	is	van	velen’.		
	
Door	in	deze	wachttijd	de	situatie	onder	ogen	te	zien,	ze	te	voelen	en	toch	moed	te	tonen.	dat	is	lef,	dat	geeft	
leven.	“kwetsbaar	zijn	kost	lef.	Leven	is	het	meervoud	van	lef”.	
	
Ik	wens	ons	allen	veel	inspiratie	en	moed.	
Hen	Holthuizen	ofs.	
01‐04‐2020	
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MODERNE	DEVOTIE	

	
	
Moderne	Devotie	
In	de	winter	van	1395	valt	in	Schiedam	een	15‐jarig	meisje	op	het	ijs	en	breekt	haar	rib.	De	wond	gaat	
ontsteken	en	ze	zal	voor	langere	tijd	op	bed	moeten	liggen.		
De	val	op	het	ijs	is	het	begin	van	de	lange	lijdensweg	van	Lidwina.	
	
Terwijl	haar	vriendinnen	buiten	zijn	en	van	het	leven	genieten,	moet	Lidwina	binnen	blijven.	Haar	toestand	
verslechtert	zo,	dat	zij	na	een	tijdje	geen	licht	meer	kan	verdragen.		
Zoals	dat	vaker	gebeurt	met	mensen	die	langdurig	ziek	zijn,	wordt	het	bezoek	minder.	
Lidwina	wordt	steeds	somberder	en	voelt	zich	ongelukkiger.	
	
Haar	biechtvader,	Jan	Pot,	geeft	haar	de	raad	om	het	lijden	van	Christus	te	overwegen.		
Na	enige	tijd	–	zeker	niet	meteen	–	geeft	dit	haar	wat	troost.	En	met	de	troost	die	zij	ervaart,	kan	zij	anderen	
troosten.		
De	vrouw	die	eens	zo	somber	was	omdat	ze	niet	naar	buiten	kon	gaan,	wordt	een	troost	en	hoop	voor	andere	
zieken.		
Op	14	april	1433	overlijd	Lidwina.	Ze	is	dan	53	jaar,	38	jaar	heeft	zij	op	bed	gelegen.	

	
Liwinda	in	een	heilige	in	de	tijd	van	de	Moderne	Devotie,	
een	spirituele	beweging	in	de	kerk.	De	Moderne	Devotie	is	
ontstaan	in	Deventer,	met	een	groep	mannen	en	vrouwen	
verzameld	rondom	Geert	Groote.	
De	Moderne	Devotie	richt	zich	vooral	op	de	persoonlijke	
beleving	van	het	geloof.	Je	zoekt	naar	je	persoonlijke	band	
met	God.	Deze	beweging	legde	veel	nadruk	op	
persoonlijke	Bijbellezing	en	meditatie.		
	
	Een	van	de	bekendste	personen	binnen	de	Moderne	
Devotie	is	Thomas	a	Kempis.	Hij	schrijft	de	Navolging	van	
Christus.	Een	boek	dat	uitnodigt	tot	bezinning.	Na	de	
Bijbel	is	De	Navolging	van	Christus	een	van	de	meest	
vertaalde	en	verspreidde	boeken.		

Sinds	enkele	jaren	is	hernieuwde	aandacht	voor	de	Moderne	Devotie	en	de	schrijvers	uit	deze	periode.	Hun	
boeken	worden	opnieuw	vertaald	en	uitgegeven.	
	
Het	verhaal	van	Lidwina	is	van	toepassing	op	deze	tijd.	Het	minder	naar	buiten	gaan,	het	gewone	leven	dat	
ontregeld,	kan	heel	somber	maken.	Misschien	hebben	we	deze	tijd	iets	aan	de	goede	raad	van	haar	
biechtvader:	neem	de	tijd	om	Bijbelverhalen	te	overwegen.	Lees	eens	het	Evangelie	van	Marcus.	Wie	elke	
dag	een	hoofdstuk	leest,	heeft	16	dagen	nodig.	Een	ander	boek,	dat	bezinnend	is	mag	natuurlijk	ook	
	
Misschien	nodigt	deze	tijd	ons	allen	uit	voor	een	hernieuwde	Moderne	Devotie.	“Met	een	boekske	in	een	
hoekske”,	werd	er	toen	gezegd.	We	hebben	nu	meer	tijd	om	een	goed	boek	te	lezen,	om	ons	geloof	te	
overwegen.		
Het	hielp	Lidwina	tegen	somberheid,	het	gaf	haar	de	wijsheid,	om	anderen	te	bemoedigen.		
	
Ik	hoop	van	harte	dat	het	voorbeeld	van	Lidwina,	u	allen	
mag	inspireren.	
Kapelaan	Nico	Kerssens	
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GELEIDEHONDEN	

	
Hoe	houden	we	de	geleidehondenschool	draaiende?	
	
	

Scholen,	musea	en	horeca	zijn	dicht.	Ook	KNGF	
Geleidehonden	heeft	maatregelen	moeten	treffen	
om	de	gezondheid	van	vrijwilligers,	cliënten	en	
medewerkers	te	beschermen.	Wat	heeft	dat	voor	

gevolgen	voor	onze	bijzondere	honden,	hun	bazen	en	het	KNGF‐personeel?	Door	creatief	te	zijn,	flexibel	en	
vol	goede	moed,	lukt	het	ons	toch	de	boel	draaiende	te	houden.	
	
Ook	de	honden	krijgen	nu	thuisonderwijs	
Niet	alleen	onze	pups,	ook	onze	honden	die	normaal	op	school	zitten,	krijgen	nu	thuisonderwijs.	De	meeste	
honden	zijn	met	hun	instructeur	mee	naar	huis.	En	dat	is	best	even	wennen,		
	
Zo	hebben	onze	instructeurs	Saskia	en	Susan	ook	allebei	een	geleidehond	in	huis	genomen.	Poppel	woont	bij	
Saskia	en	Susan	heeft	een	mand	klaargezet	voor	Karijn.	Samen	trainen	ze	zoveel	mogelijk	door.	Ook	met	

elkaar.	Want	Susan	is	nog	in	opleiding.	
Normaal	gesproken	krijgt	ze	direct	
feedback	op	wat	ze	doet,	nu	is	het	even	
improviseren.	Maar	daar	hebben	ze	al	
snel	iets	op	gevonden.	Saskia:	“We	
bespreken	lastige	situaties	die	we	
tegenkomen	in	onze	directe	omgeving.	
Vervolgens	pakken	we	Google	Maps	erbij	
in	de	streetview	modus.	Zo	hebben	we	
allebei	een	goed	beeld	van	de	situatie	ter	
plekke	en	wisselen	we	tips	uit.	Ook	gaan	
we	zo	op	zoek	naar	geschikte	plekken	
om	te	trainen.	
Daarnaast	maakt	Susan	foto’s	en	heeft	ze	
haar	vriend	gevraagd	om	haar	te	filmen	
als	ze	aan	het	werk	is	met	Karijn.	Saskia	
beoordeelt	vervolgens	die	beelden	en	

geeft	haar	tips.	Die	geven	Susan	veel	houvast,	
al	blijft	ze	soms	onzeker:	“Ik	wil	het	zo	graag	goed	doen	en	Karijn	echt	verder	brengen.	Soms	twijfel	ik	of	ik	
haar	wel	genoeg	mee	kan	geven.	Eigenlijk	zitten	Karijn	en	ik	namelijk	in	dezelfde	opleidingsfase:	we	zijn	op	
weg	naar	de	eindtraining.	Gelukkig	stelt	Saskia	me	dan	gerust.”	
	
Samen	zoeken	Saskia	en	Susan	naar	creatieve	oplossingen	voor	situaties	die	nu	niet	kunnen	worden	
opgezocht.	In‐	en	uitstappen	in	het	openbaar	vervoer	bijvoorbeeld.	Voor	Karijn	is	dit	een	ontwikkelpunt.	Nu	
oefent	ze	op	trappen	in	de	buurt	en	moet	ze	overstappen	over	twee	takken	met	wat	ruimte	ertussen.	Saskia:	
“Als	deze	periode	achter	de	rug	is	denk	ik	dat	we	sowieso	heel	veel	nieuwe	manieren	om	te	trainen	hebben	
bedacht.	We	zijn	bijvoorbeeld	ook	op	zoek	gegaan	naar	mensen	met	een	caravan	of	camper	om	het	in‐	en	
uitstappen	te	oefenen.	Wat	dat	betreft	komen	we	straks	rijker	uit	deze	periode.	
	
Waar	geen	alternatief	voor	gevonden	kan	worden	is	trainen	in	mensenmenigtes.	Lopen	in	de	drukte	is	nu	
geen	optie.	Ook	de	nabijheid	van	mensen	kan	dus	niet	worden	getraind.	Saskia:	“Oefenen	op	een	drukke	
markt	kan	nu	niet.	In	een	winkelstraat	ook	niet.	Dat	zijn	de	dingen	die	nu	echt	stil	komen	te	liggen.	Voor	
sommige	honden	zal	dit	geen	probleem	zijn,	maar	andere	honden	moeten	het	echt	weer	gaan	oppakken.	
	
Susan	en	Saskia	hebben	allebei	snel	hun	ritme	gevonden.	Poppel	en	Karijn	zijn	inmiddels	goed	ingeburgerd	
in	hun	eigen	roedel	en	ze	hebben	een	vaste	dagindeling	waar	ze	zich	aan	houden.	Susan’s	eigen	hond	is	
inmiddels	ook	al	niet	meer	jaloers	op	de	nieuwe	huisgenoot.	Susan:	“Als	Karijn	een	knuffel	kwam	halen	
kwam	mijn	eigen	hond	er	steeds	even	tussen	met	zijn	snuit.”	Ook	Poppel	heeft	zijn	plek	helemaal	gevonden.	
Loslopen	was	in	het	begin	nog	wel	een	uitdaging	voor	hem	maar	ook	dat	gaat	inmiddels	prima.	Mens	en	dier	
zijn	ondertussen	al	helemaal	gewend	aan	thuiswerken.	
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Wij	op	ons	plekje	doen	ons	best	om	zo	goed	mogelijk	ons	werk	te	doen.	Mijn	gedachten	gaan	uit	naar	
alle	andere	organisaties	en	mensen	die	vaak	in	veel	uitdagender	situaties	vechten	voor	mensenlevens	
en	een	goede	gezondheidszorg.		Ik	wens	ons	allemaal	veel	sterkte,	gezondheid	en	
doorzettingsvermogen	toe.		
	
Meta	Neeleman,	directeur	KNGF	Geleidehonden	
	
	
Zodra	er	maar	enigszins	weer	‘ruimte’	komt	zullen	wij	de	vele	volle	zakken	met	doppen	die	wij	in	de	
afgelopen	maanden	konden	verzamelen,	weer	kunnen	afleveren.	Dus	blijft	u	ook	vooral	doorsparen.		
Hen	Holthuizen	ofs.	
	
	

GEBED	

	
	

Onder	Uw	bescherming	nemen	wij	onze	toevlucht,	
o	heilige	Moeder	van	God.	

	
In	deze	dramatische	situatie,	vol	lijden	en	angsten	die	de	hele	wereld	treffen,	wenden	we	ons	tot	u,	o	Moeder	
van	God	en	onze	Moeder,	en	zoeken	toevlucht	onder	uw	bescherming	en	bescherming.	
	
O	Maagd	Maria,	richt	in	deze	pandemie	van	het	Coronavirus	uw	barmhartige	ogen	naar	ons	en	troost	
degenen	die	rouwen	en	huilen	om	hun	geliefden	die	soms	begraven	zijn	op	een	manier	die	de	ziel	pijn	doet.	
Steun	iedereen	die	zich	zorgen	maakt	over	de	zieken,	bij	wie	ze	niet	in	de	buurt	kunnen	zijn	vanwege	het	
risico	op	infectie.	Geef	vertrouwen	aan	degenen	die	bezorgd	zijn	over	de	onzekere	toekomst	en	de	impact	
ervan	op	de	economie	en	het	werk.	
	
Moeder	van	God	en	onze	moeder,	verkrijg	voor	ons	van	God,	de	barmhartige	Vader,	dat	deze	zware	beproe‐
ving	ten	einde	komt	en	dat	hoop	en	vrede	weer	aan	de	horizon	verschijnen.	Kom	voor	ons	tussenbeide	bij	
Uw	goddelijke	Zoon	zoals	in	Kana,	zodat	de	families	van	de	zieken	en	de	overledenen	getroost	kunnen	wor‐
den	en	dat	ze	het	vertrouwen	in	hun	hart	kunnen	terugkrijgen.	
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Bescherm	de	artsen,	verpleegkundigen,	gezondheidswerkers	en	vrijwilligers	die	voorop	lopen	in	
deze	noodsituatie	en	hun	leven	riskeren	om	anderen	te	redden.	Begeleid	hun	heroïsche	inspan‐
ningen	en	geef	ze	kracht,	vriendelijkheid	en	gezondheid.	
Wees	bij	degenen	die	dag	en	nacht	voor	de	zieken	zorgen	en	help	de	priesters	die,	met	pastorale	ijver	en	toe‐
wijding	aan	het	evangelie,	proberen	iedereen	te	helpen	en	een	steun	te	zijn.	
	
Heilige	Maagd	Maria,	verlicht	de	geest	van	wetenschappers	om	passende	oplossingen	te	vinden	om	het	virus	
te	bestrijden.	
Help	degenen	die	de	leiding	hebben	over	de	naties	om	wijsheid,	zorg	en	vrijgevigheid	uit	te	oefenen,	en	met	
vooruitziende	blik	en	in	de	geest	van	solidariteit	door	middel	van	sociale	en	economische	programma's	al	
diegenen	te	helpen	die	de	essentiële	zaken	missen	om	te	leven.	
Heilige	Maria,	raak	de	gewetens	aan	zodat	de	enorme	geldbedragen	die	nu	voor	de	uitbreiding	en	vervolma‐
king	van	steeds	geavanceerdere	wapensystemen	worden	gebruikt	in	plaats	daarvan	worden	aangewend	
voor	adequaat	onderzoek	om	soortgelijke	rampen	in	de	toekomst	te	voorkomen.	
	
O	geliefde	moeder,	laat	het	gevoel	bij	een	grote	familie	te	horen	in	de	wereld	groeien,	in	het	besef	van	de	
band	die	ons	allemaal	verenigt,	zodat	we	zoveel	armoede	en	ellendige	situaties	kunnen	verhelpen	in	een	
geest	van	broederlijkheid	en	solidariteit.	Sterk	ons	zodat	we	standvastig	kunnen	blijven	in	ons	geloof,	door‐
zettingsvermogen	hebben	en	volharden	in	gebed.	
	
O	Maria,	trooster	van	de	bedroefden,	houd	al	uw	kinderen	in	moeilijkheden	in	uw	armen	en	verkrijg	van	God	
dat	Hij	ingrijpt	in	zijn	almacht	om	ons	te	bevrijden	van	deze	vreselijke	epidemie,	zodat	het	leven	weer	vredig	
en	normaal	kan	worden.	
	
We	vertrouwen	ons	aan	u	toe,	die	op	onze	weg	schittert	als	een	teken	van	redding	en	hoop.	O	goedertieren,	o	
liefdevolle,	o	zoete	Maagd	Maria.	Amen.	
	
Paus	Franciscus	
Gebed	van	de	Heilige	Vader	
in	de	maand	mei	2020	
Rome	in	Sint‐Jan	van	Lateranen,	op	25	april	2020,		
op	het	feest	van	St.	Marcus	de	Evangelist	
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KINDERWOORDDIENST	EN	MISDIENAARS	

	
Kinderwoorddienst	
		
Lieve	kinderen	en	tieners,	
	
Helaas	ging	onze	paasmarkt	niet	door	en	konden	wij	dit	jaar	ook	geen	paaseieren	
zoeken	in	onze	kerktuin.	Volgend	jaar	weer.	
	
Het	is	nog	maar	de	vraag	of	dit	jaar	ons	Pinkstervuur	door	kan	gaan.	Als	dat	niet	zo	
is	dan	kan	je	thuis	met	je	ouders	bidden,	een	wens	op	een	briefje	schrijven,	en	het	
briefje	verbranden	in	de	(tuin)haard,	barbecue	of	aan	een	kaars.	Misschien	mag	je	
daarna	ook	marshmallows	roosteren	:)		
	
Er	staan	ook	leuke	ideeën	op	www.kinderwoorddienst.nl	
	
Wij	hopen	jullie	in	elk	geval	snel	weer	te	zien.	
	
Blijf	gezond!	
	
Moeders	van	de	kinderwoorddienst	
Vivian	en	Phaedra	
 

 

Misdienaars	

Er	zijn	in	de	afgelopen	periode	geen	vieringen	geweest	en	
ook	voor	de	komende	periode	is	het	nog	onzeker	wat	er	
mogelijk	is.	
In	plaats	van	het	rooster	willen	onze	misdienaars	u	graag	
even	laten	weten	hoe	het	met	ze	gaat.	
	
	
	
Hoe	gaat	het	met	de	misdienaars…..	
	
Wij	vinden	de	lockdown	op	zich	wel	prima	en	vervelen	ons	niet	echt.		
We	hebben	een	paar	dingen	gehad	om	nog	een	beetje	te	kunnen	sporten,	want	dat	missen	we	wel.	Een	
nieuwe	trampoline	en	een	net	om	te	kunnen	volleyballen	of	badmintonnen	en	wat	trainings	spullen	om	thuis	
te	kunnen	doen,	zoals	pionnen	en	elastieken	
En	nu	hebben	we	alle	tijd	om	te	knutselen	zoals	bijvoorbeeld	diamond	painting,	dat	is	een	soort	schilderen	
op	nummer,	maar	dan	met	steentjes.	
We	bakken	ook	lekker	veel.	Laatst	was	onze	oom	jarig	toen	hebben	we	een	twee	lagen	taart	gemaakt,	hij	had	
nog	nooit	zo	een	grote	taart	gehad,	zei	hij.	
Helaas	moesten	we	dat	wel	op	afstand	vieren.	En	ook	onze	opa’s	en	oma	zien	we	nu	niet.	Gelukkig	wel	nog	
via	WhatsApp.		
De	afgelopen	week	mochten	we	weer	een	beetje	afspreken	met	vrienden.	Dat	was	wel	gezellig.	
Simon	(ons	broertje)	moet	maandag	11	mei	weer	naar	school,	maar	voor	ons	is	dat	waarschijnlijk	pas	na	1	
juni.	
	
Lieve	groetjes,	
Esmiralda,	Celeste	en	Geertje‐Marie	
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Hoi,	ik	ben	Tessa	en	ik	vind	het	jammer	dat	ik	niet	naar	school	kan.	Thuis	heb	ik	een	computer	van	
school	waar	ik	mijn	lessen	op	doe.	Dat	gaat	best	goed.	Ik	ben	blij	dat	ik	na	de	vakantie	weer	naar	
school	mag,	maar	ik	kan	niet	mijn	hele	klas	zien,	want	we	zijn	in	tweëen	gesplitst,	dat	is	niet	zo	leuk.	
Ik	speel	veel,	heb	mijn	kamer	opgeruimd	en	doe	veel	spelletjes	met	mijn	familie.	Ook	heb	ik	dit	weekend	een	
karamelslof	gebakken,	die	was	erg	lekker.		
Soms	komen	opa	en	oma	langs	fietsen	en	dan	zwaai	ik	naar	ze.	We	fietsen	ook	wel	eens	langs	hun	huis	en	
dan	zwaaien	we	ook	en	halen	we	op	de	terugweg	een	ijsje.	
Papa	en	mama	denken	niet	dat	we	kunnen	kamperen	in	Frankrijk	dit	jaar,	daarom	hebben	we	nu	een	
zwembad	in	onze	tuin.	Ik	ben	er	al	een	paar	keer	in	geweest,	maar	het	was	nog	best	koud.	
Nu	heb	ik	nog	vakantie,	dan	hebben	we	elke	avond	filmavond.	
Turnen	gaat	nu	ook	nog	niet,	maar	ik	heb	nog	wel	vioolles	via	Skype,	daar	ben	ik	wel	blij	mee	al	is	het	best	
wel	raar.	
Ik	vind	het	ook	jammer	dat	ik	niet	meer	naar	de	kinderwoorddienst	kan	om	te	knutselen.	We	zouden	leuke	
dingen	maken	voor	de	paasmarkt.	Ik	en	mijn	zus	Marit		hebben	kaarten	geknutseld	en	die	heeft	opa	bij	
mensen	van	de	kerk	rond	gebracht,	dat	vonden	ze	erg	leuk.		Ook	kan	ik	niet	meer	naar	de		KISI	club,	daar	
deden	we	altijd	zingen	en	leuke	dingen,	dat	mis	ik	wel.	
Ik	hoop	dat	ik	weer	snel	misdienaar	kan	zijn	en	iedereen	weer	kan	zien.	
Tessa	
	
Best	raar	om	niet	meer	naar	de	kerk	te	gaan.	Wij	kijken	wel	elke	zondag	de	H.Mis.	Soms	op	tv,	soms	op	het	
YouTube	kanaal	van	onze	parochie.	Erg	leuk	om	dan	bekende	gezichten	te	zien.	We	kijken	ook	vaak	de	
livestream	uit	de	ST.	Bavo,	daar	zien	we	vaak	kapelaan	Johannes,	ook	een	bekend	gezicht.	
Ik	hoop	wel	dat	we	snel	weer	naar	de	kerk	kunnen,	Tienerkwartier	en	Teenspirit.	
Trevant	
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