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VO
OORWOORD
Op
p school heebben we allemaal
a
gelleerd over de droogm
makerijen in
n
No
oord Holland. In de omgeving van onze parochies zijn enkelee
drroogmakerijjen te vindeen. Op een dag
d kwam men
m op het idee om een
n
m
meer
te omdiijken en verrvolgens hett water wegg te halen. D
Deels om zo
o
vrruchtbare grrond te ontgginnen, deells omdat dee grote mereen bij storm
m
ko
onden oversstromen.
Vo
ooral in de 17
1 e eeuw zijn onder leid
ding van Leeeghwater en
nkele meren
n
drrooggemaak
kt.
Hoe groot waaren eigenlijk die droogggemaakte meren?
m
De Kalverpolderr
is met 1,7 km
m2 een van dee kleinste meren.
m
De Wiijdewormerr is tien keerr
zo
o groot: bijn
na 17 km2. Het
H is mogelijk om met de fiets de polder
p
bijnaa
rond te rijjden; dan besef
b
je pass hoe groott dit meer moet
m
zijn geweest.
g
Een ander veerhaal is dee
Beemster, dit was niett zomaar een meertje of
o een plas water.
w
Deze polder is ru
uim 70 km2, erom heen
n
rijden is eeen tocht van
n meer dan 40
4 kilometeer. Het moett een enorm
m project zijn
n geweest om
o dit meerr
droog te maken. Staande aan de oeever was heet onmogelijk om de oveerkant te zieen.
In 1607 weerd de toesttemming geegeven om het
h meer drroog te mak
ken. Toen men
m in 1610 bijna klaarr
was, brak eeen dijk door en kon van
n voor af aan worden beegonnen. In
n 1612 was de
d droogmak
kerij van dee
Beemster eeen feit.
Het was eeen enorme uitdaging
u
om
m de Beemster droog tee maken: je zou kunnen
n zeggen datt het niet tee
overzien w
was, zo groot als het meeer was. On
ndanks de teegenslagen en het opniieuw moeteen beginnen
n
heeft men doorgezet.
d
Nu
N hebben de
d inwonerss van de Beemster al 400 jaar drogee voeten.
Fietsend om
m de Beemsster, dacht ik
k wat over het
h jaarthem
ma: verlangen
n en hoop.
Met een grroot verlanggen en doo
orzettingsverrmogen is het
h meer droog gemaaakt, in de hoop
h
en hett
vertrouwen
n dat het on
ndanks alles zou lukken..
Binnenkortt begint het nieuwe passtorale jaar. We gaan weeer verder met
m onze reis in het geloof. 2020 iss
een jaar waaarin we ook
k niet alles kunnen
k
overzien. De on
nzekere eersste helft van
n het jaar is vvoorbij, watt
zal het verrvolg brengeen? Hoe zulllen we straks Sinterklaaas en Kerstt vieren? Ho
oe staan wee er aan hett
einde van h
het jaar voorr? Het is nogg niet te oveerzien.
En toch gaaan we vol goede moed verder, omd
dat we ondaanks alles blijven
b
gelov
ven en hopen op beteree
tijden. Voo
or velen is het
h leven on
nzeker gew
worden, niett alleen omw
wille van de gezondheeid. Ook hett
behoud van
n werk is onzeker:
o
er wordt verw
wacht dat veelen hun baaan kwijt zu
ullen raken. Tegenoverr
berichten d
die wanhopig kunnen maken,
m
gaan
n we in de parochies
p
o zoek naarr tekenen van
op
v hoop en
n
verlangen.
Het is also
of we aan dee over van het meer staan. De ov
verkant is niet
n te zien, we weten niet
n wat dee
komende p
periode op ons
o pad zal komen.
k
Mett elkaar mak
ken we er heet beste van
n en delen veerhalen van
n
hoop en verlangen.
Met de collega’s wens ik
i u een mooi pastoraall jaar toe.
Kapelaan N
Nico Kerssenss
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Vanuit hett kerkbestu
uur

Ja
aarthema
Onlangs werd
d een nieuw
w jaarthema ‘Verlangen
en
n de
n Hoop’ gelaanceerd. Dicck Amesz van
Jo
ozefparochiee heeft hierb
bij een mooii logo
on
ntworpen. Veel
V dank hiervoor! Voo
or sommige
paarochies in onze
o
regio is het werken met
eiigen jaarthema’s al jaren
n een vertro
ouwd
co
oncept.

Beste lezerrs,
Hieronder een greep uit
u wat besprroken is op de
jongstleden
n kerkbestuursvergaderring van onzze
zeven paro
ochiegemeen
nschappen. De
D
vergaderin
ng vond plaaats op maand
dag 3
augustus bij de St. Jozeefkerk.

HH. Martelarren van Gorcum
H
Het bisdom zal als kerkelijke overheeid namens
on
ns bestuur via
v een advo
ocaat gaan overleggen
m de burgeerlijke overh
met
heid (Gemeeente
Zaaanstad) over de te verw
wijderen on
nroerende –
geewijde – elementen van
n het kerkgebouw. Voorr
on
nttrekking aan
a de erediienst en
heerbestemmiing tot niet‐o
onwaardig gebruik
g
is
hiierover goed
de afstemmiing nodig. Zowel in het
beelang van dee koper als van
v de katho
olieke
geemeenschap
p hopen we van harte daat de
geemeente hett belang hierrvan zal inziien.

Weekendv
vieringen
In al onze p
parochies zijjn de liturgische
vieringen nu
n sinds een
n kleine tweee maanden
hervat. Datt was aanvan
nkelijk her en
e der nog
wat onwen
nnig. Maar het loopt. Er wordt
w
goed
van het aan
nbod gebruik gemaakt en
e het is een
n
gelukkige zzaak dat na de
d eerste strrenge
beperkingeen kerkganggers nu weerr welkom zijjn.
Financiën
Het kerkbeestuur is dan
nkbaar dat veel
v
parochianeen begrip ton
nen dat juist ook de
kerken zwaaar getroffen
n worden do
oor huidige
crisis. En dat ook laten
n merken meet hun
financiële ssteun. Toch signaleert het
h bestuur
terugloop van
v collecteo
opbrengst. Dat
D is een
gedeelde zo
org.

Onze Lieve Vrouw
V
Gebo
oorte
Vaan de parochianen van de vroegeree Onze
Liieve Vrouw Geboortekeerk te Worm
merveer
viindt een forss aantal nu zijn
z weg naaar de St.
Peetruskerk, enigen
e
ook naar
n
andere parochies
in
n de regio. In
n de Petrusk
kerk nemen inmiddels
oo
ok Wormerv
veerse vrijw
willigers deel aan de
paarochieraad
d. Er rijdt ’s zondags
z
een
n pendelbus
vaan de Markttstraat naar de Snuiversstraat en
teerug om kerkgangers te halen en te brengen.

Ventilatie in kader va
an
besmettingspreventiie
Mogelijk m
maken van veentilatie tijd
dens
liturgische vieringen in
n onze – welliswaar ruim
me
– gebouwen, vooral ’s winters,
w
is ieets wat
verdere doordenking van
v de parocchieraden
vraagt. Dit, om in alle veiligheid
v
naaar de kerk te
t
kunnen blijjven gaan. Bezien
B
moet worden waat
het protoco
ol op dit pun
nt vraagt en welke
experts hieerin kunnen adviseren.

De volgende vergadering
v
g is op 29 september.
deeken F. Bunsschoten, Corrrie van Sijl

Afscheid v
van diaken Fieggen
F
In afwachtiing van een mogelijke nieuwe
n
beno
oeming heefft onze diak
ken Sibrechtt Fieggen
afscheid geenomen van
n de paroch
hies in de Zaanstreek
Z
waarin hij gedurende 10 jaar
regelmatig assistentiee heeft veerleend, naaast werkzaaamheden in de Onzze Lieve
Vrouwekerrk te Amsterrdam en hett Heiligdom op Heiloo.
Op zondag 16 augustu
us werden SSibrecht en zijn vrouw Miroslava door
d
pastoo
or André
Goedhart in
n de bloemeetjes gezet. Beiden
B
hebb
ben ze door hun vrijwillligerswerk heel
h veel
betekend vvoor onze kerkgemeen
k
schap. Ook in Assendeelft en ’t Kaalf was Sibreecht een
graag geho
oorde predik
kant en graaag geziene diaken
d
in de zondagse Hoogmis.
H
Wee zijn het
diakenechttpaar dankb
baar voor hu
un trouwe inzet voor Kerk
K
en gelo
oof. Veel zeggen jullie
toegewenstt voor de to
oekomst, beste Sibrechtt en Mirka, onder Maria’s bescherm
ming, en
zeker tot ziiens!
deken F. Bu
unschoten en
n pastoor A. Goedhart
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Bisschopp
pelijk bezoe
ek
Van harte ffeliciteren wij
w ook via d
dit blad onze nieuwe biisschop, mggr. Johannes Hendriks.
Op Tweedee Pinksterdaag heeft hij bezit
b
genom
men van zijn
n bisdom en bisschoppeelijke zetel.
Het bisdom
m Haarlem‐A
Amsterdam mag dankbaaar zijn voorr de vele jarren van het episcopaat
e
van mgr. Jo
ozef Punt, maar
m
nu ook voor dien
ns opvolger mgr. Hend
driks. God zeegene hen
beide.
Op dinsdagg 26 juni bracht
b
mgr. Hendriks al
a een eerstte bisschoppelijk bezoeek aan de
priesters, diakens en
n pastoraaal werker binnen deekenaat Zaanstreek‐IJm
mond. De
bijeenkomsst, waarbij veel
v
werd uitgewisseld
u
d, was naastt de St. Lau
urentiuskerk
k te Heemsk
kerk. In diee
mooie kerk
k is mijn vo
oorganger in
n het deken
nschap, Ton Cassee, desstijds priestter gewijd, was
w er langg
pastoor, tott zijn overlijjden dit voorjaar, en nu bevindt er zich het graf waarin hij rust.
deken F. Bu
unschoten
Herstel miijn huis
Tot 13 septtember worrdt in de Maria Magdallenakerk (‘tt Kalf 162, Zaandam)
Z
e expositiee gehouden
een
n
over hoe wij mensen
n dienen om
o te gaan
n met deze aarde, ofw
wel de zorgg van allen
n voor onss
gemeensch
happelijk huis:
Samenhangg tussen watter, vuur, aaarde, lucht, schoonheid,
s
wegwerpcu
ultuur, eigen
nwaarde en herstel.
De kerk is zaterdags geopend
g
van
n 12.00 ‐ 17.00 uur, tijd
dens het mon
numentenw
weekend ook
k op zondagg
13 septemb
ber van 11‐1
17 uur. Van harte welko
om!
Hen Holthu
uizen o.f.s.
Openluchttdienst Raa
ad van Kerk
ken Kromm
menie‐Assen
ndelft
Op zondag 13 septemb
ber is er bij goed
g
weer een
e Openluchtviering in
n het Agathepark.
Zoals voorggaande jaren begint deze dienst eeen half uurtjje later om 10.30 uur. Omdat
O
er geeen koor zall
kunnen zin
ngen, wordt de muzikale invulling verzorgd
v
do
oor Basic Maatters, een duo
d die in 2019
2
ook bijj
de Lichtjesavond op dee begraafplaaats zongen.
Een ieder wordt
w
verzo
ocht indien mogelijk
m
een
n eigen stoeel mee te nemen. Er zal ook weer voor
v
stoelen
n
worden gezorgd. In veerband met de 1,5 meteer zullen wee ons verspreid moeten
n opstellen. Gelukkig iss
hier ruimtee genoeg vo
oor. Bij sleccht weer wo
ordt de dien
nst NIET veerplaatst naaar de Petru
uskerk, daarr
kunnen imm
mers niet zo
oveel menseen tegelijk eeen plek mett afstand vin
nden.
De dienst zzal dan word
den uitgezon
nden op inteernet via hett kanaal van
n www.leliek
kerk.nl. Klik
k linksboven
n
op ‘KIJK LIIVE’ (voor volgen
v
met beeld)
b
of ‘LUISTER LIV
VE’ (alleen geluid).
g
Dat zal dus een
n live dienstt
zijn en zal thuis
t
op com
mputer of sm
mart televisiie gevolgd kunnen
k
word
den.
Het thema van deze Parkdienst
P
is: ‘Kan ik iets voor jee zijn?’ We staan stil bij
b ervaringgen van hett
afgelopen half
h jaar uit de coronatijjd en verbin
nden deze met
m hoe we verder
v
kunneen gaan.
De collectee is bestemd
d voor de vo
oedselbank,, dat kan in
n natura (du
us houdbaree producten) of als een
n
financiële b
bijdrage.
KISI club Zaanstreek
Z
in het Bonifatiuslokaal
Voor kindeeren tussen de 6 en 12 jaar
j
is in on
nze parochiees de KISI cllub.
We zingen samen wat liedjes en leren er geb
baren bij, do
oen een spell en
praten overr de beteken
nis van het lied.
l
De KISI club is op dond
derdag van 1
16.00 tot 18
800 uur. Dit jaar komen we
samen in h
het Bonifatu
uslokaal (Zaaandam‐centtrum, Westzzijde 12, ach
hter
de kerk). N
Na de coron
nastop en d
de zomervak
kantie hebb
ben we er heel
h
veel zin in om weer te beginnen! Of
O je nu een
n keer komt of elke maaand,
je bent altijjd welkom. De
D data zijn:
10 september, 8 okto
ober, 12 novvember en 10 decemb
ber (telkens de
tweede don
nderdag van
n de maand)).
Voor de o
ouders: omd
dat de bijeenkomsten van de KISI club ‘lossse’
bijeenkomssten zijn, is ieder kind welkom. Het
H is niet zo
o dat een kind
k
veel heeft ggemist of een
n achterstan
nd heeft als het een keer komt.
Hartelijke ggroeten en tot
t snel,
Phaedra La
aReine, Julia Breemer, Viivian Wadea
a en kapelaan Nico Kersssens.
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Een nieuw
w jaarthema
a
Na twee jaaar werd het tijd voor eeen nieuw jaaarthema. Nam
mens het paastoresteam
m zou ik dit jaaar de
parochies samenbreng
s
gen om gezaamenlijk te brainstorme
b
en over een nieuw
n
them
ma. Toen kwaam Corona
en was sam
menkomen geen
g
optie. Wat
W volgde was
w een onzzekere tijd waar
w
we nogg steeds in mindere
m
mate inzitten. Vlak voo
or de zomer kwam de parochieraad
d van de Jozeef weer eenss op veilige afstand
fysiek sameen en kwam
m de wens vo
oor een nieu
uw jaarthem
ma weer op, maar
m
het mo
oest een theema worden
dan past biij de huidigee omstandigh
heden. Zo on
ntsproot uitt ons midden
n het themaa ‘Verlangen en hoop!’
Een thema dat al snel de
d hele regio
o voor zich wist
w te winn
nen.
Verlangen
n en Hoop
We verlanggen allemaall naar een eiinde van de huidige onzzekerheid, naar
n
samen zijn,
z
samen zingen,
samen kofffiedrinken. We
W verlangeen naar een arm om onzze schouder,, een kus op
p onze wang. Al die
dingen die we zijn verlloren in de huidige
h
crisiis. En tegelijk kunnen we
w niet zonder hoop. Hoop wordt
geboren uitt vertrouween. Het vertrrouwen dat het
h goed komt. De hoop
p dat alles weer
w
normaaal wordt, of
beter nog, n
nieuw word
dt. Dat wij, mensen,
m
leren uit deze crrisis, beter met
m elkaar en
e met de wereld om te
gaan. Dat h
het als het ware
w
meer no
og dan vroegger beeld mag worden van
v hoe God
d het bedoelld heeft.
Een bloem
m en de zon
Verlangen en hoop kun
nnen we ook
k bezien van
nuit ons gelo
oof. Ik vergeelijk het mett een bloem en de zon.
Een bloem kan zonder zonlicht on
nmogelijk groeien en openbloeien. Verlangen
V
en
n hoop zijn als de
bloem en d
de zon. Onze verlangenss worden pas echt wakk
ker gemaakt als we hoop
p hebben. Die hoop is
een bron vaan leven buiiten onszelff die ons doeet groeien en
n ontluiken. Die bron is Jezus, hij veerlicht ons.
Hij wil nietts liever dan
n ons heel maken en tot groei en blo
oei laten kom
men.
Hoop in de Bijbel is steerke verwacchting. Zo steerk dat het krachten
k
vriijmaakt die de wereld teen goede
veranderen
n. Jesaja spreekt dat mo
ooi uit:
Maar wie hoopt op de HEER
H
krijgt nieuwe kraccht:
hij slaat zijn
n vleugels uiit als een adeelaar,
hij loopt, maar wordt niet
n moe,
hij rent, ma
aar raakt nieet uitgeput.
Zie hoe gro
oot de kracht is die het geloof
g
ons kan geven. Daaar waar Veerlangen en Hoop wordeen
verbonden, ontstaan nieuwe
n
beeld
den en nieuw
we krachten
n. Dat zie je in
i een prach
htige beeld d
dat
ontworpen
n is door kun
nstenaar Dicck Amesz. Hij combineerde de hartv
vorm (verlaangen) met het
h anker
(hoop) en zzo ontstond een beeld dat
d meer in zich
z heeft daan slechts dee combinatie hart‐anker. Als
voorbeeld d
de mens als top van hett anker. Als u goed kijktt zult u ongetwijfeld zelff nog anderee vormen
en/of symb
bolen ontdek
kken.
Zo is het met ons menssen die gelov
ven, die blijv
ven volhard
den in verlan
ngen en hoop. Door ons geloof
worden wee krachtige mensen
m
die meer kunneen dan we zeelf voor moggelijk houdeen. Ik heb daat mogen
aanschouw
wen als ik ziee met hoeveel kracht en
n liefde we met
m elkaar
verbonden blijven in deze
d
coronattijd. Ik geef u daarom deeze twee
woorden m
mee het nieu
uwe werkjaaar in: Verlangen en Hoop
p. Niemand
weet wat ons te wachtten staat. Maaar zolang verlangen en
n hoop
groeien in o
ons hart, zullen we uitk
kijken naar de
d dag dat de wereld
bevrijd zal zijn van de anderhalve meter. Tot die
d tijd blijv
ven we
krachtig, ho
oopvol en vo
ol vertrouw
wen er zijn vo
oor elkaar op
o veilige
afstand.
Moge dit w
werkjaar onzze grootste verlangen
v
zijjn om hoop te blijven
houden. Ik wens u een inspirerend
d nieuwe weerkjaar met dit krachtigge
thema als leidraad.
Diaken Jero
oen Hoekstra
a
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God roept de mens op
p weg te ga
aan...
...zijn leven is een reis. Verlaat
V
wat gij bezit en ga
g
naar het lan
nd dat Ik u wijs!
w
zingt een kerklied. We
W zongen het voor de
coronatijd enthousiastt, want hett is een ech
hte
meezinger.. Maar gaan we ook op weg? We
W
moeten nu
u toch zoveeel mogelijk thuis blijven?
Wie de bijb
bel openslaaat hoort voo
ortdurend hoe
mensen worden
w
opgeeroepen om
m op weg te
gaan, om huis en haaard te verrlaten en een
nieuw levven te begginnen. Hett begint met
m
Abraham in
i het eerstte bijbelboeek Genesis. In
het tweedee boek, Exo
odus, worden de jood
dse
slaven doo
or God uitgeedaagd om op
o het woord
van Mozes het doodslaand Egypte te
t verlaten en
op weg te ggaan naar het
h beloofdee land Kanaään.
Tijdens dee moeizame tocht doorr de woestiijn
moppert h
het volk. Ze willen teerug naar de
vleespotten
n van Egypte. Oké, ze werden daaar
onderdruktt en uitgeb
buit, maar zze hadden er
wél te eten
n. Het thuis willen blijv
ven zat er dus
al vroeg in. Gelukkiig weet Mozes
M
hen te
motiveren om verdeer te trekk
ken. Zong hij
h
Ramses Shaffy achtern
na: ‘wij zulleen doorgaan
n’?
Uiteindelijk
k komen ze na vele jarren moeizaaam
rondtrekkeen in dat lan
nd van leven
n in plaats van
de dood.
Daarna hou
udt het niett op. Ook Jeezus roept op
o
om door tee gaan de weg
w van God
d te doen. Hij
H
trekt rond door Galileea en preek
kt: ‘mensen, je
bent op dee verkeerde weg. Je beedrijft onreccht
en waar iss de vrede? Keer je om!
o
Kies een
andere weeg, niet een doodlopen
nde maar een
weg ten levven.’ Dan daaar aan het meer: visseers
(Marcus 2, 16‐20). ‘Kom en volg mij’,
m zegt Jezu
us,
‘er is werk
k aan de winkel!’ Onmiiddellijk laten
Petrus en Andreas hu
un netten, hun
h
boot, hu
un
familie in de steek
k en volgeen zij Jezu
us.
Belachelijk
k, dat is toch niet reëel. Stel
S je voor: je
hebt een b
bedrijf. Je moet
m
hard w
werken, maaar
het levert een redelijk
ke boterham
m op. Op een
dag komt er plotselin
ng een evaangelist langgs.
‘Kom en vo
olg mij’, zeggt hij en je doet het ook
nog. ‘Ben je gek geeworden? Denk
D
aan je
toekomst! JJe eigen huis! Kom terug!’ roept meen.
Maar ze veerbranden hun
h
schepeen achter zich
om voortaan vissers van mensen te wordeen.
Om voortaaan mensen uit de dood te halen, weg
w
uit de duissternis, om
m hen tot leeven – nieu
uw
leven te breengen.
Al met al idioot, onbegrijpelijk, maar
m
het staaat
er echt. Peetrus oftew
wel Simeon – een jood
dse
naam, Andrreas – een Griekse
G
naam
m oftewel alle
mensen wo
orden door Jezus
J
geroep
pen. Wij ook
k?

Jeezus treedt op als leraaar in de syn
nagogen, hijj
veerkondigt het
h koninkrijk van God,, drijft bozee
geeesten uit en
e geneest alle
a ziekten
n en kwalen
n
on
nder het vo
olk. Hij bren
ngt licht in het
h duisteree
leeven van vellen. Hoe moeten wij diee oproep tott
om
mkeer versttaan? Is Galiilea soms oo
ok hier? Hoee
iss het met de
d duisterniis in onze streek, onss
hu
uis, ons harrt? Ouders hebben
h
het contact
c
mett
hu
un kind veerloren. Ze snappen elkaar niett
m
meer.
Dat is duisternis. Jongeren zien
z
weinigg
ziin in hun beestaan. Ze ziien geen toeekomst. Datt
iss duisterniss. Je huweelijk ziet er
e aan dee
bu
uitenkant aaardig uit, maar de liefdesvlam is all
jaaren gedooffd. Dat is duisternis.
d
‘IIk heb bestt
veeel contacteen hoor’, zeegt iemand, ‘maar watt
vo
oel ik mij alleen.’ Dat
D
is duisternis. ‘Ik
k
m
mankeerde
n
niks’,
zegt eeen ander, ‘een nou blijk
k
ik
k hartstikke ziek te zijn
n, wie weet ga
g ik dood!’’
Dat is duisterrnis.
De bijbel is een
e boek vo
ol verhalen waarin wij
w
worden
opgeeroepen om
m op weg tte gaan om
m
Gods weg, voorgedaan
v
en voorgeegaan doorr
Jeezus, te doen. Om ook licht te bren
ngen in hett
du
uistere leveen van velen. Soms staaan we stil,,
om
mdat we dee weg kwijt zijn. Dan keeren we onss
om
m, om opn
nieuw de go
oede weg in
i te slaan..
Vo
oortdurend roepen wij: ‘we zullen
n doorgaan!’’
En
n toch...! Datt koninkrijk
k van U, God, zal er eenss
vaan komen! Onderwijl
O
ziingen wij in het nieuwee
w
werkjaar
– corona of niet – uit het eerderr
geenoemde lieed:
H
Heer,
geef on
ns moed en doe ons ga
aan uw weg
g
do
oor de woesstijn en laat uw Zoon een laaiend
d
vu
uur, de nieuw
we Mozes zijjn!
Ko
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Schuurmans,

pastorr

OK
KTOBER‐R
ROZENKR
RANSMAA
AND
Het bidden
n van de ro
ozenkrans iss de meest verbreide gebedsvorm
g
m in de
wereld van
n de kathollieken. Het bestaat uit het veelvuldig herhaleen van
gebeden, niet uit autom
matisme, maaar om de aaandacht steeds intensieever op
Maria te rrichten, ook
k al concentreert diee aandacht zich niet op elk
uitgesproken woord. De
D gelovige die de rozeenkrans bid
dt, vestigt ziijn blik
op de persoon van Maaria, op haarr gelaat. Ditt herhalen van
v gebeden
n is een
eerbetoon aan de Heiliige Maagd, vol
v van genaade, tot de M
Moeder van God.
G
De gelovigge christen wil op deze manier verkrijgen
v
w Jezus vaan zijn
wat
geliefde leeerling wilde,, toen Hij heem zei: zie, daar
d
uw moeeder (Joh. 19
9,27).
Met deze eenvoudige woorden
w
verrzocht Hij ziijn leerling voortaan
v
Maaria als
zijn eigen M
Moeder te beschouwen,, van haar tee houden en
n haar in zijn
n leven
op te nemeen met harteelijkheid en eerbied.
Vanaf dat o
ogenblik deeed de leerlin
ng dit dan oo
ok en nam h
haar op in zijjn huis.
Elke leerlin
ng van Jezu
us wordt uittgenodigd ditzelfde
d
te doen.
d
Ieder wordt
opgeroepen
n Maria gasttvrij in zijn//haar bestaaan op te nem
men en haar geheel
te beschouw
wen als zijn
n moeder, haaar ook de gevoelens toee te wijden zoals
z
een kind tot zijn moeder.
m
Dee geliefde leerling
l
van
n Jezus was dagelijks bij Maria, koesterde eerbied en
n
geenegenheid voor haar. Hij had vo
oortdurend contact met haar, in woorden,
w
in
n
sttille momentten. Toen Jeezus de woo
orden sprak
k: zie daar uw moeder, wist
w Hij datt
dee leerling voortaan een
e
gelaat zou aanscchouwen waarvan
w
heet mysteriee
on
nuitputtelijk
k groot is. Jeezus nodigd
de hem zo uit Maria better te leren kennen diee
zijjn Moeder was
w en haarr naar waarrde te waard
deren. Tot dat
d momentt hadden dee
leerlingen zicch nog geen rekenschap
p gegeven vaan de grooth
heid en scho
oonheid van
n
de ziel van
n Maria. Meen moest diie schat nogg ontdekken
n. De rozen
nkrans helptt ons deze ontdekkingg
mogelijk tee maken. Do
oor steeds en
e onvermo
oeibaar de woorden
w
te herhalen die
d de engel Gabriël tott
Maria spraak in de Boo
odschap. In de rozenkraans wordt de
d aandachtt getrokken door de my
ysteries van
n
Jezus, om zzo de ervarin
ngen te beleeven die Marria heeft ond
dervonden.
Toen de geeliefde leerliing haar bij zich nam om
m de toekom
mst met haaar te delen, herkende
h
hiij in haar en
n
met haar d
datgene wat hij reeds haad ontdekt in de Meestter zelf die hij
h had gevo
olgd. Voor Jo
ohannes diee
zo dicht bij Jezus had geleefd
g
was het leven met
m Maria een
n nieuwe introductie in
n de unieke ervaring
e
diee
hij had opggedaan tijden
ns zijn vrien
ndschap mett zijn Meesteer.
De rozenkrrans laat ook
k ons binnen
ndringen in het mysteriie van Jezus en terzelfdeer tijd in datt van Maria..
De rozenkrrans verwijd
dert ons noo
oit van het levende
l
cen
ntrum van on
ns christelijjk leven. Imm
mers zij diee
wij eren alss onze Moed
der is waarllijk de moed
der van Christus en onaafscheidelijk
k van Hem. Maria helptt
ons om in radicale
r
vereeniging mett Hem te leveen.
De rozenkrrans plaatstt ons nadruk
kkelijk voorr het grote mysterie
m
van
n de verlosssende Menswording en
n
nodigt ons uit voor de glimlach van een liefhebbende Moeeder.
Jean Galot
Maria, vro
ouw van gelloof, Moede
er van de arrmen
Maria. Moeeder van de armen,
a
Hoop van m
mensen zond
der hoop,
Meesteres vvan pelgrimss onderweg.
Wij bidden u voor ons continent,
c
Wij bidden u om bescheerming,
Om de rijkd
dom van uw Kind.
U houdt hett in de armen,
U bescherm
mt het,
U maakt on
ns rijk in onzze armoede.
Moeder van
n de armen
Zie toch onzze nood!
In vele huizzen ontbreekkt het dagelijjkse brood.
In vele hartten ontbreek
kt het brood van de liefde.
Op veel plaa
atsen ontbreeekt het broo
od van de
Heer.
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U kent onze armoede
a
U kent onze nood
n
U weet wat heet is om arm
m te zijn.
Geeef ons hart voor de arm
men
Ve
Verzacht
hun lijden
En
n maak hen gelukkig.
Ve
Verwijder
uit ons hart
H
Haat
en egoïssme
M
Meesteres
van
n pelgrims onderweg.
W zijn de kerk op weg naar Pasen
Wij
W zijn steed
Wij
ds onderweg.
H
Hoor
ons,
Beegeleid ons,
Beescherm onss.
(kkardinaal Pironio, Angen
ntinië)

ZIEK
KENZALV
VING
Lijden en zziekte behorren nog steeeds tot de problemen
p
d de menss zeer angstiig maken, en soms ook
die
k
kwaad. Op een harde wijze
w
komt dit
d vaak op het pad van
n onschuldigge mensen. Of men nu gelovig
g
is off
ongelovig, van ziekte en lijden blijft niemaand gespaarrd. Ook nieet de Zoon van God die
d mens iss
geworden. Het is net in het lijden dat Jezus heeft getoo
ond dat Hij een overw
winnaar is, o
ondanks datt
lijden. Het laatste woord wordt naamelijk niet gegeven aaan de ziekte of zelfs de dood,
d
maar wel aan hett
leven.
Jezus, als V
Verlosser van
n de wereld
d, toont de gelovigen
g
daat het kruis overwonnen
o
n wordt doo
or het leven..
De hoop m
mag ons dus nooit verlatten waardoor ook de angst en de kwaadheid
k
vermindert
v
in ons hartt
om plaats tte maken vo
oor het vertrrouwen in God.
Gelovigen h
hebben zich
h altijd gekeeerd naar dee Heer in tijjden van no
ood, vooral in
i periodes van oorlog,,
ziekte en eepidemieën.. Door het gebed en het
h beleven van de Saccramenten kan
k men to
ot een waree
ontmoetingg komen meet de Verlossser, die ook Vertroostter is. Hierb
bij mogen wij
w niet vergeten dat dee
Kerk twee genezende sacramenteen heeft, waarin zij gelo
ooft dat het de Heer zellf is die aanw
wezig komtt
om de lijdeende mens tee troosten.
In het Sacrrament van
n de Biecht komt de Heer
H
de geesstelijk gepijjnigde perso
oon te hulp
p door hem
m
barmhartiggheid te sch
henken en vrij te spreken van fouten
f
en zonden. In het
h Sacrament van dee
Ziekenzalving komt Hij
H ook, als een genezeende krachtt, tot bij dee lijdende mens
m
die sm
macht naarr
verlichting en tevens genezing. Hierin zien
n wij hoezeeer Jezus begaan is met
m de lichaamelijke en
n
geestelijke zorg voor elke
e
mens, zeeer speciaall voor de zieeken. Het is daarom
d
dat Jezus zijn apostelen
a
en
n
daarmee dee gehele Kerrk de opdraccht gaf, zorgg te besteden
n aan de zieken.
In de brief van Jakobus zegt men dat
d de ziekeen met olie moeten
m
gezaalfd worden
n opdat zij opgericht
o
en
n
gered word
den. Dit is dan
d ook de praktijk
p
gew
worden van het Sacram
ment van de Ziekenzalv
ving. Deze iss
niet alleen bedoeld voor stervend
den, maar teevens voor ernstige
e
ziek
ken die verllichting zoek
ken bij God..
Bij iemand
d die een op
peratie moeet ondergaan
n, bij een gevaarlijke
g
z
ziekte,
bij bejaarden die bijzonderr
zwak zijn, aan kinderren die gepllaagd wordeen door een
n ernstige kwaal
k
mag het Sacram
ment van dee
Ziekenzalving toegedieend worden
n. Met groot geloof en veertrouwen weet
w
men daat de Heer d
doorheen dee
zalving de p
persoon geeestelijk en oo
ok lichameliijk bijstaat.
Bij de zalviing worden het voorhoo
ofd en de haanden van de
zieke gezallfd. Tijdens deze
d
zalvingg spreekt dee priester als
bedienaar van
v dit sacrrament de woorden
w
uit:: “Moge onze
Heer Jezus Christus do
oor deze heiilige zalving en door zijn
n
liefdevolle barmhartiggheid u bijsttaan met dee genade van
n
zijn heilige Geest. Mogge Hij u van zonden
z
bevrijden, u heiil
brengen en
n verlichtin
ng geven.” Doorheen
D
d
deze
formule
zien we h
hoezeer het lichamelijjke en hett geestelijke
verbonden zijn. Het vo
oorhoofd daat ook gezallfd wordt biij
het vormseel, zij het daan met het heilig Chrissma, is in de
oude tradiitie de plaaats waar dee geest aanw
wezig is. De
handen daarentegen zijn
z het teken van het lichaam daat
met ‘het weerk van zijn handen’ dee Heer probeeert te loven
n.
Zowel lichaaam als geeest worden zo dus verlicht dankziij
het geschen
nk van het Sacrament
S
v de Ziekenzalving.
van
Lijden en zziekte zijn een realiteiit waar iedeer van ons mee te mak
ken krijgt. Ook Jezus heeft
h
hierin
n
gedeeld. Hiij was in allees aan ons geelijk, behalv
ve in de zond
de.
Moge Hij o
ons blijven verlichten en vertroosten door zijn
z
aanwezzigheid. Mett hoop en vertrouwen
v
n
kunnen wee dan blijven
n kijken naaar het uitein
ndelijke doeel, namelijk het leven daat we elk jaaar opnieuw
w
mogen vierren op Pasen
n, de dag van
n de Verrijzenis.
priester Karlo Tyberghien (Bron: Tijdschrift
T
Heiligdom Banneux, bood
dschap voor alle naties)
Meer en praktische
e informatiie over he
et sacrame
ent van de
e ziekenza
alving vind
dt u in de
e
informatie
efolder achter in uw kerk.
k
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VERB
BONDENH
HEID
Eén van dee lessen uit de
d achterligggende coron
natijd hebbeen we waarsschijnlijk allemaal wel ervaren:
e
hett
verlangen naar verbo
ondenheid. Het
H verlanggen om werrkelijk contaact met de ander te hebben.
h
Hett
verlangen om
o voorbij de
d vervreem
mding te erv
varen dat hett goed is om
m er te zijn.
Vanwege een aantal naare ervaringgen ben ik daarom
d
eenss op weg geggaan, wat diiverse perso
onen mij uitt
v
ov
ver verbond
denheid, meeer specifiek
k gericht op verbondenheid tussen
n
het verledeen kunnen vertellen
mensen en de pastoralle zorg. Ik weet
w
dat ik me
m hier op gglad ijs ga beegeven, wan
nt daar heb ik niet voorr
d.
gestudeerd
Verbonden
nheid kan alleen gevond
den worden
n waar menssen zich met de ander verbinden
v
o
omdat
ze dee
verbondenheid met Jezus Christtus kennen en ervaren. Maar alss we om ons
o
heen kiijken in dee
ng en in het kerkelijk leeven, dan zieen we vaak dat
d er vooraal veel sprak
ke is van verrvreemdingg
samenlevin
en verwijd
dering. De veelkleurige
v
veelzijdigh
heid die steeds meer kenmerkend
k
d is geword
den voor dee
cultuur waaarin we lev
ven, kan als positief en uitdagend ervaren
e
worrden maar brengt
b
in feiite ook veell
verwarringg met zich mee.
m De kerk
ken delen in
n die verwarrring, want ontwikkelin
ngen in de samenlevingg
laten ook h
het kerkelijk
k leven nooitt onberoerd.
Overal waaar mensen samenleven
s
werken en ellkaar ontmo
oeten,
en samenw
is er sprake van verbo
ondenheid of
o het gebrek
k daaraan. D
Daarom gelo
oof ik
heid een heeel vruchtbarre en belanggrijke
dat het theema van de verbondenh
invalshoek
k vormt voo
or het naden
nken over het
h kerkelijk
k en maatschap‐
pelijk leven
n, dat vaak
k crisisverscchijnselen vertoont
v
diee wel eens nauw
kunnen saamenhangen
n met het cculturele klimaat dat ook
o
kerkmeensen
ademen.
n de natuurr, het kijken naar de steerrenhemel, of het overrvallen van een
e om zich
h
Zo kan het beleven van
mie ons plo
ots doen besseffen dat w
we deel uitm
maken van een groter geheel. Hett
heen grijpeende epidem
christendom
m vertelt mij
m dat wij alls mens gesschapen zijn
n in en vanu
uit verbondeenheid: mett onszelf, dee
ander, de wereld
w
en met
m God. In het
h Genesisv
verhaal worrdt deze visiie sterk in beeld
b
gebraccht, doordatt
alle mensen geboren zijn
z uit één ouderpaar en
e verantwo
oordelijk wo
orden gesteeld voor de zorg
z
van dee
v
verbond
denheid meet God en met onze medemenseen, worden
n
schepping. Vanuit een gevoel van
o bekomm
merd te zijn met het weel en wee vaan anderen.. Volgelingen van Jezuss
christenen geroepen om
p via concrete betrok‐‐
kunnen daan ook niett afzijdig bllijven, maarr nemen veerantwoordeelijkheid op
kenheid. V
Verantwoord
delijkheid brrengt menssen immers in bewegin
ng, doet mensen in acttie schieten..
Volgens dee Frans‐jood
dse filosoof Levinas
L
is deze
d
ervarin
ng van zich verbonden
v
en verantwoordelijk tee
weten voor de ander,, de basis van
v elke lev
vensechte leevensbescho
ouwing. “Dee betrokken
nheid op dee
v anderen
n, de verplich
hting er ietss aan te doen, dat is hett
menselijke ellende, het besef van de misère van
ogenblik w
waarop God je te binnen valt” aldus Levinas.
Vandaag leeven we in een
e tijd en ccultuur die steevast
s
verrtrekt vanuit het individ
du, waarbij veel belangg
wordt gehecht aan persoonlijke
p
vrijheid en
n autonomiie. Het chriistendom daarentegen
d
benadruktt
n verbondenheid met anderen,
a
en
n benadruktt
vooral het relationele karakter vaan de menss, die leeft in
nsie niet uitt het oog verrloren mag worden.
w
Chrristenen erv
varen dit bijj
tevens dat ook de spirituele dimen
uikt dan dee vraag op met wie ik
k
uitstek in hun relatie tot een peersoonlijke God. Onverrmijdelijk du
oor wie ben ik verantwo
oordelijk en
n voor wie niet?
n
verbonden ben en mett wie niet. Vo
wijdte van onze
o
verant‐‐
Het Evangeelie daarenttegen getuiggt van een radicale buittensporigheid. De reikw
woordelijk
kheid dient universeel te zijn en omvat
o
ALLE
E anderen. Zelfs
Z
onze vijanden
v
dienen we tee
beminnen (cf. Mt. 5,4
44). We mogen in dee bijbel een
n God ontd
dekken die ten diepstee uit is op
p
ment van Go
ods verzameelbeweging is aangebro
oken bij Jezu
us Christus::
verbondenheid. Het crruciale mom
m
sam
men en maak
kt hen tot een nieuw vo
olk, ook mett mensen diie niet tot het ‘huis van
n
hij brengt mensen
Israël’ beho
oren. Zo laatt Hij ons zien, dat een an
ndere manieer van sameenleven moggelijk is.
De houdingg en ervarin
ng van verb
bondenheid,, verantwoo
ordelijkheid
d en betrokk
kenheid heb
bben echterr
niet alleen betrekking op onze meedemensen,, maar verw
wijzen ook naar
n
onze reelatie met dee natuur en
n
n naar de encycliek La
audato Si’ (2
2015), waarr
de wereld van de dinggen. Hierbij kan verweezen worden
nheid met de
d scheppingg pleit voor een integraale ecologie..
paus Francciscus op basis van onzee verbonden
De paus ro
oept heel de
d menselijke familie op om zich
h te verenigen rond de
d zoektoch
ht naar een
n
duurzame en integralee ontwikkeliing van ons gemeenscha
g
appelijk huiss, wat ten grronde dreigtt te gaan alss
z doorgaan
n, waarbij zowel aand
dacht nodig is voor heet sociale als voor hett
wij op onzze manier zo
ecologischee vraagstuk
k. Als het ch
hristendom daadwerkeelijk een veerhaal brenggt van verb
bondenheid,,
verantwoordelijkheid en betrokkeenheid, dan moet dit meerkbaar zijn in ons leven
n.
miaan ontdek
kte in zijn geloof
g
waarr het eigenliijk om gaatt: er te zijn voor en voo
oral met dee
Pater Dam
mensen, om
m naar hen tee luisteren, in
i dialoog tee gaan, hen nabij
n
te zijn en
e solidair tee zijn.
Laten we wat
w meer naaar elkaar om
mkijken!
huizen o.f.s.
Hen Holth
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N
NETWERK
K
Essentieel voor
v
het meenselijk besttaan is de reelatie met dee medemenss. Zonder reelaties met anderen
a
zijn
n
wij niet in staat tot heet ontvangen
n en het gev
ven van lieffde. Los van
n anderen leeven wij nieet; dan is err
slechts sprrake van veggeteren. Doo
or in relatiee te staan to
ot andere mensen
m
makeen we deel uit van een
n
netwerk en
n behoren we
w tot een geemeenschap
p.
In ons daggelijkse spraaakgebruik hebben wee het vaak over ons netwerk,
n
een
n netwerk dat
d we zelff
opbouwen. Wij vormen
n ons een geemeenschap
p om ons heeen. Bij dezee
manier van
n denken en spreken zijn wij zellf het midd
delpunt. Wijj
hebben rellaties en wiij zijn het centrum
c
van
n ons netweerk. Als wee
spreken ov
ver de Kerk als gemeensschap en alss netwerk van
v liefde, iss
de situatie anders. Nu
u hebben we niet een netwerk,
n
maar zijn wee
deel van eeen netwerk.
Het gaat niet
n
om onss als indiviidu, maar om
o het geh
heel. Samen
n
vormen wee het netwerrk en Jezus Christus is het
h middelp
punt van ditt
netwerk. Hij
H is de dragende
d
krracht. Wij mogen onss met Hem
m
verbinden. Van Hem gaat
g
de liefd
de uit die wij
w met andeeren mogen
n
delen.
In dit netw
werk van lieffde is ieder welkom
w
die zich met Ch
hristus en zijjn gemeenscchap wil verrbinden, diee
zijn leerlin
ng wil zijn. Hier
H
geldt niet
n dat wij beoordelen
n of iemand wel of niett in onze geemeenschap
p
past. Menseen bepalen dat primairr zelf want het
h is Christu
us die hen hiernaartoe
h
heeft geleid
d. Zijn Geestt
is hierin stu
urend. Als wij
w gastvrij en
e uitnodigeend zijn, gev
ven we men
nsen een zettje in de goeede richting..
Zo werken
n wij in onzze directe omgeving
o
m dit netw
mee
werk van liiefde verderr uit te bou
uwen en tee
intensivereen. Zo vormeen wij gastv
vrije en uitno
odigende geeloofsgemeenschappen.
Pier Tolsma
a, diaken (Brron: Parochiieblad Kerk aan
a de Vliet)
t)

ZOU
UT EN LIC
CHT
Op de voorrkant van dee wekelijksee misboekjees stond op een zondagg in februarii een afbeeld
ding van dee
basiliek van
n Sacré‐Coeeur in Parijs.. Dat is een van
v de grootste kerkgeb
bouwen van
n Europa, geelegen op dee
heuvel van
n Montmartrre, die de wereldstad domineert. De
D mozaïek van
v het Heilig Hart oveerheerst hett
imposante kerkschip. Op diezelfd
de ochtend celebreerde
c
e ik de Mis in een klein
ne parochiek
kerk in een
n
stadswijk, bijna versch
holen tussen
n de huizen
n. Bij de kofffie nadien bemerkte
b
ik
k dat sommige mensen
n
zich afvroeegen of hun kerkje overr tien jaar nog
n wel in geebruik zal zijn.
z
Het is onvermijdeli
o
ijk dat er in
n
onze strek
ken nog meeer kerken gesloten
g
zullen worden
n, eenvoudiggweg omdatt het aantall betrokken
n
gelovigen tte gering is.
Velen ervarren dit als een
e bedreigiing, maar heet kan ook als een uitdaaging worden beschouw
wd. Ik gelooff
niet dat de katholiek
ke geloofsgeemeenschap
p kan stand
dhouden zon
nder gebou
uwen. Zichtb
baarheid iss
onmisbaar. Plaatsen vaan gebed en
n ontmoetingg, geordende en bidden
nde samenko
omsten, maaar ook vastee
feestdagen zijn daarvo
oor broodno
odig. Uiteind
delijk gaat het
h om de reelatie die dee mensen on
nderhouden
n
met God alss de bron vaan hun leven
n. Dat heeft Jezus
J
verkon
ndigd in nieet mis te verstane beelden.
"Gij zijt hett zout der aaarde" (Matteüs 5,13). Lang
L
voordat de koelkasst bestond, was
w zout heet conserve‐‐
ringsmiddeel bij uitnem
mendheid; het
h geeft sm
maak en hett weert bed
derf. Echte betrokkenhe
b
eid op God,,
vanuit de intense verb
bondenheid met Jezus Christus
C
en steeds opniieuw gevoed
d door de saacramenten
n
van de Kerk
k: dat geeft een mens krracht.
"Gij zijt hett licht der wereld"
w
(Mattteüs 5,14). Wanneer de stroom in
neens uitvaltt, beseffen wij
w vaak pass
hoe nodig licht
l
voor on
ns is: zien waar
w
je bent en wat je doet. Licht maakt
m
zichtbaaar, het trek
kt aandacht..
Jezus noem
mt zichzelf "Licht
"
van de
d wereld" (Johannes
(
8
8,12).
Van Hem
H
uit kijk
k je als gelov
vige anderss
naaar de wereld
d en de medeemensen; heet geeft ons een positiev
ve blik.
Zout en lich
ht zijn onmiisbaar. Ze schenken aaan de menseen iets van een nieuwee
vitaliteit; ze staan garrant voor ch
hristelijke duurzaamheiid. Daarmeee worden zijj
de basis voor een krrachtige spirritualiteit, zowel naar binnen
b
voor de persoon
n
als naarr buiten in de samenleeving. Dat geeft
g
uitstraling vanuit God als dee
bron van
n ons leven en een chriistelijk geïnsspireerde ho
ouding jegens anderen,,
waartoe Jezus onss voortdureend oproep
pt. Liefst met
m mooie gebouwen,,
verdiepen
nde liturgie,, hartelijke ggemeenschaappen. Altijd
d door de Heer bezield..
Dat is hoopvol en bemo
oedigend.
Mgr. Joris Schröderr (Bron: KN)
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CORONA‐GEDA
ACHTE
Tot aan dee doorbraak
k van de moderne gen
neeskunde vervulde
v
Ch
hristus een belangrijke genezendee
functie in d
de maatschaappij. Naarm
mate de men
ns zelf door de
d tijd heen meer ziekteen en ongem
makken kon
n
verhelpen, sleet de meedische functie van God en zijn heiliigen weg; laangzaam met ongelijke ritmes,
r
naarr
gelang de o
ontwikkelingg van de geb
bieden, maar gestaag veersnellend en onstuitbaar.
Daardoor verdween
v
dee nood aan bovennatuu
b
rlijke tussen
nkomsten sttilletjes‐aan weg.
Eigenlijk w
werd die noo
od altijd al geekoppeld aaan terreinen
n die de men
ns niet zelf aankon, zoalss ziekten en
n
natuurrampen. Met dee vooruitgan
ng van de weetenschap en
e techniek slinkt
s
het teerrein van dee behoeften
n
echter voo
ortdurend. Ook
O
daar wordt
w
de reeligieuze fu
unctie in eeen steeds engere
e
hoek
k gedreven,,
symptoom van de steeds verder scchrijdende ‘ont‐worteli
‘
ng’ van de wereld.
w
Hoewel de kerkveranttwoordelijkeen tradition
neel voorzich
htig zijn en terughoudeend, aanvaardt de Kerk
k
in haar werreldwijde viisie de mogeelijke en feittelijke tussenkomst van
n God in de natuur
n
en sttimuleert zijj
het vertrou
uwvolle gebeed. Zij laat in
n de volksdeevotie op daat punt veel toe. Het rottsvaste vertrrouwen van
n
vele eenvoudige gelov
vigen is haarr dierbaar. Het
H houdt mensen
m
in hu
un ellende staande,
s
hett geeft hoop
p
over alle reedenen tot ontmoedigin
o
ng heen, het verwekt wo
onderen van
n onderlingee solidariteitt en caritas.
Wetenschaap en techn
niek hebben
n de cultuu
ur echter eeen andere richting uittgedreven. De mensen
n
constateerd
den dat zij op bijna allle terreinen
n de probleemen zelf wel
w konden oplossen. In
I elk gevall
kunnen wee begrijpen, hoe
h Christus op dat geb
bied gestaagg aan functieeverlies is gaaan lijden.
Toen de ku
unstmest weerd uitgevon
nden, vermin
nderde de noodzaak
n
aaan bedevaarten om vrucchtbaarheid
d
voor de akk
kers.
Toen de so
ociale strijd de conditiee van de arb
beider efficiëënter kon verbeteren,
v
v
vervaagde
o daar dee
ook
functie van
n Christus.
Het feit daat de mens door
d
zelf in
n te grijpen,, zijn condittie veel merrkbaarder verbeterde
v
d door tee
dan
bidden om een bovenn
natuurlijke tussenkomst
t
t, zou de fun
nctie van de religieuze dimensie
d
in het bestaan
n
diep aantaasten. De welvaart heeeft het godssvertrouwen
n sterk aangetast. Niett de welvaaart heeft dee
mensen vaan het godsggeloof verw
wijderd, maaar de vaststeelling dat diie welvaart verkregen wordt doorr
zelf in de w
wereld te kun
nnen ingrijp
pen.
De verhouding tussen
n de taal vaan Christus en de taal die de werk
kelijkheid onderzoekt
o
om haar tee
begrijpen, te
t verklaren
n en erin in te grijpen, is
i op alle nivveaus uit elkaar gegroeeid. Wie de schuld
s
voorr
het verlies van functiee op de rug van
v de weteenschap en techniek schuift, moet vooral ondeerzoeken in
n
welke matee niet zijn eiigen function
neel beeld van
v God in het geding is.
800 jaar geleden durffde Francisccus van Asssisi het aan om de meelaatsen te verzorgen.
v
M
Mensen
diee
besmet zijn
n met de baacterie, verspreiden dezze door de lucht
l
als zij hoesten, niiezen, praten
n of zingen..
Op dit mom
ment is de wereld
w
nog stteeds getrofffen door het Covid‐19 virus,
v
wat in
n wezen hetzzelfde is.
Toch zit err een wezenlijk versch
hil in, want nu lijken d
de opgelegd
de regels vo
oor deze paandemie dee
religieuze onverdraaggzaamheid hard
h
te verrsterken en kiezen veeel regeringeen voor een
n negatievee
impact op d
de godsdien
nstvrijheid.
Zei Karl Maarx en later Lenin ook: godsdienst
g
is opium voo
or het volk?
Terwijl lan
ngzamerhand het openb
bare leven zich
z
weer en
nigszins herrstelt, mogeen de kerken nog maarr
mondjesmaaat hun gelo
oofsuitingen
n verrichten. De regerin
ngen lijken de
d plaats inggenomen te hebben van
n
God, door h
het beknotteen van de litturgische dieensten, terw
wijl de bissch
hoppen Ja en
n Amen knik
kken.
Door het opschorteen/aanpasseen van reeligieuze uiitingen wo
ordt de Kerk
K
geredu
uceerd tott
afhankelijk
kheid van dee staat, hetgeeen onaanvaaardbaar genoemd magg worden.
Hen Holthu
uizen o.f.s.

‐ 10 ‐

CORO
ONA BUIT
TEN DE DE
EUR HOU
UDEN?
Iedereen
n wil coron
na buiten de deur hou
uden en we weten ook
k allemaal wel
w wat wee
daarvoo
or moeten doen:
d
minsttens anderh
halve meter afstand houden, vaak de handen
n
wassen, geen druktee opzoeken,, enz.
Het is een
e
beetje afzien,
a
maaar ja, als wee denken aan
a
andere mensen, in
n Beiroet in
n
Libanon
n bijvoorbeeld, dan hebb
ben wij eigenlijk maar heel
h kleine problemen.
p
Wat ook
k een heel belangrijk
b
b
beschermend
de maatregel tegen corrona is/kan
n zijn, is hett
gebed. Persoonlijk
k denk ik dan vooraal aan de Rozenkran
ns van de Goddelijkee
Barmhartigheid, diie Jezus hoogst persoo
onlijk aan de Poolse zuster Marria Faustinaa
Kowalska (zie
( de afbeeelding) heefft gegeven met
m het uitdrrukkelijke verzoek
v
dezee Rozenkran
ns te bidden
n
om Gods Baarmhartigheeid af te smeeken. Mag ik
k jullie van harte
h
aanbevelen om haaar te bidden, liefst mett
het hele geezin, minsteens één keerr per dag? Tip:
T plak op
p ieder raam
m van het huis
h
een afbeelding van
n
Jezus' Godd
delijke Barm
mhartigheid om iedere vorm
v
van kw
waad buiten de deur te houden.
h
pastoor Fra
ank Domen, overgenomeen uit diens Nieuwsbrief
N
f

A
ALLERZIE
LEN ‐ 2 NOVEMBE
N
ER
"Gecondoleeerd met het verlies van
n je vader." Haar gezich
ht, dat ik nogg vaag kend
de van vroegger, stond in
n
de compassiestand, dee ogen iets samengeknepen. "Sterk
kte, je zal het
h nodig heebben. Het ergste
e
moett
namelijk no
og komen." En ik maar denken datt condoleancces bedoeld waren om troostende woorden tee
spreken ...
Eerlijk gezeegd was ik er
e ook bang voor. Dat het
h ergste no
og moest komen. Omdatt groot leed
d mij tot dan
n
toe bespaaard was geb
bleven, wistt ik niet hoee ik zou reaageren. Ik was
w bang daat het verdrriet om hett
sterven vaan mijn liev
ve vader mij
m uit het lood zou slaan. Maar nu, ruim een jaar lateer, moet ik
k
constateren
n dat dat niet zo is. De momenten van intens verdriet waaren de
dagen vlak
k vóór en vllak na het sterven.
s
Daaarna werd h
het geleidellijk aan
minder.
Ik red me prima,

n
omdat ik niet

Wat mij dee afgelopen periode vo
ooral heeft geholpen,
g
iss de lijfspreuk van
alleen voe
el,
mijn moed
der: 'Mensen
n moeten hu
un verstand
d gebruiken'. Als ze kijk
kt naar
maar ook denk.
het tv‐proggramma Ik vertrek,
v
waaarin mensen
n hun gevoel volgen en zonder
één woord
d Frans te spreken met
m drie jo
onge kinderen een caamping
beginnen in
n de Dordoggne, schudt ze meewariig het hoofd
d en verzuch
ht: "Die
mensen mo
oeten hun veerstand gebruiken."
Al snel na het overlijd
den van mijn
n vader, hoo
or ik haar hetzelfde
h
zegggen tegen haar
h
kaartv
vriendinnen..
"Ik moet m
mijn verstand
d gebruiken. Bertus wass 86 en had kanker. Hij wilde niet meer.
m
Veel p
pijn heeft hijj
niet geledeen. Daarbij moet
m
er één als eerste gaan,
g
en dan
n is het maarr beter zo. Hij
H had zich alleen geen
n
raad gewetten, ik red me
m wel!"
En zo is heet ook gegaaan. Mijn moeeder redt ziich prima. En
E ik ook. Om
mdat ik niett alleen voeel, maar ook
k
denk. Hij w
was een gew
weldige vadeer. Ik heb 56
6 jaar van heem mogen genieten.
g
Dee dood kwam
m voor hem
m
als een wellkome vrien
nd. Er zijn nog
n steeds dagen
d
dat ik
k hem enorm
m mis. Maarr erger dan in
i de dagen
n
rond zijn stterven, is heet niet geworden.
We leven in een
n tijd waarin
n je vooral je
j gevoel moet volgen. Niet te veel denken, iss
vaaak het devies. Natuurllijk is iedereeen anders, maar mij heeft
h
het juisst geholpen
n
wél na te denken. Heet is alsof mijn
m
verstand een kan
naal in mijn
n ziel heeftt
gegraven, dat voldoen
nde ruimte biedt
b
voor de
d emoties, maar voork
komt dat zee
alle kanten
n op vliegen. En dat voelt goed.
Wilfred Kem
mp
Studeerde
S
th
heologie en presenteert
p
het tv‐progrramma Kruisspunt
(Bron: ‘De Verwond
dering’)
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QU
UARANTINA
In de coro
onacrisis beeleeft een oud
o
woord een renaisssance: quarantaine. Uit
U angst vo
oor de pestt
verordendee de raad van
v Ragusa – tegenwoo
ordig Dubro
ovnik – in 1377
1
voor het
h eerst eeen tijdelijkee
isolatie in de
d strijd tegen epidemieeën.
De Zwarte Dood was in 1340 in Azië
A
uitgebro
oken en had
d zich via zeeelui tot in West‐Europa
W
a verspreid..
Zeilschepen
n die uit gettroffen gebieden kwam
men, moesten
n in Ragusa 30 dagen voor
v
anker gaan
g
bij een
n
eiland dat voor de haven lag. Toonde de bemanning daaarna geen ziektesymp
ptomen, dan
n mocht hett
schip de haaven binnen
nvaren. Na vvergelijkbare maatregellen in Venettië, Pisa en Genua
G
werd
d de termijn
n
in Marseillee verlengd naar
n
40 dageen.
Het begrip 'quarantain
ne' komt van
n het Italiaan
nse 'quaranttina di giorn
ni', 40 dagen
n. Vermoedeelijk gaat ditt
tijdsbestek
k terug op de symboliscche kracht die
d het getall 40 in de Bijbel heeft. De
D zondvloeed, de tochtt
van het vollk Israël of Jezus' verbliijf in de woeestijn: op veeel plaatsen staat
s
het gettal 40 voor een tijd van
n
boete, beprroeving en bezinning
b
op
p de weg naaar een nieuw
w begin.

4
40
4
40
4
40

Noach en de zond
dvloed
De vloed overstro
oomde de aaarde 40 dag
gen lang. Het
water steeg en de ark werd o
opgetild, zod
dat hij van de
d
aarde loskwam,
l
(G
Genesis 7,17
7)
Uittoch
ht uit Egypte
e
40 jaar lang aten de Israëlieeten mannaa, tot ze in
n
bewoond gebied kw
wamen; ze aten mannaa tot ze dee
grens van
n Kanaän berreikten. (Exo
odus 16,35))
Mozes op de berrg Sinaï
[...] ging
g
Mozes de wolk bin
nnen en klo
om hij verdeer
omho
oog, 40 dag
gen en 40 nachten bleef hij op de
d
berg. (Exodus 24
4,18)
Nineve
e‐tijd voor ommekeerr
Jona trok de stad in, één dagreiss ver, en rieep: 'Nog 40
dagen, daan wordt Nin
neve weggevvaagd!' (Jon
na 3,4‐5)
Jezus iin de woesttijn
40 da
agen bleef hij in de woestijn, waar hij
h door Sataan
op dee proef werd
d gesteld. Hij leefde er te midden vaan
de wilde dieren, en
e engelen zorgden
z
voo
or hem.
(Marccus 1,13)
Elia op
p de Horeb
Elia stond
d op, en toen hij had geegeten gedronken liep
hij, gesterrkt de voedssel, 40 dagen
n en 40 nacchten door
de woestiijn, tot hij bij
b de Horeb
b kwam, dee berg van
God. (1 Bo
oek Koningeen 19,8)

(Bron: Kerkk Wereldwijd
d, tijdschriftt voor missie en dialoog)
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4
40
4
40
4
40

DE
E HEILIGE
E KEIZER
RIN HELEN
NA
Rond het jaaar 250 worrdt Helena geboren.
g
Haaar ouders zijn
z maar heeel
gewone mensen.
m
Heleena zal daaarom ook heel
h
gewoon
n werk gaaan
doen. Ze wordt dienstm
meisje in een
n soort hoteel.
Op een daag logeert er
e een voo
orname gastt in het ho
otel. Hij heet
Constantius. De man ziet
z het moo
oie dienstmeisje. Meteeen wil hij met
haar trouw
wen. En dus gebeurt datt. Helena is nu
n een voorrname vrouw
w.
Maar ze bllijft heel geewoon. Ze krijgen
k
een zoontje, daat Constantijn
heet. Samen zijn ze heeel gelukkig.
een deel vaan
Dan gebeurt er iets errgs. De keizer wil dat Constantius
C
het land gaaat besturen. Dat is to
och niets errgs, zou je d
denken. Voo
or
Helena is d
dat wel ergg. Want de keizer
k
wil, dat
d Constan
ntius van zijn
vrouw weeggaat. Een
n koning kan
k
toch niet met een gewoo
on
dienstmeissje getrouw
wd zijn. Keizer Maximianus
M
heeft eeen
stiefdochteer. Daar mo
oet Constan
ntius mee trouwen. En
E de klein
ne
Constantijn
n moet bij de keizer van
n het oosten
n gaan woneen. Deze keizzer heet Dio
ocletianus. Nu
N is Helenaa
haar man een haar zoon
n kwijt. Ze leeeft heel alleeen. Maar zee blijft wel in
n de buurt van
v haar zoo
on. Daar ziett
Helena ietss heel bijzonders. Keizzer Diocletiaanus is een wrede keizzer. En hij kan
k de chriistenen niett
uitstaan. Alle christeneen die hij kan vinden laat hij marttelen en doo
od maken. Helena
H
ziet hoe dapperr
die christen
nen zijn. Ze gaan met vrreugde naarr de martelplaats. Helen
na zal daar nog
n vaak aan
n denken.
Na de dood
d van Constaantius word
dt zijn zoon Constantijn
n keizer. Hij haalt zijn moeder
m
nu naar
n
het hof..
Ze wordt nu
n een keizzerin. Helen
na herinnertt zich de dappere chriistenen. Ze wil zelf in Jezus gaan
n
geloven. Co
onstantijn wordt
w
ook ch
hristen. Hij geeft aan dee christenen
n zelfs allerllei voorrech
hten. Helenaa
doet veel vvoor de christenen. Ze laat
l
mooie kerken
k
bouw
wen in Keulen, Bonn en
n Trier en op nog meerr
plaatsen. W
Wanneer Hellena achtenzzeventig jaaar is, gaat zee nog een geevaarlijke reeis maken. Ze
Z reist naarr
het land van Jezus. Daar
D
laat ze een kerk bouwen
b
bov
ven het graaf van Jezuss. En de kerken op dee
Olijfberg en
n in Betlehem laat ze mooi versiereen. Kort na haar
h
bedevaaart naar hett heilige Lan
nd is Helenaa
gestorven. Dat was in augustus
a
van het jaar 32
29.
Als je overr Helena praaat, denken veel menseen aan het kruis
k
van Jezzus. Daar wordt
w
een mooi
m
verhaall
over verteld. Luister maar.
m
Helena laatt in Jeruzaleem veel geleeerden bij elkaar
e
komeen. Ze vraaggt hen, waarr het kruis van
v Jezus is..
Niemand weet
w
het. Nieemand? Jawel, er is er een die het weet.
w
Maar die
d zegt nietss. Want zijn grootvaderr
had gezegd
d: “Als ze het
h kruis vaan Jezus vin
nden zullen
n zijn volgeelingen hierr de baas worden”.
w
Dee
keizerin meerkt dat dezze man iets weet.
w
Ze laat hem in een
n kuil gooien
n, tot hij verrtelt waar heet kruis ligt..
Na een paaar dagen krijjgt de man honger
h
en dorst.
d
Nu wiil hij wel verrtellen waarr ze het kruiis van Jezuss
hebben beggraven. Het is vlak bij dee Calvariebeerg.
Daar vindeen ze inderd
daad een kru
uis. Maar ze vinden er nog
n meer. Ze vinden err ook de kru
uisen van dee
twee boeveen die sameen met Jezuss aan het krruis gestorvven zijn. Welk kruis is nu
n van Jezuss? Niemand
d
kan een veerschil vind
den tussen de
d drie kru
uisen. Daaro
om nemen ze
z de kruissen alle driee mee naarr
Jeruzalem. Midden in de stad worrden ze neeergelegd. Heelena bidt heel vurig to
ot God, dat ze
z het kruiss
van Jezus m
mag vinden.
Daar komtt een optoch
ht aan. Nee,, het is geen optocht, want
w
de meensen huilen
n. Ze dragen een dodee
jongen naaar zijn graf. Dan
D stopt dee begrafenissstoet bij de kruisen. Dee keizerin beeveelt, dat men
m een van
n
de kruisen boven op de
d dode jongen legt. Err gebeurt niets. Dan nemen de mensen het tw
weede kruis..
Weer gebeeurt er nietss. Het derdee kruis worrdt op de jo
ongen geleggd. De famillieleden van
n de jongen
n
kunnen hun ogen niet geloven. Hij doet de oggen open. Hiij beweegt. Dan
D komt hiij van de lijk
kbaar af. Hijj
leeft weer een dankt Go
od luidop. Do
olblij gaat dee familie meet de jongen naar huis.
Er is nog ieemand die heel blij is. Dat is Helenaa. Ze heeft heet kruis van Jezus gevon
nden. Ze deeelt het kruiss
in drie stuk
kken. Iederee zoon krijgtt een stuk. Dat zal hen helpen om geeen ruzie on
nder elkaar te
t maken.
Nu worden
n deze stukk
ken van hett heilig Kruiis in Rome in
i een kerk bewaard. Soms
S
hebbeen ze er een
n
klein stukjee van afgehaaald en aan andere kerk
ken gegeven
n. Zo kan nu
u over heel de
d wereld heet kruis van
n
Jezus vereeerd worden.
We vieren het
h feest van
n Keizerin Helena
H
op 18
8 augustus.
Heilige keizzerin Helenaa, u hebt veeel moeten lijjden. De keizer heeft u uw
u man en zoon
z
afgeno
omen. U
hebt gezien
n hoe dappeer de christenen konden
n lijden. Daarrdoor bent u zelf veel van Jezus gaaan houden.
Help ons oo
ok altijd van
n Jezus te ho
ouden. Amen
n.
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P
PAGINA VOOR
V
JON
NG EN OUD
D
Afscheid neemen is niett altijd eenvo
oudig. Zekerr niet als er veel goede herinnering
h
gen zijn.
Die herinneeringen kun
nnen je doen
n vastplakkeen aan het veerleden.
Maar je kun
nt ze ook meeenemen dee toekomst in.

Het loslaa
atmiddel
Er was eens een paaard dat moeest verhuizen
naar een aandere stal. Maar dat lu
ukte niet. Het
H
zat vast in zijn oude sttal. Het was een mooi, wit
w
paard en n
natuurlijk stterk als een
n paard. Maaar
hoe het oo
ok trok en wrong,
w
het kon
k maar niiet
uit zijn oud
de stal wegk
komen. ‘Hierr liggen zoveeel
mooie heriinneringen,’ zei het paaard, ‘ze willen
me gewoon
n niet loslaaten. Het zijjn er gewoo
on
teveel.’
‘Een paard
denmiddel!’ zei een oude wijze ko
oe,
‘We hebben een paard
denmiddel nodig om het
h
paard los te
t krijgen vaan al zijn heerinneringen.’
De biggen k
knorden insstemmend. Natuurlijk,
N
d
dat
was de manier om hett paard los te
t maken. Dat
D
ze er niet eerder aan
n gedacht
hadden! M
Maar wie haad er een
paardenmiddel?
De dieren
narts kwam
m eraan
fietsen. Hijj had een koffer
k
vol
paardenmiddelen bij zich. Hij
was heel k
knap. Dat zag je aan
zijn grijze haren en zijn bril,
maar voorral aan zijn
n scherpe
neus waarrmee hij prroblemen
kon ruiken
n. De dieren
n hadden
de dokter niet eens hoeven
h
op
te bellen; hij had gewoon
geroken d
dat er iets met het
mooie wittte paard aan
n de hand
was. Maarr een paarrd dat vasttzat aan ziijn
herinneringgen… ‘Tja, voor een losse
l
hoef of
haaruitval of een in
i de kno
oop geraak
kte
paardenstaaart heb ik wel
w paardenmiddelen,’ zei
z
de dokterr, ‘maar hiervoor
h
heb ik niets.
Goedemidd
dag.’ De dieerenarts sp
prong op ziijn
fiets en verrdween.
‘Mijn goedee vrind de olifant
o
kent zekerlijk wel
w
een paardeenmiddel,’ sp
prak de pap
pegaai. Hij was
w
opgegroeid
d bij deftige mensen en dat was goed
te horen. ‘Ik haal die grijze rakkerr zelf wel even
op.’ In een mum van tiijd was de papegaai
p
terug

met de olifaant. ‘Dit is mijn paardenmiddel,’’
m
to
oeterde de olifant,
o
terw
wijl hij zijn spierballen
n
lieet zien. ‘Bin
nd een touw
w vast aan het paard en
n
daan zal ik hem wel even
n lostrekken
n.’ De olifantt
paakte het to
ouw met zijn slurf en
n begon tee
trrekken. Zijn
n anders griijze gezicht werd rood
d
vaan inspanniing. Zijn rug kromde zich
z
en zijn
n
sllurf werd laanger en laanger. Maarr de mooiee
heerinneringen hielden heet paard steevig vast. Naa
eeen dag lang trekken gaff de olifant het op. Zijn
n
sllurf is altijd lang geblev
ven en zijn rug
r is tot op
p
dee dag van vaandaag krom
m.
W ze ook vroegen,
Wie
v
nieemand kend
de een goed
d
paaardenmidd
del, zelfs de wijze uil niiet. Maar dee
uil had
d wel een go
oed idee. Hijj
legde het
h probleem
m voor aan
n
Frans, de bescherm
mengel van
n
de dieren. Frans vloog naarr
de aard
de met een busje
b
in zijn
n
hand en een kwastt. De dieren
n
keken verbaasd naar
n
Frans,,
vooral toen hijj de stall
binnen
nging. Ze zagen hoe hijj
alle goede
g
herrinneringen
n
verzam
melde. Een voor een
n
deed hij ze in het busje.
b
Nadatt
hij zee allemaal erin had
d
gestoptt, roerde hij goed..
Daarnaa stapte hij
h op hett
paaard of en begon
b
hij dee mooie herrinneringen
n
alls zwarte strepen op
p het wittee paard tee
scchilderen. ‘Z
Zo,’ bromdee Frans, ‘zo kan je diee
heerinneringen met je mee
m blijven dragen en
n
ho
oef je niet in
n die stal te blijven vasttzitten.’ Hett
paaard hinniktte verheugd
d. Het was vrrij!
De dieren lacchten en zeid
den dat het witte paard
d
m al zijn strrepen op eeen zebrapad
met
d leek. Vanaff
diie dag noem
mt iedereen hem
h
dan ook
k ‘zebra’.
S. de Jong (uitt de ‘Gelukbrrenger’)
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Weekendvieringen R.K. kerken Parochieverband Zaanstreek

23e zondag
Za. 5 sept.
Zo. 6 sept.
24e zondag
Za. 12 sept.
Zo. 13 sept.
25e zondag
Za. 19 sept.
Zo. 20 sept.
26e zondag
Za. 26 sept.
Zo. 27 sept.
27e zondag
Za. 3 okt.
Zo. 4 okt.
28e zondag
Za. 10 okt.
Zo. 11 okt.
29e zondag
Za. 17 okt.
Zo. 18 okt.
30e zondag
Za. 24 okt.
Zo. 25 okt.
denk om wintertijd!

Allerheiligen
Za. 31 okt.
Allerheiligen
Zo. 1 nov.

St. Bonifatius

H. Maria Magdalena

H. Odulphus

H. Petrus

Oostzijde 12, Zaandam

Kalf 160, Zaandam

Dorpsstr. 570, Assendelft

Snuiverstr. 2, Krommenie

19.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
19.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
A. Goedhart

‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
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19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.30 u.
Allerzielendienst
F. Bunschoten

19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
‐
10.30 u.
Oecumenische dienst
in het Agathepark
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
‐
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en Communie
S. Baars

Allerzielen
Ma. 2 nov.

19.00 u.
Allerzielendienst
A. Goedhart
19.00 u.
32e zondag
Eucharistie
Za. 7 nov.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 8 nov.
A. Goedhart
19.00 u.
33e zondag
Eucharistie
Za. 14 nov.
A. Goedhart
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 15 nov.
A. Goedhart
19.00 u.
Christus Koning Eucharistie
Za. 21 nov.
N. Kerssens
10.00 u.
Eucharistie
Zo. 22 nov.
A. Goedhart

19.00 u.
Allerzielendienst
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
‐
10.00 u.
Eucharistie
N. Beemster

HH. Martelaren

Boschjesstraat 115, Koog a/d Zaan

10.00 u.
Woord en Communie
T. Molenaar
10.00 u.
24e zondag
Woord en Communie
Zo. 13 sept.
K. Schuurmans
10.00 u.
25e zondag
Woord en Communie
Zo. 20 sept.
M. Bruijns
10.00 u.
26e zondag
Eucharistie
Zo. 27 sept.
G. Noom
10.00 u.
27e zondag
Woord en Communie
Zo. 4 okt.
K. Schuurmans
10.00 u.
28e zondag
Woord en Communie
Zo. 11 okt.
M. Bruijns
10.00 u.
29e zondag
Woord en Communie
Zo. 18 okt.
T. Molenaar
10.00 u.
30e zondag
Eucharistie
Zo. 25 okt.
denk om wintertijd! G. Noom
10.00 u.
Allerheiligen
Allerzielendienst
Zo. 1 nov.
M. Bruijns
23e zondag
Zo. 6 sept.

Allerzielen
Ma. 2 nov.

‐
10.00 u.
32e zondag
Woord en Communie
Zo. 8 nov.
K. Schuurmans
10.00 u.
33e zondag
Woord en Communie
Zo. 15 nov.
T. Molenaar
10.00 u.
Christus Koning Eucharistie
Zo. 22 nov.
G. Noom

10.00 u. Requiemmis
F. Bunschoten
19.30 u.
Allerzielendienst
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
19.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten
10.00 u.
Eucharistie
F. Bunschoten

H. Maria Magdalena
Dorpsstraat 351, Wormer

10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
10.00 u.
Oecumenische dienst
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
19.30 u.
Allerzielendienst
R. Casalod
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
10.00 u.
Eucharistie
N. Kerssens
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Allerzielendienst
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Eucharistie
G. Noom
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns
19.00 u.
Eucharistie
G. Noom
10.00 u.
Woord en Communie
M. Bruijns

H. Jozef

Veldbloemenweg 2, Zaandam

10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en Communie
R. Casalod
10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk
10.00 u.
Woord en Communie
J. Hoekstra
10.00 u.
Woord en gebed
parochiaan
10.00 u.
Woord en Communie
W. Waardijk

BERICHTEN VAN DE EIGEN PAROCHIE
INTENTIES
Zondag 6 september
Nico de Jong en familie, Cilia en Rie Duijn, Jeanie de Koning van Ophem, Ina Groot‐Schleeper,
overl. ouders Duijn‐van Diepen, Gré de Roeck‐Groentjes, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de
gezinnen en hun werk, overl. familie Doodeman‐Pelk, Dirk Kuijl, , overl. familie de Jong, Sjoerd Emmer,
overl. familie Huijsman‐Klaver, Arie Stuijt en familie.
Zondag 13 september
Theo Peersman,Ineke Arnold‐Klaarhamer, Johan Finke, Tini Brinkkemper‐Looze.
Zondag 20 september
Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Jeanie de Koning van Ophem, Ina Groot‐Schleeper,
Rie van der Eng‐Spillekom, Adriaan Baars, overl. familie Scheffer‐Binken
Zondag 27 september
Overl. families Steemers en Spillekom, Ineke Arnold‐Klaarhamer, overl. ouders Holthuizen‐van Rooij,
Johan Finke.
Zondag 4 oktober
Fia Hartog, Cilia en Rie Duijn, Jeanie de Koning ‐ van Ophem, overl. ouders Duijn‐van Diepen,
Gré de Roeck‐Groentjes, Rie van der Eng‐Spillekom, Adriaan Baars, Bart Meulenkamp en familie en zegen
over de gezinnen en hun werk, Piet en Mien Mandjes‐Goudriaan, John de Jong en familie,
Tini Brinkkemper‐Looze, Henk Meester, Sjoerd Emmer, Arie Stuijt en familie.
Zondag 11 oktober
Fia Hartog, Theo Peersman, overl. families Finke en Raap, Ina Groot‐Schleeper,
overl. familie de Saegher‐Heijne, Ineke Arnold‐Klaarhamer, Johan Finke, Ingmar Smit.
Zondag 18 oktober
Fia Hartog, Wim Duijn en zegen over onze gezinnen, Jeanie de Koning‐van Ophem,
Zus Purvis v/d Hoeven en Rinus Purvis, overl. familie Elzenga‐van Opstal, Johan Finke,
voor de overledenen van de familie Bosma.
Zondag 25 oktober
Fia Hartog, overl. families Steemers en Spillekom, Ina Groot‐Schleeper, Rie van de Eng‐Spillekom,
Ineke Arnold‐Klaarhamer, voor de overledenen van de families Arnold en Klaarhamer,
overl. ouders Kuipers en Anne Marie Holthuizen.Gerardus Kokenberg,
.
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VANUIT DE PAROCHIE
Kerkbezoek ten tijde van het coronavirus
Vanaf half maart was het niet meer toegestaan om naar de kerk te komen en om de Heilige Communie te
ontvangen. Gelovigen werd geadviseerd om naar een uitgezonden H. Mis op TV of Internet te kijken, of om
het geloof thuis te vieren.
Vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag) was het weer mogelijk om naar de kerk te komen, eerst met 30
mensen, later met zoveel als met 1,5 meter afstand mogelijk is.
Dit betekende een grote verandering: inschrijven om naar de H. Mis te kunnen en de communie ontvangen
achter een scherm. In het begin was dit wel heel erg wennen.
Ik dank de leden van de parochieraad en anderen die hebben meegedacht en geholpen om de gegeven
protocollen zo goed mogelijk uit de voeren.
Elke zondag staan Phaedra en Garry achter in de kerk om u te ontvangen en naar een plaats te wijzen.
Phaedra geeft daarnaast ook aanwijzingen voor het ontvangen van de Heilige Communie.
Ik ben hen dankbaar voor de rustige wijze waarop zij de boodschap duidelijk maken. Ik ben u dankbaar voor
het geduld en begrip. Niet iedereen kan op de vertrouwde plaats zitten.
Intekenen om naar de kerk te komen, dat moest in het
verleden alleen op kerstavond. Tegenwoordig moet dat
voor elke zondag, omdat ook nu de ruimte beperkt is. In
het vorige parochieblad is uitgelegd dat, om het maximaal
aantal plaatsen aan te bieden, er 28 plaatsen waar 1 of 2
personen kunnen zitten.
Achter in de kerk liggen lijsten voor deze 28 plaatsen. Ook
geven mensen zich op via de website van meevieren (de
link staat op de website van de parochie). Het is mogelijk
om voor meerdere weken vooruit in te tekenen. En als
iemand een zondag overslaat, kan er voor een zondag erna
worden ingetekend.
Het was even afwachten of dit zou werken. Gelukkig is dat zo! Het goede nieuws is dat de kerk de afgelopen
weken bijna vol zat, er waren nog enkele lege plaatsen. Toch moet wel benadrukt worden dat u zich van te
voren inschrijft. Natuurlijk mag u ook op goed geluk naar de kerk komen. Degene die op de lijst staat, krijgt
voorrang, op wie niet op de lijst staat. Helaas is het nu vol=vol.
De komende weken / maanden zal dit waarschijnlijk zo blijven.
Toen we voor het eerst weer naar de kerk konden is gezegd: laat u niet te veel afleiden door strepen en
stickers; het gaat om de ontmoeting met God in het vieren van de Eucharistie. Wees vooral dankbaar dat het
weer kan.
Rekeninghoudend met elkaar, vieren we met elkaar.
Dat deden we altijd al, dat blijven we doen.
Kapelaan Nico Kerssens
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.
Rozenkransgebed
In de oktobermaand is er iedere dinsdagavond rozenkransgebed in de kerk om 19.00 uur.
-18-

VANUIT DE PAROCHIE
Elkaar niet vergeten
Laten wij ook vooral in deze warrige tijd onze zieken, ouderen en eenzamen niet vergeten bv. door het
sturen van een kaartje.
De volgende teksten kunnen wellicht ten dienste staan:
…zomaar een lieve groet……
…we denken aan je…
…houde moed erin
…dat tegenspoed en hartepijn spoedig verdwenen mogen zijn…….
…wel uit het oog, maar niet uit het hart……
…we voelen ons zo duidelijk één om ook nu met jullie verbonden te zijn.
…vriendschap en liefde overwinnen altijd.
…we doen maar wat we voelen, wat we in ons hart bedoelen……….
…ondanks deze miserie en coronapijn, had ik liever bij je willen zijn.
…nu gaat het even niet, maar hoop je weer spoedig te zien.
…bedankt wat je voor me deed, het is het beste medicijn…….
…laten wij elkaar in deze tijd op afstand omarmen met liefde en tederheid.
Overledenen
Voor zover ons bekend zijn in de achterliggende periode de volgende personen overleden:
Alida Peetam‐Rozemeijer
Kees Fritzen
Han van Engelen

84 jaar
79 jaar
70 jaar

Heer, geef hun ziel de eeuwige rust
en het eeuwige Licht verlichte hen
dat zij mogen rusten in vrede.
In memoriam Alie Peetam‐Rozemeijer.
Geboren op 15 februari 1936 in Krommenie als middelste van wat later 13 kinderen zouden worden,
groeide zij op in een gezin waar altijd iets te doen was, waar veel kon en vooral waar altijd plaats voor één
extra was. Na de lagere school ging zij als zoveel meisjes in die tijd naar de huishoudschool. Daarna was het
met school gaan gedaan.
Na eerst bij een aantal families als huishoudster te hebben gewerkt, kwam zij terecht in het atelier van
Sijpestijn. Erg lang heeft zij daar niet gewerkt, want rond die tijd kwam zij haar toekomstige man Henk
Peetam tegen. En na eerst verloofd te zijn, trouwden zij in 1959. Na de geboorte van hun eerste, verhuisden
zij naar Assendelft waar hun tweede zoon geboren werd. In die tijd was het niet ongewoon als je als vrouw
stopte met werken, als je kinderen kreeg. Dat deed Alie dus ook en haar handigheid met naald en draad
werd voortaan aangewend in het huishouden. In het bijzonder kan ik mij nog haarscherp 2 blauwe jassen
herinneren die ons meerdere jaren droog en warm hielden bij het spelen. Samen met Henk werkte zij ook
graag in de volkstuin. Daarmee waren wij steeds weer voorzien van verse groenten.
In 1988 , de kinderen waren al uitgevlogen, werd bij Henk kanker vastgesteld. In de 2 jaren die daarop
volgden heeft zij zichzelf volledig gewijd aan zijn verzorging. En hoewel er ups waren, was het uiteindelijk
de ziekte die won. Daarna, bleek achteraf, altijd achteraf. Dat voor zichzelf zorgen niet zo makkelijk en
vanzelfsprekend was als voor anderen te zorgen. Ze kreeg als gevolg daarvan de ziekte van Korsakov en kon
niet meer alleen wonen. Zij verhuisde naar Nieuw‐Groenland, een verzorgingshuis. Uiteindelijk heeft ze
daar nog 25 jaar gewoond. Soms lastig voor de verzorging, maar vanwege haar altijd goede humeur ook op
handen gedragen. Toen er een nieuwe aanbouw bij gebouwd werd, mocht zij de eerste paal slaan. En als het
aan haar had gelegen had ze de tweede en derde ook wel willen doen. Een van haar gevleugelde uitspraken
was " ik ben rijk, want ik ben gezond." Eind juni maakte een tia een eind aan die rijkdom. Op 30 juni is ze
overleden.
Op 6 juli was de uitvaartplechtigheid in de H. Odulphuskerk, waarna zij op het parochiekerkhof bij haar man
Henk is begraven.
Marcel Peetam
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SEPTEMBER ZIEKENMAAND
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder ...
We kennen het als de bekende ballade van Ramses Shaffy. Willekeurige werkwoorden op een rij? Of vatten
zij een heel leven samen, in al haar facetten, in al haar emoties?
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
Niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons.
Ook wij zijn mensen die ‘het leven’ leven met al haar facetten.
Mensen die aan het leven kunnen lijden, door de tragiek van ziekte en verlies.
Mensen die vechten om het hoofd boven water te houden.
Mensen die van het leven genieten, bewonderend kijken naar jong en nieuw leven van kinderen en
kleinkinderen.
Mensen die zingen en lachen.
Mensen die huilen, stil van binnen of hardop.
Mensen die bidden, om kracht, om bemoediging, uit dankbaarheid, uit wanhoop?
Want waar halen we de kracht vandaan, om voluit te kunnen leven, met alle lief en leed dat bij ieder vroeg of
laat voorbij komt?
Wie geraakt wordt door ziekte, van zichzelf of een naaste, of wie groot verdriet moet dragen, heeft ook het
gevoel terecht te komen in een onbekend land, waar je je weg moet zien te vinden. Niets is meer zoals je het
gewend was. Soms ken je je zelf niet meer.
Je vecht, je huilt, je bidt. Het is fijn als er dan steun is van mensen die met je meelopen. Die voor je willen
zorgen. Die naaste zijn.
Ziekenmaand is ook wel een beladen term. We willen vooral stil staan bij
mensen, jong en oud, die moeten leven met beperkingen. Voor wie
gemakkelijk de deur uit gaan en deelnemen aan het maatschappelijke
verkeer niet vanzelfsprekend is.
We staan er niet altijd bij stil wat het betekent om afhankelijk te zijn van
anderen of van hulpmiddelen. Wanneer even een boodschap doen een hele
planning en organisatie vraagt.
En helaas is het ook zo dat, hoe ouder je wordt, ziekte en beperkingen
toenemen. Als je midden in het leven staat kun je je niet voorstellen wat het
betekent om oud te worden en meer afhankelijk te zijn. Je krijgt het gewoon niet bedacht. Totdat het je eigen
levenspad kruist. En wat dan ...
‘Ik moet het accepteren’ hoor ik mensen zeggen. Maar hoe doe je dat? Accepteren is een heel proces, met
vallen en opstaan en niet aan ieder gegeven. Binnen de menselijke maat en omstandigheden is dat moeilijk.
Accepteren heeft te maken met overgave, met loslaten in vertrouwen, dat er iets of iemand is die je
vasthoudt, die over en met je waakt. Als gelovigen mogen we ons vertrouwen stellen op God.
Jakobus schreef in zijn brief: ‘Als één van u het moeilijk heeft laat hij bidden en als iemand ziek is, laat hij de
oudsten van de gemeenschap bij zich roepen, Laten zij voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam
van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan.’
Redden betekent niet perse genezen. Maar ik lees erin dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat er naar je
wordt omgezien. Waar mensen samen zingen, vechten, lachen, huilen, bidden en verwonderen. Zo kan Gods
genade bemoediging schenken en een belofte zijn voor toekomst.
Vroeger ging de priester zelf op pad voor de ziekencommunie. Velen van u kennen vast nog wel het beeld
van een misdienaar die vooropging met een lamp en/of een bel, en dan de priester, soms zelfs met velum (=
liturgische schouderdoek). Mensen bleven eerbiedig wachten tot de priester met Ons’Heer voorbij was. Dat
beeld bestaat niet meer. De ziekencommunie gelukkig nog wel! Geregeld worden aan huis gebonden zieken
en ouderen bezocht en wordt hen de heilige Communie gebracht.
Op deze wijze neemt de zieke deel aan de genade van de Eucharistieviering, waar we ook bidden om kracht
en genezing voor onze zieken.
Wilt u thuis de heilige Communie ontvangen?
Neem dan contact op met Hen Holthuizen. (06‐24714346)
U doet er een zieke een groot plezier mee!
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HEILIGEN IN DE MAAND SEPTEMBER
5 september, Moeder Teresa:
Voor velen blijft ze het toonbeeld van zelfopoffering en nederigheid. Moeder Teresa – geboren Gonxha
Bojaxhiu – stichtte honderden opvanghuizen voor armen en zieken in tientallen landen. Haar orde van de
Missionarissen van Naastenliefde voedt ook na haar dood een half miljoen hongerigen per jaar. Toch deed
deze wereldverbeteraar niet alles perfect (en dat is nog voorzichtig uitgedrukt). Dit zijn vijf bijzondere
punten uit het leven van een non met sterallures:
1.
Laat je niet in met het grote geld.
2.
Wees niet te haastig met je woorden.
3.
Kies de juiste vrienden.
4.
Gebruik je invloed en doet iéts.
5.
Word geen heilige.
12 september, Heilige Naam van Maria:
Het feest van Maria’s naam stamt uit de Spaanstalige landen, waar het in de 16e eeuw een plaats had op de
liturgische kalender, naar het voorbeeld van Jezus’ naamfeest op 1 januari (tegenwoordig op 3 januari). Het
was paus Innocentius XI (†1689) die het feest van Maria’s Naam voor de hele kerk instelde. Dat gebeurde uit
dankbaarheid voor de overwinning die koning Jan Sobieski van Polen op 12 september 1683 te Wenen op de
Turken had behaald. Daarmee had hij de dreiging van een Turkse invasie afgewend. Het kwam mooi uit dat
deze datum, 12 september, viel vlak na het feest van Maria’s geboorte op 8 september, zodat geboorte en
naamgeving binnen hetzelfde octaaf gevierd konden worden.
Over de betekenis van Maria’s naam is in de loop van de geschiedenis heel wat gespeculeerd. Het is de
vergrieksing van de Hebreeuwse naam Miriam of Mariam. Volgens de laatste stand van zaken in het
wetenschappelijk onderzoek gaat men ervan uit dat het van oorsprong een Oud‐Egyptische naam is die
‘schoon’ betekent: ‘fraai’, ‘welgevormd’, ‘weelderig’.
15 september, Onze Lieve Vrouw van smarten:
In de iconografie wordt Maria weergegeven met zeven
zwaarden die haar hart doorboren. Ook worden de
verschillende smarten afzonderlijk weergegeven. De
bekendste daarvan is de Piëta (Italiaans: Pietà), een
afbeelding van de Heilige Maagd met het lichaam van haar
overleden Zoon op schoot. (In de Kalverkerk links vooraan
in de kerk). Veel voorkomend zijn ook beelden van Maria
die weent. Daarbij zijn de tranen vaak weergegeven door
kristallen.
Vanwege de bijzondere betekenis van het getal zeven
werden er zeven smarten van Maria onderscheiden. Het betreft hier:
I.
De lijdensvoorzegging door Simeon (Lc. 2: 34‐35);
II.
De vlucht naar Egypte (Mt. 2:13);
III.
Het verlies van het goddelijk Kind in de tempel (Lc. 2, 43‐45);
IV.
De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon (Lc. 23:25);
V.
Jezus sterft aan het Kruis (Joh.19:25);
VI.
Maria ontvangt haar gestorven Zoon (Mt. 27:57‐59);
VII.
Maria bij de graflegging van Jezus (Joh. 19 40‐42).
II.
De Orde der Servieten stichtte in 1264 een vereniging ter bevordering van de devotie tot de zeven
smarten van Maria. Zij brachten een rozenkrans in omloop met zeven tientjes, speciaal bedoeld om de zeven
smarten te overdenken. In het bedevaartsoord Banneux (B) treft men ook deze staties aan.
23 september, heilige pater Pio (1887‐1968):
Hij is ongekend populair in Italië en zijn portret hangt in taxi’s, pizzeria’s en kiosken. Zijn opgebaarde
lichaam trekt miljoenen pelgrims. Sinds juni 2013 is hij permanent zichtbaar voor bezoekers.
Padre Pio kreeg bij zijn geboorte de naam Francesco, omdat zijn moeder een grote verering had voor de
heilige Franciscus van Assisi. Het was een arm gezin en hij moest op het land werken om in het
levensonderhoud van het gezin te voorzien. Francesco kon dus niet naar school, maar leerde wat bij door de
boeren in zijn omgeving. Rond zijn twaalfde ging hij leren onder leiding van een pastoor die hem de leerstof
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van de basisschool bijbracht. Het verlangen om priester te worden manifesteerde zich vroeg. Begin
1903, op zijn vijftiende levensjaar, trad hij in bij de kapucijnen en begon zijn nieuwe leven.
In het jaar dat hij officieel wordt opgenomen als frater, wordt Pater Pio ziek. Hij zou een filosofiestudie
beginnen in Sant’Elia te Pianisi, maar hij klaagt over een gebrek aan eetlust, over slapeloosheid,
vermoeidheid, plotselinge flauwtes en vreselijke migraine. Hij moet vaak braken en kan alleen wat melk
drinken. Hij wordt naar verschillende artsen gestuurd, maar een oorzaak wordt niet gevonden.
Juist in deze periode doen zich ook steeds vreemde voorvallen voor, vermelden zijn biografen. Geheimzinnig
lawaai ’s nachts in zijn cel. Enige medebroeders zeggen dat zij hem in extase hebben gezien, verheven boven
de grond. Allegri: “De geruchten verspreidden zich, ze vlochten zich aaneen, zij wekten verwondering, maar
vooral argwaan die leidden tot kritiek en verdachtmakingen.”
Zijn gezondheidstoestand wordt zo kritiek dat de superieuren besluiten
een uitzondering op de regel te maken: Pio wordt naar een klooster in de
bergen gestuurd in de hoop dat de verandering van lucht zal helpen. Het
mag niet baten en bovendien verspreidt het gerucht zich dat hij aan tbc zou
leiden waardoor niemand meer bij hem in de buurt durft te komen. Daarna
wordt hij naar andere kloosters gestuurd, wat ook niet helpt. Vervolgens
wordt het advies gegeven om naar zijn ouderlijk huis te gaan, in de hoop
dat dit gunstig voor hem zal uitpakken. Zo verblijft Pio voor steeds langere
periodes in zijn ouderlijk huis.
Op 20 september 1918 voltrekt zich het grootste mysterieuze fenomeen in
zijn leven dat de aandacht van de hele wereld zal trekken. Hij ontvangt de
‘stigmata’ als hij ’s morgens voor een kruisbeeld in het kerkje van het
klooster aan het bidden is. Allegri: “In zijn lichaam verschenen, zichtbaar
en bloedend, de wonden van het lijden en het sterven van Christus. Zowel
de handen als de voeten waren doorboord, zijn zijde doorstoken. Open en
scherpe wonden, waaruit bloed stroomde en die ondraaglijke pijnen en
krampen veroorzaakten en die niemand kon genezen.”
Padre Pio verblijft in de jaren '20 en '30 vaak 19 uur per dag in de biechtstoel. Hij preekt niet, houdt geen
conferenties en retraites, maar hij hoort de biecht van mensen die hem geestelijke hulp vragen. “Hij was om
zo te zeggen een dokter van de ziel,” aldus Allegri. Later moest hij deze biechturen vanwege zijn zwakke
gezondheid met enkele uren verminderen, maar wanneer hij kon was hij te vinden in het kleine
ongemakkelijke hokje, waar een lange rij wachtende mensen hun ellende aan hem wilde toevertrouwen.
Pio is uitgegroeid tot een nieuwe vaderfiguur in de Italiaanse devotionele traditie. Daarmee is hij een
moderne opvolger geworden van ‘nationale’ heiligen zoals Franciscus van Assisi en Antonius van Padua.
Tijdens de zaligverklaring werd hij door de paus beschreven als ‘een zoon van Italië '. Padre Pio is zowel een
heilige van het volk als een mythe. Het beeld, letterlijk gemaakt voor Pio, is dat van een gebogen oude man
wiens omzoomde gezicht niet wordt geïdealiseerd. Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als de moderne
iconografie van kwelling, van Pio's nederigheid en nobele lijden.
Hen Holthuizen ofs
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KINDERWOORDDIENST EN MISDIENAARS
Kinderwoorddienst
De scholen zijn weer begonnen. Wij hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad.
Op zondag 6 september beginnen wij weer met om de week kinderwoorddiensten en Tienerkwartier. We
hopen jullie dan te zien!
Moeders van de kinderwoorddienst
Vivian en Phaedra
Misdienaars
In plaats van het rooster willen onze misdienaars u graag
even laten weten hoe het met ze gaat.
Ze zijn op vakantie geweest en vertellen aan ons wat ze
hebben gedaan.
De vakantie van Tessa:
Eerst gingen we in de eerste week met opa, oma, tante,
Hessel, papa, mama en Marit met de stoomtram van Hoorn naar Medemblik en weer terug. Ik vond het
jammer dat we niet met de boot gingen. Daarna gingen wij nog pannekoeken eten.
De tweede week gingen we naar het trekkerhutje in de Weerribben. Ik en Marit gingen ook suppen. Dat is
dat je op een bord staat en met een peddel peddelt in het water. Marit en ik gingen ook samen. Dat was leuk,
want we vielen er steeds af. Nu wil ik ook een sup bord, maar dat mag niet. En ik ging kanoën met papa en
Marit. En we gingen ook in een fluisterbootje, maar dat was saai.
En we gingen ook naar het klimbos in Drenthe. Ik vond het tokkelen het leukst. We hebben ook in een blauw
meer gezwommen.
Weer thuis zijn we nog naar Safaripark de Beekse
Bergen geweest. Daar mochten we met de auto
tussen de dieren rijden. Er was een giraf die een
auto schoonmaakte.
Ook ben ik in het Anne Frank huis geweest. Ik vond
het mooi.
We hebben ook gevaren in een sloep naar Alkmaar.
Het was niet heel mooi weer, maar wel gezellig.
Toen papa weer aan het werk ging en Marit met
hem mee ging ben ik met mama naar de Apenheul
geweest. Ik hou van aapjes, want het zijn mijn
lievelingsdieren.
In de laatste week heb ik nog gekampeerd bij vrienden voor in het gras. We hebben 2 nachten in de tent
geslapen.
Morgen moet ik weer naar school. Ik vind het leuk om iedereen weer te zien.
Groetjes Tessa
De vakantie van Esmiralda, Celeste en Geertje‐Marie:
We gingen op vakantie naar Oostenrijk, we hadden er super veel zin in. We gingen s'ochtends vroeg weg en
we hadden een lange reis voor de boeg, gelukkig gingen we eerst overnachten in Duitsland voor dat we naar
Oostenrijk gingen. Na München in Duitsland zag je de bergen al staan en we hebben een hele mooie rit achter
de rug. We hebben hele leuke dingen gedaan in de vakantie. We hebben met z'n allen geraft alleen Simon
vond het een klein beetje spannend, we hebben in Krimml de hoogste watervallen van Europa bezocht en
heel vaak gezwommen. Na een week in het prachtige Oostenrijk was het tijd om te gaan. Op de terug weg
hebben we nog een overnachting gehad in Duitsland. Toen we s'avonds buiten zaten ging het luchtalarm af,
het bleek een boerderij brand te zijn. De volgende dag zijn we nog naar onze tante en oom in Limburg
geweest (natuurlijk wel op afstand) en daarna naar huis gereden. Het was een super leuke vakantie.
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De vakantie van Tony:
Ik heb in de corona tijd veel geleerd. Ik werk zelf namelijk in de zorg en was hard nodig toen de corona tijd
heftig was. Daarnaast heb ik moeten realiseren dat het leven opeens stil stond. Het voelde voor mij net een
film. In de tussentijd dat ik me team aan het versterken was op de werkvloer had ik ook een beetje angst
voor de corona om eerlijk te zijn, maar ik liet me niet gek maken. De scholen gingen wel door maar dan
online. Het was voor mij bijna niet te doen. Alleen maar stress stress en nog is stress. Uiteindelijk heb ik het
wel gehaald en start ik over een week weer aan me opleiding Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg.
We missen onze misdienaars en we hopen elkaar snel weer te zien!
ROZEN VAN BARMHARTIGHEID
In de rubriek Rozen van Barmhartigheid gaan we de komende periode op zoek naar wat er binnen de
gemeenschap leeft. Doel is om aan de hand van interviews te kijken waar we als Gemeenschap voor staan en
wat ons bezighoudt. In deze nieuwe rubriek houdt Sander Blaauboer een interview met een parochiaan van
de Maria Magdalena. Als eerste met de Hen Holthuizen.
Wat associeer je bij het woord kerk?
Als je het hebt over kerk met een kleine letter, dan zeg ik:
verbondenheid met de gemeenschap. Maar als je het hebt
over Kerk met een hoofdletter, dan betekent kerk voor
mij het lichaam van Christus. Kort gezegd: het gaat om de
relatie van de mens met zijn Schepper en tot Zijn
schepping.
Maak de zin af:¨Het mooiste klooster vind ik¨
Het mooiste klooster vind ik het klooster van de
franciscanen te Megen. Omdat het gebouw een enorme
rust uitstraalt. Wat je doet beseffen dat het leven een
geschenk is. De relativering helpt je het verstaan wat je
het diepste bent.
Maak de zin af: Bij het woord ¨bidden¨ denk ik aan…
Je hart verheffen tot de Heer, de gave die je ontvangen hebt teruggeven aan Hem.
Maak de zin af: Diaconaat zegt mij..
Behulpzaamheid aan de medemens in nood. Zorg voor je naasten dus
Maak de zin af: Als je de Paus 1‐op‐1 kon ontmoeten dan …
Zeg ik hem dat het erom gaat dat de mensen samen iets gaan opbouwen. Het gaat niet om het gebouw, maar
om de gemeenschap. Dus SAMEN in plaats van IK.
Als ik een heilige zou ontmoeten , wie zou het zijn en wat zou je hem/haar vragen?
John Duns Scotus, de tweede grote Franciscaan na Bonaventura. Ik zou hem dan vragen:¨ Leg mij nou eens
duidelijk uit hoe ik zou moeten leven (in gewone taal).Want heiligen van vroeger (en tegenwoordig) hebben
door hun levenswijsheid nog altijd een boodschap voor alle tijden.
Maak de zin af: In de kerkgemeenschap mis ik:
Verbondenheid. Mensen maken samen de Kerk! We zijn de levende stenen van de Kerk. Verbondenheid mis
ik dus omdat de mens zichzelf teveel in het centrum van de wereld plaatst . We moeten het samen doen!
In de volgende editie hebben we weer een nieuw gesprek met de gemeenschap
Bronnen om nader te bekijken
●
Klooster Megen: https://www.franciscanen.nl/franciscanen/waar‐in‐nederland/megen
●
Vaticaan: http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html
●
Fransicaanse beweging: https://www.franciscaansebeweging.nl/
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