
HE T  HE IL I G  

JA AR  VAN 

BARMH ARTI G HE ID
8 .12 .15  -  20 .11 .16

Het Heilig Jaar begint in Rome 

op 8 december 2015, het hoogfeest 

van de Onbevlekte Ontvangenis 

van Maria, en sluit af op 

20 november 2016, het 

hoogfeest van Christus Koning.

Paus Franciscus zal op 8 december de 

heilige deur van de Sint Pieter openen. 

Behalve in de Sint Pieter zijn er heilige 

deuren in de basilieken Sint Jan van 

Lateranen, H. Maria Maggiore en Sint 

Paulus buiten de Muren. Ook deze worden 

geopend en wel op de derde zondag 

van de Advent, 13 december 2015. 

Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van 

de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt 

in dit woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, 

zichtbaar geworden en heeft zijn hoogtepunt bereikt in 

Jezus van Nazareth. (…)

Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van 

de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron 

van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaar-

de van ons heil. Barmhartigheid: het is het woord dat het 

mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid openbaart. 

Barmhartigheid: het is de uiterste en hoogste daad waar-

mee God ons tegemoet komt. Barmhartigheid: het is de 

fundamentele wet die woont in het hart van iedere per-

soon, wanneer hij met oprechte ogen kijkt naar de broe-

der en zuster die hij ontmoet op zijn levensweg. Barmhar-

tigheid: het is de weg die God en mens verenigt, omdat 

zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn 

ondanks de beperking van onze zonde.

Er zijn ogenblikken waarop wij met nog meer aan-

drang geroepen worden de blik gericht te houden op 

de barmhartigheid om zelf metterdaad teken te worden 

van het handelen van de Vader. Daarom heb ik een Bui-

tengewoon Jubileum van de Barmhartigheid afgekondigd 

als een gunstige tijd voor de Kerk om het getuigenis van 

de gelovigen sterker en doeltreffender te maken. (…)

De draagbalk die het leven van de Kerk schraagt, is 

de barmhartigheid. Alles in haar pastoraal handelen 

zou moeten zijn omgeven door de tederheid waarmee zij 

zich richt tot de gelovigen: niets van haar verkondiging en 

haar getuigenis naar de wereld toe mag zonder barmhar-

tigheid zijn. De geloofwaardigheid van de Kerk gaat langs 

de weg van de barmhartige en medelijdende liefde. (…)

Een bijzonder Heilig Jaar, dus, om in het leven van elke 

dag de barmhartigheid te beleven die de Vader ons 

van oudsher betoont. Mogen wij ons in dit Jubeljaar laten 

verrassen door God. Hij wordt nooit moe de deur van zijn 

hart wijd open te zetten om te herhalen dat Hij ons lief-

heeft en met ons zijn leven wil delen. De Kerk voelt sterk 

de behoefte de barmhartigheid van God te verkondigen. 

Haar leven is authentiek en geloofwaardig, wanneer 

zij van de barmhartigheid haar overtuigde boodschap 

maakt. Zij weet dat vooral op een ogenblik als het onze, 

dat vol grote verwachtingen en tegen stellingen is, haar 

eerste taak is allen binnen te leiden in het grote myste-

rie van de barmhartigheid van God door het gelaat van 

Christus te aanschouwen. (…)

Moge de Kerk in dit Jubeljaar de echo worden van 

het Woord van God dat luid en overtuigend weer-

klinkt als een woord en een gebaar van vergeving, steun, 

hulp, liefde. Moge zij nooit moe worden barmhartigheid 

aan te bieden en altijd geduldig zijn in troosten en ver-

geven. Moge de Kerk de stem worden van iedere man en 

vrouw en met vertrouwen en onophoudelijk herhalen: 

“Gedenk uw barmhartigheid, Heer, uw altijd geschonken 

ontferming” (Ps. 25, 6). (…)
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BARMH ARTI G HE ID  G E O P E N D  IN:

DE  KATHEDRALE BASILIEK ST. BAVO TE HAARLEM

Vanwege de restauratie wordt het programma later bekend gemaakt.

www.rkbavo.nl

DE BASILIEK H. NICOLAAS TE AMSTERDAM

Op zondag 13 december 2015  10.30 plechtige opening  

door Mgr. J. van Burgsteden sss. De sluiting is op 20 november 2016.

www.nicolaas-parochie.nl

HET BEDEVAARTSPLAATS O.L.V. TER NOOD, HEILOO

op zondag 13 december 2015  10.30 uur, door Mgr. J. Hendriks.

De sluiting is op 27 november 2016.

www.olvternood.nl

BIECHTGELEGENHEID

Dagelijks in Heiloo (tijden: www.olvternood)

In Amsterdam (tijden: www.nicolaas-parochie.nl)

Wanneer uw parochie ook bijzonder activiteiten onderneemt in het kader 

van het Heilig Jaar, meldt deze per email aan: info@rkactiviteiten.nl. 

Wij plaatsen deze dan in een activiteitenoverzicht op de openingspagina 

van de website van ons bisdom.

d
esign



3 APRIL 2016
BELOKEN PASEN / 

BARMHARTIG-
HEIDSZONDAG

Heiloo 13.00 uur H. Mis met Mgr. J. Punt; van 12.00 - 16.00 

extra biechtgelegenheid. 

13.00 uur Divine Mercy feast (Engels) in de St. Bavo-kathedraal 

in Haarlem met aanbidding en H. Mis met Mgr. J. Hendriks.

24 DECEMBER 2015
KERSTMAALTIJD VAN 

DE BARM-
HARTIGHEID

Om 18 uur bij Sant’Egidio 

Amsterdam.

22 JANUARI 2016
PASTORESDAG 

OVER ‘GODS 
BARMHARTIGHEID’

In Missionair Centrum 

te Heiloo.

BARMHARTIGHEID, 
EEN KERNBEGRIP 

UIT HET 
CHRISTELIJK 

GELOOF

Op 12 december 2015 start op de Tiltenberg in Vogelenzang 
een cursus met vijf bijeenkomsten rond de rijke inhoud 
van barmhartigheid.
1 Geïnspireerd door paus Franciscus en aan de hand van de 

 bul over het jaar van de Barmhartigheid. Door Mirjam Spruit

2 Vanuit exegetisch perspectief: wat zegt de heilige Schrift 

 over barmhartigheid. Door kapelaan Ignas Tilma

3 Vanuit het perspectief van de vroege kerk: wat zeggen de 

 kerkvaders hierover, met name Augustinus, en hoe beleefde 

 de jonge kerk het? Door diaken Eugen Brussee

4 Vanuit liturgisch perspectief: hoe komt dit thema terug in de 

 liturgie van de katholieke Kerk? De eucharistie, de sacramenten, 

 het getijdengebed, en hoe kan dit doorwerken in ons dagelijks 

 leven? Door Eric van Teijlingen pr.

5 De link met caritas: met aandacht voor de lichamelijke 

 en geestelijke werken van barmhartigheid. Door diaken Rob Polet. 

 De andere data zijn: 9 januari, 30 januari, 20 februari en 

 12 maart 2016 van 10.30 tot 13.00 uur. Cursuscoördinatie: 

 drs. J.D.J.T. Wienen / post@tiltenberg.org. 

27 NOVEMBER 2015 
CONFERENTIE 

TEGEN DE 
DOODSTRAF

Om 18 uur bij Sant’Egidio Amsterdam 

(zie ook www.santegidio.nl). Om 20 uur 

gebed in de Mozes & Aäronkerk.

4–5 MAART 2016
GEBEDSACTIE:

24 UUR VOOR 
DE HEER

24 uur aanbidding in Heiloo, O.L. Vrouw ter Nood met o.m. 

4 maart 19.30 uur: avond van barmhartigheid met Seminaristen 

van Redemptoris Mater; 5 maart 12.00 uur H. Mis en eerste 

zaterdagviering. Biechtgelegenheid.

6 MAART 2016
GEZINSDAG: GODS 

BARM-
HARTIGHEID

O.L.V. ter Nood.  H. Mis om 10.30 uur, ’s middags Musical m.m.v. 

de Kisikids. Info en opgave:- familiedagen@olvternood.nl. 

Ook in parochies kan de musical De Barmhartige Vader gespeeld  

worden door KISI-God’s singing kids. Voor info zie: www.kisi.nl 

7–11 MAART 2016
RETRAITE GODDELIJKE 

BARMHARTIGHEID In Diocesaan Missionair Centrum 

Heiloo. Opgave: info@olvternood.nl

17–20 MAART 2016
RETREAT DIVINE MERCY 

(ENGELSTALIG) In Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo.

Opgave: info@olvternood.nl

28 MEI 2016
DAG VAN DE 

CARITAS Deze werk- en inspiratiedag voor allen die betrokken zijn bij de caritas 

in het bisdom zal ook in het teken van het Jaar van de Barmhartigheid 

staan. Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo van 10.00 tot 13.30 uur.

Opgave: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

29 MEI 2016 
SLUITING MEI MAAND: 
MOEDER VAN 

BARMHARTIGHEID
Vanaf 15.00–17.00 uur. met Marialezingen in Heiloo 

door rector Beemster. 19.00 uur Pontificale mis met Mgr. 

J. Hendriks, aansluitend Licht- en Sacramentsprocessie.

12 MAART 2016
STILLE 

OMGANG
Viering om 18.00 met de bisschoppen in de St. Nicolaasbasiliek te 

Amsterdam. Hoofdcelebrant: Kardinaal W. Eijk. Vanaf ±20:00 in de Mozes 

& Aaron kerk te Amsterdam een jongerenprogramma (14 t/m 30 jaar), 

in het teken van de barmhartigheid rond de eucharistie. Het program ma 

bevat gebed, aan bidding en het sacrament van boete en verzoening, 

omlijst met een eucharistieviering en ontmoeting tijdens een borrel. 

www.stille-omgang.nl/jongeren 

26 JUNI 2016
ST. JANSPROCESSIE 

LAREN Thema: Zalig de barmhartigen want ze zullen barmhartigheid 

ondervinden. 11.00 uur vertrek van de processie uit de basiliek; 

12.00 uur H. Mis op de begraafplaats.

11 SEPTEMBER 2016
BARMHARTIGHEIDS-

ZONDAG IN 
DE NICOLAAS

Thuiskomen bij God, St. Nicolaas basiliek 

te Amsterdam, H. Mis om 10.30 uur.

1 OKTOBER 2016
ZUSTER FAUSTINA-

DAG (Eerste) zaterdag 1 oktober te Heiloo. Lezing over 

Zr. Faustina en haar zending, 10.30 uur. 12.00 uur: H. Mis

12–17 NOVEMBER 
BEDEVAART NAAR 

ROME Alle bisdommen kunnen hieraan meedoen en alle bisschoppen worden 

uitgenodigd. Info t.z.t. op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

VANAF 14 FEBRUARI 2016
EXPOSITIE ‘7 WERKEN 

VAN BARMHAR-
TIGHEID’

Schilderijen van Paul van de Bergh 

in het Oesdom bij O.L.V. ter Nood.

20 JULI–2 AUG. 2016 
WERELDJONGEREN-

DAGEN, 
KRAKAU

Al in 2013 kondigde paus Franciscus het thema van de WJD in Krakau 

aan: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 

ondervinden” (Mt. 5,7). Ook de WJD, het grootste internationale 

jongerenevenement staat hierdoor in het teken van de barmhartig-

heid. In het kader van de WJD worden diverse jongerenactiviteiten 

georganiseerd. Men bezoekt o.a. de Gemeenschap van Sant’Egidio 

in Praag. Ook is er een fietsbedevaart. www.jongbisdomhaarlem.nl 


