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Enkele dagen geleden liep ik met een groep kinderen van rond de elf jaar door Rome. Het was mooi weer
en we bekeken veel. Een van de eerste dingen waar je dan aan moet denken, is, dat er voldoende te drinken is. Je loopt eigenlijk van kraan naar kraan, ofschoon een ijsje er ook wel in wil. In dergelijke omstandigheden gaan de woorden “Ik had dorst, en jij hebt Mij te drinken gegeven”, pas echt leven. Overigens kunt
u via een foto-verslag in dit nummer ook iets van Rome meekrijgen: we waren daar in het kader van een
koorreis van de kathedrale Sint Bavo, bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan van ons bisdom.
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In deze aflevering van Samen Kerk, die het wat deftige “de dorstigen laven” als motto voert, hebben we
enkele concrete projecten uitgekozen. Onze bisschop was bij Stem in de Stad in Haarlem, waar hij weliswaar geen drinken, maar wel macaroni uitdeelde aan de mensen die daar de daklozenopvang bezoeken.
Een project, ondersteund door de Stichting Present die naarstig op zoek is naar vrijwilligers. Water is een
groot probleem in ons Pakistaanse zusterbisdom Hyderabad, waar pater Nico Schipper vertelt over zijn
werk, dat dikwijls heel concreet een zoektocht is naar water voor zijn mensen.
Kerkengek is deze maand op bezoek in Zwaag, een parochie met een wel zeer boeiende historie.
De dienst Huwelijk en Gezin van ons bisdom heeft samen met enkele andere instanties een drukbezocht
symposium georganiseerd. Margot de Zeeuw nam deel en doet voor ons verslag.
De Bavodag ging op de communicatietoer onder het motto: waar ben je nu? Uw verslaggever hoopt dat hij
voor even weer helemaal bij is op het gebied van twitteren, chatten en chillen. Het was een prachtig feest,
met ook hier een enorme inzet van vrijwilligers.
Marcel Poorthuis belicht een thema waar ieder van ons, als het goed is, zich wat ongemakkelijk bij voelt.
Het gaat namelijk over de hebzucht, een van die ondeugden die wij graag aan de grote geldmakers toeschrijven, maar waar we allemaal mee behept zijn. Een gouddorst die niet te laven is. Wat kun je daaraan
dan doen? In zijn maandelijkse bijdrage schrijft de bisschop over de verzoening waar ieder van ons nood
aan heeft. We klagen, aldus de bisschop over de sombere tijden en vergeten dat wij daar ook deel van
zijn en onze bijdrage aan verbetering kunnen leveren. Al was het maar door te bekennen – en uit te spreken – dat we verkeerd hebben gedaan, en goed hebben nagelaten.
Ko Schuurmans tenslotte schrijft over de Bron waaraan ieder zich kan laven, die in Heiloo, die verwijst naar
het Levende Water dat Christus is.
Maar er is, zoals u van ons gewend bent, veel meer. Wij wensen u een mooie meimaand toe.

Wim Peeters Hoofdredacteur





De dorstigen laven
sen is het grondwater te zout om te drinken. Komt
het consumptiewater niet van een handpomp, dan
moet het uit een kanaal komen dat op zijn beurt
gevoed wordt door de rivier de Indus. Dat water
is bepaald niet schoon en dat kan dus de nodige
darmproblemen en andere ziektes veroorzaken.
Landbouw is in de streek van Nico Schippers
eigenlijk alleen mogelijk met irrigatiewater dat van
de Indus wordt afgetapt. Probleem is dat er meer
landbouwgrond is dan water om het allemaal te
bevloeien. En als er niet genoeg regen valt, dan is er
vaak ook niet voldoende water om de gewassen te
bevloeien die wel geplant zijn.

Pater Nico Schipper
(tweede van links) met
landarbeiders van de
Parkari-stam.

Pater Nico Schipper in Hyderabad:

“Water is een precair goed”
“Met water heet je hier iemand welkom. Dat is een
standaardgebruik. Als er iemand aan je deur komt of
in je winkel, dan is het eerste wat je doet hem een
glas water aanbieden. Liefst koud, maar ja, dat kan
niet iedereen, want ijskasten zijn duur”. Wat ’De Dorstigen Laven’ inhoudt weet Pater Nico Schipper maar
al te goed. Water is in zijn parochie Matli, dat deel
uitmaakt van het bisdom Hyderabad in Pakistan een
kostbaar, want precair goed. De streek waar hij werkt
omvat de Thar woestijn, de drukst bevolkte woestijn
ter wereld, waar temperaturen van 50 graden in de
zomer niet ongewoon zijn. “Het regent hier gemiddeld zeven tot tien dagen per jaar. Dat is niet veel.
En daarenboven heb je soms te maken met periodes
Landbouw in Pakistan.

van droogte die twee à drie jaar kunnen duren. Als je
stukje grond dan ook nog eens aan het eind van een
irrigatiesysteem ligt, dan ben je erg kwetsbaar”.

Indus
In tegenstelling tot ons kikkerlandje, waar water
vooral als een bedreiging wordt gezien, hangt het
leven in Matli voor een groot deel van de beschikbaarheid van water af. Veilig drinkwater is voor het
dagelijkse bestaan in grote delen van Pakistan een
issue. Veel mensen op het platteland hebben een
of een paar handpompen in het dorpje waar ze
wonen. Daarmee kan grondwater worden opgepompt dat redelijk veilig is, maar op nogal wat plaatNederzetting langs het irrigatiekanaal.
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Wat het belang van water is voor de mensen zelf
en voor de economie, heeft Schippers aan den lijve
ondervonden tijdens een periode van grote droogte
in 2000-2001: “Ik zat toen in de Kunri parochie,
helemaal aan het einde van de irrigatiekanalen. We
kregen maar ongeveer 20 tot 25 % van de normale hoeveelheid water en dat werd ongeveer een
week per maand zelfs nog gerantsoeneerd! Heel
veel mensen die als landbouwers werkten, trokken
tijdens die droogte tijdelijk naar andere plaatsen om
toch nog iets aan inkomen te hebben. In het stadje
Kunri kwam het economische leven bijna geheel tot
stilstand omdat er geen geld was.”

Gekookt
Is water voor de mensen daar veelal een zegen,
soms kan het echter omslaan in een plaag. Want
als er regen valt, dan geeft dat vaak snel overlast of
schade. Omdat het zo weinig regent, zijn er geen
goede voorzieningen om het water af te voeren
als er een goede plensbui valt. Het regenseizoen
loopt daar van eind juni tot augustus, dat is ook de
heetste tijd van het jaar. Als het dan een dag hard

regent, staan alle gewassen in het water. Het duurt
namelijk een hele tijd voor het water weer weg is,
omdat het niet goed de grond inzakt. En als dan
vervolgens de zon weer gaat schijnen, dan worden
de gewassen die nog in het water staan zo’n beetje
gekookt op het veld en gaan ze verloren.
In de Thar woestijn is landbouw alleen mogelijk als
er regen valt omdat de irrigatiekanalen daar niet
komen. Regent het inderdaad, dan zaaien of planten de mensen meteen en hopen dan maar dat er
genoeg water is voor de gewassen om te rijpen. Valt
er geen of te weinig regen, dan trekt een zeer groot
aantal van hen naar de gebieden waar de irrigatiekanalen zijn om daar als dagloner werk te vinden
in het oogsten van de diverse gewassen. “De mannen volgen het water en de vrouwen, kinderen en
ouden van dagen blijven achter. Water is dus altijd
een precair goed bij ons”. 
■

Interview: Melchior Verberne

Leven langs de irrigatiekanalen.



De dorstigen laven
vraag is in hoeverre de huidige crisis zal bijdragen
aan toename van het aantal mensen dat van deze
voorziening gebruikt maakt.

Straatpastor
Veel van de bezoekers van het aanloopcentrum worden ook door mensen van Stem in de Stad geholpen hun leven weer op de rails te krijgen. Hierbij
moet vooral gedacht worden aan terugplaatsing
in allerlei maatschappelijke trajecten of geestelijke
begeleiding, waarin deze mensen waren vastgelopen of niet verder kwamen. Verder is er sinds kort
een straatpastor, die niet alleen in het aanloopcentrum te vinden is, maar echt de straat op gaat en
bij de mensen te vinden is om zo een luisterend
oor te bieden en daar waar nodig verdere steun te
verlenen.

Mgr. J. Punt en deken T. Cassee van Haarlem hebben op 24 april voedsel uitgedeeld
in het Centrum Stem in de Stad in Haarlem, op initiatief van de stichting Present.
Deze organisatie wil midden in de maatschappij staan en een brug vormen tussen:
een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare vrijwilligersgroepen die hun
tijd en mogelijkheden beschikbaar stellen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Bisschop en Deken
scheppen macaroni op
De beide geestelijken werd verwelkomd door de
directie van Stem in de Stad, een aantal vrijwilligers
en een bestuurslid van Present Haarlem. Er volgde
een korte uitleg over Stem in de Stad, de verschillende afdelingen en het aanloopcentrum, waarvoor
dit project uiteindelijk bedoeld was.
Er zijn heel wat vrijwilligers: voor het opscheppen,
voor het werk in de keuken en speciale vrijwilligers
die zich met een bord eten tussen de daklozen en

kansarmen begeven, die een maaltijd komen eten
bij het aanloopcentrum. Het gaat echt om mensen
die aan de zelfkant van deze maatschappij leven.
De vrijwilligers zorgen voor een luisterend oor, voor
naar wat blijkt, een vaste kern van bezoekers. Vaak
gaat het om drugsverslaafden, maar voorheen ook
om asielzoekers die in vastgelopen procedures
zaten. Na het afgelopen generaal pardon zijn die
allemaal verdwenen, op een enkeling na, die nu zelf
vrijwilligerswerk doet bij het aanloopcentrum. De
SamenKerk mei 2009

De Bisschop en Deken hebben het in eerste instantie niet heel druk, maar uiteindelijk zijn er toch zo’n
50 mensen langsgekomen. Een aantal werkt het
eten weg en verdwijnt onmiddellijk de straat weer
op. Anderen komen nog voor een tweede keer
opscheppen. Officieel mag niemand meer dan twee
keer een portie komen halen, maar deze keer wordt
er door de Bisschop en de Deken niet zo gekeken
op een bord meer of minder. En daar wordt hier en
daar dankbaar gebruik van gemaakt.

lieren die op het randje van het bestaan leven, zijn
bij uitstek mogelijkheden voor diaconaal werk. In
overleg met de groep vrijwilligers vanuit de diverse
parochies, gaat Present op zoek naar een project
dat past bij de wensen van de groep. Bij een match
coördineert Present het gehele project, van projectbezoek, uitvoer tot evaluatie. Centraal hierbij staat
de gedachte dat het uitvoeren van een project een
ontmoeting op gang brengt tussen mensen die iets
te bieden hebben en mensen die hulp nodig hebDe beide geestelijken hebben een aantal interesben. Het is als het ware een soort pootje baden in
sante gesprekken met bezoekers en laten zien dat
iets dat meestal buiten alle kaders van het eigen
ook werken in de catering hen niet slecht afgaat.
leven valt. Het zet aan tot nadenken, tot reflectie en
Uiteindelijk is bijna alle macaroni op. Het eten wordt geeft een heel ander perspectief op onze samenleving. 
overigens verzorgd door de keuken van Vincent
■
(ook op de Groenmarkt), waar het door vrijwilligers
van het aanloopcentrum wordt opgehaald.
Anoor Boele

Algemeen coördinator Present Haarlem
Naast de Bisschop en de Deken zijn nog enkele
bestuursleden van Present aanwezig, alsmede de
algemeen coördinator en de regiomanager van Present Nederland. Zij mengen zich onder de bezoekers met een bordje macaroni of onder de vrijwilligers in de keuken. Het levert boeiende verhalen
op. Zo bijvoorbeeld van Sadar, die nu in de keuken
meehelpt, maar voorheen zelf eten kwam halen
in het aanloopcentrum. Hij is als Irakese Koerd
gevlucht uit Irak en woont en werkt nu in Nederland. Hij kent het klappen van de zweep, maar is
door het generaal pardon en de hulp van Stem in
de Stad van de straat af geraakt. Present Haarlem
hoopt dat het voorbeeld van de Bisschop en de
Deken gevolgd zal worden door vele parochianen in
de omgeving van Haarlem.
Projecten als deze, maar ook projecten bij particu-

Voor meer informatie over het werk van Present Haarlem
zie www.stichtingpresent-haarlem.nl





Woord van de bisschop

Bovenstaande vraag houdt velen bezig. Zullen we de grote economische, sociale,
politieke en milieuproblemen de baas kunnen? Het is een tijd waarin voorspellers en
waarzeggers hoogconjunctuur hebben. Wie het jaar 2012 aanklikt op internet krijgt
een woud aan sites. In 2012 loopt de Maya kalender af. Deze voorspelt dan het einde
van de tijd, in ieder geval het einde van een tijdpérk. In andere culturen en religies
vinden we soortgelijke gedachten. Heel sterk ook in de New Age beweging.

Wat zal de toekomst brengen?
Toen ik in m’n jonge jaren in Amsterdam economie
studeerde en nog een halve hippie was, werd de
musical ’Hair’ opgevoerd. Met duizenden anderen
zong ook ik uit volle borst het lied ’The Age of
Aquarius’. We leefden in het besef dat een nieuwe
tijd ging aanbreken, het tijdperk van Aquarius. Het
stond tenslotte in de sterren geschreven. Het gevoelen dat we op de drempel staan van iets nieuws, is
overigens breed verspreid. Heel wat politici, Obama
voorop, surfen op dit verlangen van de mensheid.
Ze spreken over ’een nieuwe wereldorde’ die ze willen opbouwen. Ze dromen van een wereld zonder
kernwapens, zonder armoede en milieuvervuiling en
met heel veel vrede. Het zijn nobele wensen, maar
men vergeet iets fundamenteels. Ik heb me dat zelf
ook pas na m’n New Age tijd gerealiseerd.

Verzachten
Verandering van de wereld begint niet in de politiek, maar in het hart van mensen. Mensen die zich
openen voor de waarheid van God, voor rechtvaardigheid en liefde. Wat werkelijk nieuw is, wordt
ook geboren in barensweeën. Het ontstaat vanuit
loutering. We gaan niet via een soort evolutionaire
sprong, zingend en dansend de nieuwe tijd binnen.
We zullen door een periode van zuivering heen
moeten. Onze cultuur is te ver afgedwaald van God
en Zijn gerechtigheid en kan zo geen standhouden.
Hier raakt de intuïtie van de tijd onze eigen katholieke, profetische traditie. “Alle mensen voelen de
historische omwenteling die gaande is”, zei al paus
Johannes Paulus II. Don Bosco voorspelde een
grote crisis in kerk en wereld rond het einde van de
20e eeuw, die evenwel ook het begin zou inluiden
van een nieuwe tijd van vrede. Vele andere profetieën uit de mystieke traditie van de Kerk, maar ook
de grote mariale visioenen, lijken in eenzelfde rich-

ting te wijzen. In La Salette, Parijs, Fatima, Amsterdam, Akita en elders waarschuwt Maria keer op keer
voor het gevaar van een “grote wereldcatastrofe”,
die ze wil helpen te verzachten, maar ook belooft ze
dat “de mensheid een tijd van vrede geschonken
zal worden”.
Dit tijdperk loopt ten einde, een nieuw gaat komen.
De heilige Geest is dichterbij dan ooit. Het Licht
wordt scherper, maar ook de schaduwen dieper. Het
is de tijd waarin de geesten zich scheiden en de
strijd zwaarder wordt. De nieuwe tijd gaat komen,
dat is ook mijn inspiratie, maar hóe de overgang
zal gaan, dat hangt van ons af. Daar ligt het grote
verschil met alle andere toekomstvoorspellingen
en waarzeggerij. Christelijke profetie is altijd voorwaardelijk. Ze maakt zich afhankelijk van menselijke
bereidheid tot geestelijke en morele vernieuwing.
Onophoudelijk roept Maria op tot ommekeer, tot
grotere liefde en rechtvaardigheid onder de mensen, tot boete en gebed, opdat de mensheid juist
bewaard mag blijven voor verwording, rampen en
oorlog, en niet te zwaar door lijden gezuiverd zal
hoeven te worden om de nieuwe tijd binnen te
gaan.

en zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt.
Het is geen tijd om alleen toeschouwer te zijn en
onze hoop te stellen op politici en wetenschappers.
We zullen allemaal eerst ons éigen leven moeten
beproeven en vergeving vragen waar nodig en verzoening bewerken waar mogelijk. Het is in onze
cultuur vaak moeilijk geworden om naar Gods wil
te leven. Velen zijn innerlijk gewond door de zonde.
De Heer weet dat en komt ons met Zijn liefde en
barmhartigheid tegemoet. Het is geen toeval dat
Hij juist in onze tijd de onpeilbare diepte van Zijn
barmhartigheid aan zuster Faustina heeft geopenbaard en de mensheid oproept hierin haar toevlucht
te nemen. “Al zijn uw zonden rood als bloed, Ik zal
ze maken wit als sneeuw”, roept Hij ons toe in de
Schrift, “al reiken ze van de aarde tot de hemel,
aarzel niet om tot Mij te komen”. Dit is wat de
mens van nu nodig heeft. Nog is het de tijd van
barmhartigheid.

Toewijding
Ook de sterke aanwezigheid van Maria in onze tijd
zie ik als een bijzonder teken van Gods barmhartigheid. In haar reikt Hij ons een moederlijke weg. Ook
in het gewone leven gaat een kind dat iets dwars
zit, vaak makkelijker naar z’n moeder dan naar z’n
vader. Maria verpersoonlijkt de onvoorwaardelijke
liefde van een moeder die niet oordeelt, maar
alleen wil helen. Het is de wil van de Vader en de
Zoon, zegt zijzelf op vele plaatsen, dat de mensheid

zich in deze tijd bijzonder aan haar toevertrouwt.
Ze koppelt hieraan enorme beloftes, voor ieder
persoonlijk, alsook voor de Kerk en voor de volkeren. Verschillende malen hebben de pausen haar
wens beantwoord en in de kracht van hun ambt de
wereld aan Maria toegewijd. Voor de wereld is het
klein en onbeduidend. Voor God is het groot.
Twee jaar geleden heb ik het ook gedaan voor ons
bisdom. Kortgeleden, op 19 april 2009, de zondag
van de goddelijke barmhartigheid, in het jaar waarin
we ook het 450-jarig jubileum van ons bisdom vieren, hebben we het bij O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo herhaald. Over onze wereld en onze Kerk hangen donkere wolken, maar ook grote genaden en
beloften. De Heer wil de wereld nog redden. Hij wil
het doen door Maria. Zij is de sleutel tot een nieuw
Pinksteren. Zoals Maria heeft ook de Kerk meer
dan ooit de taak om de Ark te zijn waarin de mensen hun toevlucht kunnen vinden, vergeving voor
hun zonden in de biecht, voedsel voor hun ziel in
Eucharistie en Schrift en een gemeenschap die hen
draagt. De toekomst ligt in Gods hand, maar ook
in de onze. Met nieuwe kracht wijs ik in deze meimaand daarom op háár, die altijd alleen op Christus
wijst, de Verlosser van de mens, de vleesgeworden
Barmhartigheid, de Redder voor tijd en eeuwigheid.

Jozef M. Punt
Bisschop van Haarlem – Amsterdam

Verandering van de
wereld begint niet in de
politiek, maar in het hart
van mensen. Mensen
die zich openen voor de
waarheid van God, voor
rechtvaardigheid en liefde.
We gaan niet via een soort
evolutionaire sprong,

Barmhartigheid

zingend en dansend de

Waarom schrijf ik dit? Allereerst om hoop te geven
temidden van de vele dreigingen die boven onze
wereld hangen. Wat er ook gebeurt: de toekomst
is in Gods hand. Dwars door het Kruis heen zal Hij
Opstanding bewerken. Zo was het bij Christus, zo
zal het ook zijn bij ons. In ons persoonlijk leven én
in de wereld. We zijn nog niet helemaal aan het
einde van onze wereld, maar wel op een beslissend
moment in de geschiedenis van de mensheid. Ik
schrijf het ook opdat ieder de ernst van de tijd ziet
SamenKerk mei 2009

nieuwe tijd binnen, zoals
we dachten in de jaren
’60, toen jongeren sterk
leefden in het besef dat
er een nieuwe tijd zou
aanbreken. De musical
Hair en het lied ‘The age
of Aquarius’ staan nog
steeds symbool voor dat
‘nieuwe tijdsgevoel’.
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Kerkengek

De bedoeling van deze serie artikelen is om aandacht te
besteden aan de verbeelding van de Bijbel (met name van
het Oude Testament) in de kerkelijke architectuur. We behandelden al menige kerk in binnen- en buitenland. Ook in ons
eigen bisdom zijn interessante kerken: de uwe? Is er ooit
een boekje over verschenen?We zijn geïnteresseerd. Een oud
Zwagenaar stuurde ons informatie over de schuilkerken daar,
maar er is ook een zeer bijzondere kapel. Zinvol die in de
Mariamaand mei te bezoeken.

Vier kerken
en een kapel

Lang Zwaag
Als er ergens sprake is van lintbebouwing, dan is het
wel in Zwaag. Het zeer langgerekte veenontginningsdorp wordt nu grotendeels omsloten door Hoornse
nieuwbouw. Een opvallend nieuw gebouw is ook de
penitentiaire inrichting – in de volksmond ’de glasbak’ genaamd – maar die valt buiten de interesse
van de kerkengek.
Halverwege Zwaag ligt de ook weer zeer langgerekte
oude protestantse kerk. Een flinke toren uit 1500
met bakstenen spits staat aan de westkant. Daar
tegenaan een lang schip uit dezelfde eeuw en een
driezijdig gesloten koor dat 100 jaar ouder is. Het is
zeer eigenaardig om de knik tussen schip en koor te
zien die in het bouwwerk zit: het koor lijkt bijna af te
breken. Dit geheel is de oude Martinuskerk. Binnen
een degelijke protestantse inventaris en enkele zeer
oude sarcofaagdeksels uit de 12e eeuw van Bremer
zandsteen versierd met kruis- en zigzagmotieven,
net als die in Oosterblokker. Toen de kerk onlangs
gerestaureerd werd, genoot men gastvrijheid bij de
Roomse buren even verderop. In de los van de kerk
gelegen Lourdeskapel wel te verstaan. Een plaquette
in de kapel uit dankbaarheid aangeboden herinnert
aan dat feit.

grote groepen katholieken die de oude leer trouw
bleven en in de reformatietijd hun toevlucht namen
tot schuilkerken. Het is nu precies 350 jaar geleden
dat De ’Roomsche Statie tot Swaegh’ werd opgericht
onder pastoor Willem Sybrandi. Nederland had in die
dagen geen eigen hiërarchie, maar de protestantse
overheid gedoogde wel dat een Vicaris (die een
gewijde bisschop was) de zogenaamde Hollandse
Missie bestuurde. Deze zetelde tot 1723 in Utrecht
en verhuisde na de afscheiding van de zogenoemd
Oud Katholieken naar Brussel. De benoeming van
pastoor Sybrandi betekende een hele verlichting
voor de buurtpastoors van de beide Blokkers en
Wognum. Het was ook een tactische clericale zet,
want anders moesten de mensen van Zwaag naar
de Franciscanen in Hoorn.

Tussen de reformatietijd en 1659 hadden zes wakkere katholieke kerkvoogden de parochie gerund.
De meest schilderachtige was de ’zingende predikant’, de Brabander Dirck Volkerdsz de Klerck die de
Westfriezen Gregoriaans leerde. Kostbaar zilverwerk
– anno 2009 nog in gebruik – was aanwezig: vazen,
wierookvaten enz. De pastoor trof een gunstige
situatie aan. De parochieherder wist dat je om een
schuilkerk te kunnen bouwen belastingbetaler moest
zijn en landerijen of huizen moest bezitten. Een protestantse buurman van de pastoor zat in het complot
en zo kon men al spoedig een flink huis benutten
als (schuil)kerkje. Het stond op de plek waar nu nog
steeds de kerk staat. De omgang tussen katholieken
en protestanten was gemoedelijk: de katholieken
helpen mee om de protestantse Jan Dekker die in
Marokkaanse (!) slavernij terecht was gekomen van
de sultan vrij te kopen.
In 1791 werd het kerkje van pastoor Sybrandi afgebroken en een nieuwe schuilkerk gebouwd. Die
hield het tot 1859. Officieel mocht je niet zien dat
het een kerk was, maar toen begin 19e eeuw de
godsdienstvrijheid kwam, werd er een duidelijk zichtbaar kruis opgezet. Na wat schermutselingen met
het bisdom verrees de derde Roomse kerk, eigenlijk
de vierde, als je de oude, nu hervormde, Martinus
meetelt. Het was een keurig Waterstaatskerkje van
architect A. B.Mentz met gezellige beelden in de
gevel en een lollig torentje. Het moest in 1933
wijken voor de wat kil aandoende, enorme Martinuskerk van architect Bekkers, die ook Vredeskerk in
Amsterdam op zijn naam heeft staan. Van binnen
oogt de kerk wat vriendelijker en vooral als het oude
zilverwerk gebruikt wordt, is het er goed toeven.

De kapel

De drie schuilkerken
De geschiedenis van West-Friesland is een geschiedenis van kleinere protestantse gemeenschappen en
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In 1882 werd ter gedachtenis van de eerste zegenrijke bedevaart vanuit Nederland naar Paray le
Monial (de H. Hartplaats bij uitstek) en Lourdes
onder leiding van pastoor P. F. Masker een zeshoekige kapel ingezegend, een zeer opmerkelijk bouwwerk recht tegenover de kerk. Hoewel de architect
niet bekend is, is het zeer waarschijnlijk dat de
Hoornse architect A. C. Bleijs de bouwmeester is
of anders zijn Zwaagse leerling Jan Kooter. De zes-
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hoekige (hexagone) kapel is overwelfd door een
koepelvormige constructie met netvormige ribben,
een zeshoekige lantaarn en een kruis als bekroning.
In een houten bijgebouw staat een kopie van de
grot uit Lourdes met een beeld van Maria die een
rozenkrans met ZES tientjes voorbidt. Boven de ’grot’
wordt herinnerd aan de 16e verschijning van Maria
in 1858. Toen maakte zij zich bekend als de Onbevlekte Ontvangenis. In de grot is een stukje rots ingemetseld uit de echte grot van Lourdes. In vier van de
zes gevels bevinden zich gebrandschilderde ramen.
Ze dateren uit 1879 en zijn in 1933 uit de oude
dorpskerk gehaald. De glazenier J. H. Geurtsen uit
Oosterbeek zorgde voor het art deco-achtige onderstuk. De kapel heeft meerdere malen als noodkerk
gefunctioneerd: in 1885 toen in de oude kerk het
plafond vernieuwd moest worden en enkele jaren
terug toen de Protestantse gemeente van Zwaag er
kerkte.
Bijzonder fraai is de zeshoekige ster boven in de
’koepel’. Deze ster staat voor de poolster of noordster die elke pelgrim als oriëntatie op zijn tocht
nodig heeft. Uiteraard denken we ook aan de Joodse
betekenis: de beide driehoeken die elkaar overlappen staan voor de hemel op zoek naar de aarde en
omgekeerd. Een orgeltje uit 1947 uit de gereformeerde kerk in Schagen is in 2003 naar de grote
kerk verplaatst. In vroeger tijden stond de kapel wat
achteraf, door slootjes en greppels moeilijk bereikbaar, maar sinds de grote restauratie van enkele
jaren terug is dat verholpen: de kapel is optimaal
bereikbaar. Hij is ook optimaal bruikbaar. De kapel
wordt nu gebruikt voor bijzondere vieringen en kan
zo’n 80 mensen herbergen. Zwaag boft maar met
zo’n intieme bijkerk! 
■
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Afbeeldingen:
1 De oude
Martinuskerk met de
knik bij het koor.
2 Lourdeskapel van
buiten met links de
huidige Martinuskerk
uit 1933.
3 Raam uit de oude
kerk: verloving van
Maria en Jozef
(foto Wim Meuge).
4 Oude foto van het

Hein Jan van Ogtrop,
Haarlem

interieur van de
kapel.
5 Het Hexagoon.

Gebruik is gemaakt van een studie van pater
Ben Beemster Sz.: ’Het Roomsche Preeckhuijs’,
geschiedenis van de schuilkerken der katholieken
te Zwaag uit 2007. Over de kerk zie het artikel over
architect Bekkers in het tijdschrift Ons Amsterdam
april 2006.

6 Tweede schuilkerk
(1791-1858),
afbeelding van
de kalender 2008
Historisch Zwaag.
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Symposium

Bij de foto’s:
1 Aandachtig gehoor
voor de inleiders. Links

De opkomst overtrof alle hoopvolle verwachtingen van de
organisatie: zo’n 250 vrouwen en mannen van alle leeftijden
verzamelden zich zaterdagochtend 2 mei in Ede om te luisteren naar een aantal gerenommeerde sprekers uit binnen- en
buitenland over een onderwerp dat zowel binnen als buiten
de kerk de gemoederen vaak flink beroert: de waardigheid
van de vrouw en haar rol in maatschappij en kerk.

Veel belangstelling voor symposium ’Vrouw, wie ben je?’

Eenheid in verscheidenheid
Door de eeuwen heen is er veel gezegd, geschreven en gedacht over de relatie tussen mannen en
vrouwen. En het blijft ons bezighouden bleek op 2
mei in Ede tijdens het symposium ’Vrouw, wie ben
je?’ In onze moderne maatschappij bestaat nogal
eens de neiging verschillen tussen mannen en
vrouwen weg te poetsen: man en vrouw zijn gelijk
en hebben dezelfde kennis en kunde. In de praktijk levert dit een grote spanning op: veel vrouwen
willen zich niet laten verplichten tot een bepaalde
levensinvulling door de nieuwe ’powerfeministes’,
door de overheid of door sociale druk uit de omgeving. Het symposium wil een positieve boodschap

geven, legt medeorganisator Lisette van Aken, stafmedewerker Huwelijk & Gezin van ons bisdom uit in
een interview in het tijdschrift Inspiratie: “We willen
duidelijk maken dat we als man en vrouw elkaar
aanvullen en elkaar nodig hebben.” Die boodschap
bleek zonneklaar uit de inleidingen van de hoofdsprekers. Zo concludeerde priester Marc Timmersmans dat ieder mens een persoonlijk beeld van
God is, maar dat de mens God pas werkelijk zichtbaar kan maken in de wereld als hij in relatie treedt
met anderen en een persoongemeenschap vormt:
“Man en vrouw hebben elkaar als medemensen
nodig en zijn voor elkaar een oproep tot medemenselijkheid. Door ons lichaam en dat van de ander
ontdekken we de opdracht om de ander als gelijke
en als anders te herkennen en te beminnen, niet
voor onszelf, maar voor de ander.”
Uitgangspunt voor het symposium vormde de
apostolische brief van paus Johannes Paulus II over
de waardigheid en roeping van de vrouw: Mulieris
Dignitatem. Daarin geeft de paus een aanzet voor
een nieuwe richting in het denken over de vrouw.
Hij laat zien dat het menselijke huwelijk als een
weerspiegeling bedoeld is van de huwelijksband
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vooraan mgr. Van
Burgsteden.
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2 Het Italiaanse echtpaar
Giulia di Nicola en

die Christus met zijn kerk is aangegaan: liefdevol,
gelijkwaardig en wederkerig. De Amerikaanse tv-persoonlijkheid Pia de Solenni legde helder uit dat de
paus in zijn brief Maria tot archetype van de gehele
mensheid maakt. In Maria bestaan maagdelijkheid
en moederschap naast elkaar en zo geeft zij als
mens volledig antwoord aan Gods roep.

Attilo Danese vindt
het verdwijnen van
een Bijbelse visie op
huwelijk en gezin
een gevaarlijke
ontwikkeling. Daardoor
ontwikkelde zich
bijvoorbeeld een

Werk in uitvoering
In de optiek van Johannes Paulus II, aldus De
Solenni, gaat het moederschap verder dan de strikt
biologische dimensie. De paus benadrukt dat het
ouderschap een logische stap zou moeten zijn die
voortvloeit uit het huwelijk. Hij verstaat onder het
huwelijk echter iets anders dan het ’delen van bed
en huishouden’, constateert De Solenni. De paus
pleit voor bijbelse kennis als basis voor een relatie
waarin de echtgenoten elkaar niet domineren of
manipuleren, maar daarentegen volledig open zijn
voor elkaar, zodat het een samenzijn wordt waarin
beide echtgenoten zich volledig aan de ander geven.
En laten we eerlijk zijn, zegt De Solenni: hij daagt
ons daarmee flink uit. Het huwelijk gaat niet alleen
om huwelijkse trouw, het is een constant ’werk in
uitvoering’ waarbij het meeste werk aan onszelf
moet gebeuren. Vrouwen hebben een unieke rol,
besluit De Solenni haar betoog: als ze volledig vrouw
zijn, kunnen ze ons allemaal leren hoe we Kerk kunnen zijn en hoe we Gods roep kunnen beantwoorden. Als we echter besluiten het pad te volgen dat
het merendeel van de ontwikkelde wereld volgt, dan
verliezen we niet alleen onze waardering voor het
huwelijk en gezin, maar verliezen we ook het vermogen met elkaar in contact te treden, relaties aan
te gaan en onszelf te leren kennen. We zullen dan
namelijk geen ervaring meer hebben met de meest
intieme verbintenis die de mens heeft, namelijk die
zoals die bestaat tussen Christus en de Kerk.

vrijheid in seksuele
oriëntatie die het gezin
verzwakt, maar kunnen
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we onze kinderen ook
geen richtlijnen meer
meegeven.

Complementair
Het Italiaanse echtpaar Giulia di Nicola en Attilio
Danese maakte een aantal van de punten van Di
Solenni concreet. Samen ontwikkelden zij bijvoorbeeld vijf karakteristieken van de vrouw en van de
man. Het blijken eigenschappen die elkaar volmaakt
aanvullen, zoals assertiviteit (mannelijk) versus
gerichtheid op relaties (vrouwelijk) en conformisme
(vrouwelijk) versus grensoverschrijding (mannelijk).
Di Nicola en Danese noemen ook voorbeelden
van ’vervorming’ van deze karakteristieken oftewel:
wat gebeurt er als mensen ’doorslaan’. Dan wordt
assertiviteit bijvoorbeeld egoïsme en narcisme, wat
kan leiden tot misbruik van de ander. En het feit
dat vrouwen zich conformeren, kan ook omslaan
in bekrompenheid. Kortom, betogen Di Nicola en
Danese, man en vrouw zijn volmaakt complementair
aan elkaar: “de volledige werkelijkheid is te vinden in
de eenheid van man en vrouw.” Een huwelijksband
die deze volledige werkelijkheid weergeeft, is liefdevol, eert zowel de man als de vrouw en geeft beide
partners alle ruimte zichzelf te verwezenlijken. 
■

3 Via de simultaanvertaling konden de
Italiaanse en Engelse
inleidingen prima
worden gevolgd.
4 Zuster Maria de Anima
Christi, Generaal
Overste van de
Religieuze Familie van
het Mensgeworden
Woord, reageert op een
vraag uit de zaal over
de zichtbaarheid van
vrouwen in de moderne
samenleving. Rechts van
haar de Amerikaanse tvpersoonlijkheid Pia de
Solenni.
5 Aan het einde van de
dag was er gelegenheid

Margot de Zeeuw

voor vragen en
discussie.
6 Veel jonge meiden

Vrouw, wie ben je?: het vervolg
Wie de inleidingen via radio nog wil beluisteren, kan terecht bij Radio Maria. De uitzendtijden vindt u
op de website www.vrouwwiebenje.nl De teksten worden gepubliceerd in het tijdschrift Communio.
Het symposium van 2 mei wil een ’aftrap’ vormen. Zo wordt er eind dit jaar een vervolgseminar
georganiseerd en wordt er weer een seminar ’Theologie van het lichaam’ aangeboden (zie hiervoor:
www.hoeksteen.org ) En wie wil meedenken of meewerken aan vervolgactiviteiten kan via de website www.vrouwwiebenje.nl contact opnemen met de organisatie.

2

kwamen naar Ede om
te luisteren en mee te
praten over de rol van
de vrouw in kerk en
maatschappij.
Foto’s:
Gideon van Meeteren
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Het ontluiken van het voorjaar is een avontuur op zich, het lentegevoel van zaaien en bloeien, als de tuindeuren weer opengezet
kunnen worden en je de voorjaarslucht voelt. Meimaand Mariamaand. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u....
Het is een van de meest favoriete en bekende gebeden. Maria, de
moeder van de Heer en dé vrouw naar ons hart.

De eerste zaterdag van de maand mei wordt ieder jaar aangemerkt als “priesterzaterdag”. Op die dag wordt er in het
bedevaartsoord “Onze Lieve Vrouw ter Nood” in Heiloo
een grote bedevaart gehouden. Dit staat in het parochieblad Sint Dionysius Heerhugowaard. De gebedsdag begint
om 12.00 uur. In de kapel wordt eerst de rozenkrans gebeden, gevolgd door een Eucharistieviering, waarna er gelegenheid is om een
broodje te eten en koffie te drinken. ’s Middags is er plechtig lof.
Vanaf Amsterdam - CS vertrekt er een trein naar Heiloo – station Kapel.
(www.ns.nl).
De laatste zondag van de maand mei viert het bedevaartsoord met een feestelijke Eucharistieviering ’s avonds de feestdag van Maria. Aansluitend is
er een lichtprocessie door het bedevaartpark. De feestmaand wordt dan
afgesloten.
De meimaand is traditiegetrouw bedevaartsmaand en een tijd waarin
Maria bijzonder gezocht wordt. Feestelijke vieringen met bijzondere koren
geven nog meer klank en kleur aan deze toch al rijke maand.

Hemelvaartsdag, de dag waarop wij vieren dat Jezus terugkeerde
naar zijn Vader in de hemel. Het is de dag waarop in ons land
velen gaan dauwtrappen. Daarvoor staan mensen dan vroeg
op en trekken erop uit om te genieten van het goede van de
natuur.
De Evenementencommissie van de H.Adelbertuskerk
en de Parochiegemeenschap Schoten Mariakerk
te Haarlem organiseert een gezamenlijke activiteit
voor haar parochianen op Hemelvaartsdag, 21 mei.
Het vertrek is om 6.30 uur en de route is 28 kilometer. Er is een koffiestop en de fietsers kunnen een
viering volgen in een parochiekerk in de omgeving.
Na de fietstocht volgt een gezamenlijk ontbijt in de zaal achter de
Mariakerk.
In AAP verband wordt er ’s morgens vroeg ook aan dauwtrappen
gedaan. Deze keer is het vertrek vanuit Zandvoort bij de Agathakerk om 6.15 uur.
De katholieke parochiegemeenschap Schalkwijk vertrekt voor de
20e keer vanaf het kerkplein van de Moeder van de Verlosserkerk
Haarlem-Schalkwijk. De jubileum- fietspuzzeltocht
start om 6.00 uur. Na afloop is er een gezamenlijk
ontbijt.
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Van Onderop
door Eleonora Hoekstra-Ros

Al jaren is het een goede traditie
in de R.-K. Parochie Onze Lieve
Vrouw Koningin van de Vrede te
Amsterdam om het begin van de
meimaand te vieren in een van de
vele Maria-oorden. Dit staat in de
Vredesklok. Deze keer reist de groep
parochianen op 1 mei naar de kapel van
Maria ter Weghe te Haastrecht. In de
bus zitten ook jonge parochianen van
de Kinderkatechesegroep Voor hen is
een middagactiviteit gepland naar de
waag van Oudewater. Daarna gaat de
groep terug naar de kapel van de orde van Passionisten om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden.

De Week Nederlandse Missionaris wordt dit jaar
gevierd van 21 mei tot en met 1 juni 2009. Deze kerkelijke instelling voert ieder jaar campagne voor het
welzijn en werk van de Nederlandse missionarissen
en missionaire werkers. Tijdens deze week worden er
collectes gehouden voor hun werk en hun persoonlijk
welzijn.. Het thema is: Dialoog van het leven.

Pinksteren vier je bij voorkeur in de openlucht, buiten! Want de H.Geest waait waarheen hij wil en zet ons met een
flinke bries in beweging en daalt
neer in de vorm van een duif om
de wereld zo te veranderen dat ze
meer gaat gloeien, warmer en lichter wordt.
De parochies uit de regio HALE
houden een gebedsestafette. Parochianen fietsen tussen Hemelvaart
en Pinksteren de zo geheten
’novene voor Pinksteren’ iedere
avond van parochie naar parochie.
Elke avond wordt er een kaars op
de 9-armige kandelaar aangestoken zodat met Pinksteren de volheid van het licht in ons midden brandt
en wij als het ware het licht van Pasen zelf uitstralen. Het ’lopend vuurtje’ begint op 22 mei en steeds
om 19.00 uur.
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Snuffelmarkt voor ’Help Prijedor op weg’. Vorig jaar
-2008- werd het lustrum voor Prijedor
gevierd. Op 16 mei
2009 is het weer
zover. De werkgroep
voor ’Help Prijedor
op weg’ houdt markt
voor de verkoop van tweedehands artikelen op het
kerkplein en rondom de kerk van de O.L.Vrouwe
Geboorte te Uitgeest. Dit staat te lezen in PUC contactblad voor parochie Uitgeest.

De MOV groep van de Katholieke Parochie te Purmerend kwam vorig jaar met een
“jam sessie” - idee. Zij nodigde
parochianen uit zelf jam te maken
en deze in kleine potjes te doen
en in te leveren bij het pastoraal
centrum van de Taborkerk. Voor
het etiket zorgde de MOV groep.
Zij verkocht de jam en de baten
kwamen ten goede aan een project in Afrika.

De R.-K. Parochie Texel
neemt in haar parochieblad De Vuurtoren
een bericht op over de
Franciscaanse Pinkstervoettocht 2009: Lopend Vuur.
Deze tocht is van 29 mei - 1 juni
2009 en wordt voor de 40e keer
gehouden. Dit geeft veel extra’s
in het programma. De dagtochten
vertrekken steeds vanuit Helvoirt
en voeren door de Loonse- en
Drunense duinen. Het zand brengt
je als vanzelf in een veertigjarige
woestijntocht. E-mail: info@franciscaansebeweging.nl

De Groenmarktparochie te Haarlem
is een echte “doe parochie”. Dankzij de
talenten en de inzet van veel vrijwilligers die de activiteiten in de parochie
runnen, in het spiritueel centrum en
in de kerkzaal, is het een levendige
gemeenschap in de stad. De parochie organiseerde een
Talentendag. Alle vrijwilligers werden voor deze middag
uitgenodigd. In een gesprek van een kwartier kon je aangeven of je tevreden was met je huidige taak of dat je wel
eens wilde wisselen en of aan iets nieuws beginnen. Na
afloop was er een gezellig samenzijn en een maaltijd. De
uitkomsten worden tijdens een parochiedag gepresenteerd.

De werkgroep Ouders Jonge Kinderen van de
Antonius & Paulusparochie te Aerdenhout en
de Agathaparochie te Zandvoort heeft vorig jaar
een brief met een invulformulier bij gezinnen met
schoolgaande kinderen in de basisschoolleeftijd thuis bezorgd. Ruim
80% reageerde en vermeldde dat zij
op hun e-mail adres geïnformeerd
willen worden over de aankondiging
van kinderactiviteiten en familievieringen. De werkgroep is blij met de
hoge respons en hoopt meer contact
te krijgen met de jonge gezinnen.
Deze goede mare staat in de Triangel van mei
2009.

Veel parochiebladen melden in deze tijd over
de 1e H. Communie. In het KAN Nieuws van
de parochies uit Kortenhoef, Ankeveen en
Nederhorst den Berg staat dat er sites zijn
zoals: www.carolushuis.nl en de boekwinkel van
Berne Heeswijk www.berneboek.com of de webwinkel
van de Katholieke bijbelstichting (KBS) www.bijbel.
net , om inspirerende communiecadeaus te bestellen.

17

16

Item

Item

tact mogelijk vanaf elke denkbare plaats en op elk
gewenst moment. En de vraag die daarbij steeds
opduikt is: waar zit je nu?

Dertienhonderd tieners in de kathedraal. Het blijft , ook na zoveel jaren, een
indrukwekkende zaak. En bovendien een gigantische organisatorische klus, die
helemaal draait op meer dan honderd vrijwilligers!

“Waar ben je nu?”
Bavodag 2009: chillen en poseren voor het groene scherm
Hoe kun je schoolverlaters die het vormsel gaan of
net hebben ontvangen, duidelijk maken dat ze bij
een grote gemeenschap horen, dat ze niet in hun
eentje geloven? Alweer bijna twintig jaar geleden
kwam de toenmalige jongerenpastor pater Henny
Post o.carm. op het idee om jongeren bij elkaar te
brengen, in een massale bijeenkomst die voldoende
afwisseling bood om ook de individuele tiener aan
zijn of haar trekken te laten komen. Het is een
gouden greep gebleken, al was het maar omdat we
anno 2009 kunnen constateren dat niet alleen in
Nederland, maar ook in België en Duitsland overal

deze dagen voor vormelingen worden georganiseerd, naar het Haarlemse voorbeeld.
Op zaterdag 18 april was het weer zo ver. Onder
het motto “Waar zit je nu?”, de kernvraag uit het
digitale verkeer, kwamen vormelingen uit de hele
provincie Noord-Holland en uit Zuidelijk Flevoland
naar de Leidsevaart. De dag stond dus in het teken
van internet, mobieltjes en “chillen”. Internet (met
alle mogelijkheden als skypen, communities a la
Facebook etc.) en mobieltjes spelen een belangrijke rol in het leven van de tiener. Ze maken conSamenKerk mei 2009

Uiteraard willen de organisatoren met deze vraag
iets dieper gaan: waar zit je met je hoofd, wat houdt
je bezig, hoe sta je in het leven, wat is je bestemming, waar kom je vandaan? In een speciale chillarea hadden de deelnemers de gelegenheid met
elkaar, of met anderen in gesprek te gaan, maar je
kon er ook naar muziek luisteren, je diepste gedachten opschrijven of in tekeningen uitbeelden.
De deelnemers werden verwelkomd door pastoor
Nico Knol van de Egmonden. Het openingswoord
werd gesproken door de hulpbisschop, mgr. Jan van
Burgsteden, die met een kort gebed naar de kern van
de dag verwees: “Heilige Geest, vuur ons aan!”. Dat
vuur ontbrandde, spectaculair als steeds, op het altaar
in een hoge kolom. Daarna verspreidden de deelnemers zich in groepen. Er werden spellen gedaan, puzzels opgelost, vragen beantwoord. Een van de aardigste nieuwe onderdelen was het green screen, (voor
de oudere lezers: wat vroeger de blauwe achtergrond
was bij televisie-uitzendingen) een mogelijkheid om
bijvoorbeeld alvast met de paus op de foto te gaan,
in afwachting van de Wereldjongerendagen die over
twee jaar in Madrid worden gehouden. Honderden
jongeren namen de kans waar om een unieke herinnering te hebben aan deze dag en een vooruitblik op
wat in Madrid komen gaat.
De gewelventocht , een vast programma-onderdeel,
is altijd opwindend. Als je buiten de kathedraal
loopt, hoor en zie je steeds jongeren boven roepen
en zwaaien. 
■
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Puzzel
PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE
P R O N K BOU WB ED R I J F B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoud

P R O N K L E I DE KK E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Denk je erover
priester
te worden?
Kijk eens op
www.tiltenberg.org
of kom langs
op de Tiltenberg!

8

‘n beetje crypto
Horizontaal
1 momenten om even wat te drinken? 7 een
droom van een schrijver 8 priester of protestants,
het zou zomaar kunnen 10 zo duid ik u in België
11 zo, hebben we mooi zilver! 12 net uit de box 15
hij droeg menig doek 16 volksvijand nummer één
in het rijk der muizen 17 mijn zus, en alle anderen
18 doe maar zachtjes aan 20 extra groot 21 en we
doopten hem Daniël 23 gebeier dat bij nader inzien
uitnodigt tot een bidcursus

Verticaal

Machinestraat 2,
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374
Fax (0226) 39 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

1 zijn kussende mensen hiermee bezig? 2 doelgroep van de KBO 3 dat dier is gespecialiseerd in
het opleuken van b.v. badkamers 4 met vlijt vind
je dit wel 5 de koffie 6 ze geeft niets om spijkers,
maar hierdoor ziet ze er verzorgd uit 9 zo’n bril heb
je op sombere momenten nodig 11 kluppie van
020 13 bijvoorbeeld, Frans 14 vergezicht 19 neem
nou een kostuum 21 als je maar weet met welke
noot het begint 22 door de recessie moet er in
Nederland gekort worden

   

   

Prijswinnaars maart 2009

Grootseminarie
Het Willibrordhuis,
De Tiltenberg
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
telefoon 0252 345 345
www.tiltenberg.org
e-mail post@tiltenberg.org

Steun werk en welzijn van
missionaire werkers
Geef via collecte of per giro 676
www.weeknederlandsemissionaris.nl
De uitvoering van de Week voor
de Nederlandse Missionaris is
toevertrouwd aan Mensen met
een Missie.

SK_Mei_09_adv.indd 1

Ans Garthoff, Zwanenburg
Chr. Van Lint, Schagen
Mevr. G. Poel, Castricum

Oplossing opsturen naar het redactiesecretariaat
Samen Kerk, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Het Grootseminarie vraagt uw steun!

Als u ons wilt steunen met uw gebed, stuur ons dan
bericht dat u lid wordt van de gebedskring (gratis).
Wilt u ons ook ﬁnancieel steunen?
Dat is zeer welkom. Voor de opleiding en de studiebeurzen van de seminaristen is veel geld nodig.
U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 54 64
t.n.v. het Grootseminarie te Vogelenzang.

Oplossing maart 2009
14-04-09 15:21
SamenKerk
mei 2009
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• In het maartnummer was er voor de oplossing weer een stukje
eigen invulling nodig. De opgave van 6 verticaal ontbrak. Voor
99% geen probleem. Ze losten het toch op! Oorzaak van deze
foutjes; a. laten zien dat het mensenwerk is b. een te lange winter voor de maker van deze crypto, waardoor de scherpte ver te
zoeken was. Inmiddels heeft de lente hem wakker gekust.
• L. Stavenuiter uit Amsterdam heeft niets met cryptogrammen
en vraagt om andersoortige puzzels. Driemaal per jaar geeft
Samen Kerk naast het cryptogram een paginagrote puzzel, die
voor bijna iedereen te doen is. Voorlopig is dit de keuze van de
redactie. U vindt vast in enkele andere (huis-aan-huis) bladen
nog wel een puzzel van uw smaak.
• Trouwens, je kunt het ook leren. Ida Sipkes - Dijkstra schrijft
vanuit Aalsmeer:’Het is de eerste keer dat het me gelukt is de
crypto tot een einde te brengen!’ Bravo, Ida. Je viel nog niet
onder de prijswinnaars, maar daar kun je echt helemaal niets
aan doen.
• Velen maken van hun inzending een mooi kunstwerkje. Mooie
foto, door de pc gemaakte oplossing op de achterkant, een
groet of compliment erbij aan de hele redactie enzovoort. Toch
iets anders dan een scheef uit het blad gescheurde pagina, die
in zessen gevouwen in een envelop is geperst, naam en adres
op de rand. Toen ik het hem vroeg, bleek ook de prijzen trekkende notaris gevoelig voor deze dingen!! Maar hij blijft neutraal!
Hij zei: “Deze mensen verslinden Samen Kerk. Mooi toch!”
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Bijbelrubriek

Naar de bron van levend water!
Al vanaf het jaar 1400 gaan mensen op bedevaart
naar Onze LieveVrouw ter Nood in Heiloo. Zij kwamen en komen er om te bidden tot Maria in de
kapel en om hun letterlijke en figuurlijke dorst te
lessen bij de Runxputte. Niet voor niets luidt om
die reden de eerste regel van een bedevaartslied
dat geschreven werd door pastor Jan Duin en in
Heiloo gezongen wordt: Naar de bron van levend
water. Door de eeuwen heen was er een wisselend
komen en gaan van veel of weinig mensen. Aan het
einde van de 19de eeuw trok de bedevaartplaats
nog maar weinig bezoekers. Vanaf 1905 echter was
er sprake van een herleving van de devotie tot Onze
Lieve Vrouw ter Nood. Ook in de afgelopen honderd
jaar was er sprake van een wisselend aantal bezoekers. De laatste jaren trekt het aantal bezoekers
weer aan. Nooit echter was en is de kleine kapel en
later ook de grote kapel en het park zonder bezoekers. Nu ook in deze mei – Mariamaand. Al deze
mensen komen er om zich te bezinnen, om rust te
vinden, stil te zijn, een lichtje te ontsteken en om te
bidden voor wat hen bezig houdt.

Put
Op bedevaart gaan is “in”. Hoeveel pelgrims vullen of zelfs verstoppen niet lopend of fietsend de
wegen naar Santiago de Compostela? Hoeveel trekken er niet naar Dokkum? Kevelaer? Banneux? Wittem? Egmond? Tegelijkertijd merk je als je je ogen
en oren de kost geeft, dat heel veel mensen – kerkelijk of niet – behoefte hebben aan bezinning en
aan plekken waar je je kunt bezinnen. De gastenverblijven van kloosters en abdijen zitten doorsnee
altijd vol. Gasten willen er hun dorst lessen, dorstig
als ze zijn naar zingeving, nieuwe energie, zeg maar
naar levend water. In veel bedevaartsoorden vind
je ook letterlijk een put of een bron, waar mensen
hun letterlijke dorst kunnen lessen. In de volksmond
heet Onze Lieve Vrouw ter Nood dan ook ’t Putje
van Heiloo. Meestal is zo’n put een overblijfsel uit
een heidens verleden.

Ook in de Bijbel komen wij dikwijls een bron of
een put met levend water tegen. We horen er
over vertellen in het boek Exodus (17, 1 – 7). De
weggetrokken joodse slaven worden door God de
woestijn in gestuurd, maar daar is geen water. De
mensen roepen Hem toe: “Een leuke God ben jij!”
Ze mopperen bij het leven tegen Mozes. Hij wordt
er zelfs bang van en hij roept zijn volk toe: “Waarom
maken jullie ruzie? Waarom beproeven jullie de
Heer, onze God?” Hij trekt zich vervolgens terug en
vraagt God om raad. God heeft als zo vaak weer te
doen met zijn mopperend volk. “Sla met je staf op
de rots, Mozes, en er zal een bron ontspringen!” Nu
wordt in het Oude of Eerste Testament God vaak
een rots genoemd. Betekent dit nu dat Mozes met
zijn staf op God moet slaan? Dat zou je best zo
mogen zeggen. Mozes slaat God, God wordt geraakt
of anders gezegd: hij wordt ontroerd door het leed
van zijn mensen. Het gekke is dat in de tekst niet
te lezen staat of er ook werkelijk water uit de rots
komt. Dat hoeft ook niet, want God geeft een ander
soort levend water. We zijn immers bij de berg van
God aangekomen waar Hij zijn tien Woorden heeft
gegeven, zijn tien leefregels om goed en rechtvaardig met elkaar te kunnen leven, overleven. Dat is
het levend water dat God aan zijn mensen geeft!
Het verhaal heeft wel een staartje. De plek waar het
gebeurde heet voortaan Massa en Meriba oftewel
Beproeving en Geruzie, waarmee verwezen wordt
naar het ongeloof van de joodse vluchtelingen.
In het Nieuwe of Tweede Testament (Johannes 4,
1 -15) lezen wij hoe Jezus bij een bron door een
Samaritaanse vrouw wordt ontdekt als de Bron van
leven. Bij deze bron van Vader Jacob, zeg maar de
moederschoot van Israel, ontdekt zij wie Jezus is. Zij
belijdt haar geloof in hem. Ook hier gaat het weer
niet om water, maar om de inspiratie die Jezus
uitademt, uitstraalt. Hij is de mens in wie God aan
het licht komt als in geen ander. Hij maakt de tien
Woorden, de leefregels van God waar. Hij geeft ze
SamenKerk mei 2009

“Sla met je staf op de rots Mozes, en er zal een bron ontspringen.” Illustratie: Bert Bouman

handen en voeten in ons midden. Hij doet ze vóór
als geen ander. Zo is hij als levend water. Dat heeft
die halfheidense vrouw helemaal door!

Wonder
De vroegere deken van Alkmaar, Dirk Braakman
zaliger gedachtenis, was ook rector van het Putje.
Hij zei eens: “Het voordeel van Heiloo is dat Maria
er nog nooit is verschenen.” Toch is zij er altijd.
Haar beeld staat er op verschillende plekken. Het
belangrijkste van Heiloo is echter de spreuk op de
kleine kapel. Daar staat geschreven: Door Maria tot
Jezus! En inderdaad: daar gaat het om in dat bedevaartsoord! Moeder Maria brengt ons net als die
Samaritaanse vrouw tot Jezus. Jezus, die God heeft
gedaan als geen ander. God, die als een stevige rots
ons grond onder de voeten wil geven. God, die voor
ons door zijn leefregels een bron van levend water
wil zijn. Als wij daarvan drinken, als wij Jezus willen

indrinken door zijn woord te horen en Hem na te
volgen, dan doen wij God. Dan worden wij zijn volk
en lijden we nooit meer dorst. Vervolgens zullen wij
er proberen te zijn voor die ander, je medemens,
vooral de mensen in nood veraf of dichtbij.
Maria is volgens de overlevering in Lourdes verschenen aan Bernadette. Is dat een wonder? Vast wel,
maar veel wonderlijker is het dat mensen daar – zo
ziek, zwak en beroerd als ze zijn – nieuwe energie
opdoen om weer voort te leven met hun gebreken.
In Heiloo is Maria nog nooit verschenen. Dat hoeft
ook niet. Als zij ons maar brengt tot Jezus, opdat wij
vervolgens drinken van de bron van levend water
die Hij is om daarna voor elkaar zo goed als God te
zijn. Als dat toch eens zou gebeuren, zou dat niet
het grootste wonder zijn? 
■

Ko Schuurmans
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Kathedrale koor veroverde Rome
1 Albert Jan Roelofs en
Ton van Eck, tweede en
erste organist van de
kathedraal, achter het
orgel in de Sint Pieter.
2Het hele gezelschap op
de trappen voor de Sint
Pieter.
3 Onder het wakend oog
van de apostel Paulus
4 Zwitserse gardist in
gesprek met een heuse
Indiaan.
5 In het arboretum,
de bomentuin waar
planten uit de hele
wereld afkomstig,
te bewonderen zijn.
Links de muur van
Vaticaanstad.

In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom Haarlem – Amsterdam
reisde het koor van de Sint Bavo samen met de kinderen van de koorschool naar
Rome. De zes dagen in de Eeuwige Stad vormden een aaneenschakeling van hoogtepunten, maar ook een organisatorische en logistieke tour de force. In totaal
een kleine honderd mensen vormden het gezelschap. Er was lang voor gespaard,
gewerkt, gelobbied en anderszins voorbereid, maar het resultaat mocht er zijn.

het eerst in de dertienjarige geschiedenis van dit
huis, een concert in Domus Sanctae Marthae, in
opdracht van Johannes Paulus II gebouwd voor
de huisvesting van de kardinalen bij het conclaaf.
Daar waren onder meer Kardinaal Re en kardinaal Comastri bij aanwezig en vele leden van de
Romeinse Curie.

Niet alleen de bisschop van Haarlem-Amsterdam,,
mgr. Punt, maakte de reis mee, maar ook kardinaal
Adrianus Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht.
Het koor had in die zes dagen liefst zeven uitvoeringen in eucharistievieringen en concerten. Muzikaal
hoogtepunt waren wel het optreden in de kerk van
Santa Maria in Trastevere, waar de H. Willibrord zijn
bisschopswijding ontving, en in de kerk van de Anima,
bij het graf van de Nederlandse paus Hadrianus.
Feestelijk hoogtepunt was het optreden voor de paus,
helemaal vooraan op het Sint Pietersplein. Twee
kinderen mochten Benedictus een cd aanbieden
met opnamen van hun koor. Dat de H. Vader ervan

Zondagmiddag zong het koor in de Sint Pieter, tijdens een eucharistieviering die werd gecelebreerd
door kardinaal Comastri. ’s Ochtends hadden de
Haarlemse zangers en zangeressen de mis in de
Friezenkerk opgeluisterd. Hier was mgr. Punt hoofdcelebrant, met als concelebranten onder meer
kardinaal Simonis en mgr. Hans van den Hende,
bisschop van Breda, alsmede de secretaris van de
pauselijke Raad Cor Unum, de Nederlander mgr.
Karel Kasteel.

genoten heeft bleek wel uit het feit dat hij het koor
tot tweemaal toe begroette, eenmaal tijdens de audiëntie van woensdag en nogmaals op zondag, bij het
Regina Coeli. In een kort persoonlijk gesprekje met
onze bisschop zei de paus getroffen te zijn door de
mooie liturgische uitstraling van het koor, dat in rode
toog en witte koorhemden veel bekijks trok.
Op het programma stond onder meer en bezoek
aan de Vaticaanse tuinen en, voor de ouderen,
aan de opgravingen onder de basiliek van Sint
Pieter, waar men in de jaren veertig het graf van
Sint Petrus heeft teruggevonden. Er was ook ,voor

6 Het Regina Coeli
op het Sint Pietersplein
Links de muur van
Vaticaanstad.
7 Wat is er veel te zien
en te horen!
8 Paus Benedictus liet
duidelijk blijken de
Haarlemse zang zeer
te waarderen
9 Drukte in de
Friezenkerk
10 Kinderen worden
geïnterviewd door
Gerard Klaassen van
RKK’s Kruispunt radio.

Veel waardering was er, van de kardinaal, maar ook
van onze bisschop en van verschillende Vaticaanse
prelaten, voor de koorschool. In een verslag van
RKK’s Kruispunt-tv noemde mgr. Punt de school een
voorbeeld voor het onderwijs, een instelling waar
gedegen schoolse vorming, muzikale ontwikkeling
en verbreding van de culturele en geestelijke horizon hand in hand gaan.

9

W.P.
Voor een uitgebreid beeldverslag:
www.bisdomhaarlem.nl
www.katholieknederland.nl
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Roepingen

Vermeldenswaard
❚❚❚❚❚❚❚❚
Bisschop benoemt mgr. Jan Valkestijn
tot erekanunnik

❚❚❚❚❚❚❚❚
Gregoriusorde voor econoom bisdom
Haarlem-Amsterdam

Tijdens een bijeenkomst in de plebanie op de vooravond van
Witte Donderdag heeft bisschop Punt aan mgr. drs. J.W.N.
Valkestijn de titel van erekanunnik van het kathedraal kapittel verleend als eerbewijs voor zijn grote verdiensten voor de
kerkmuziek in het bisdom, in het bijzonder zijn jarenlange
inzet voor het Muziekinstituut van de kathedraal Sint Bavo. De
bisschop maakte de benoeming bekend nadat hij de Nicolaasmis van componist Valkestijn in ontvangst genomen had.
De bisschop had hem vanwege het 450-jarig bestaan van
het Bisdom Haarlem-Amsterdam de opdracht gegeven tot het
schrijven van deze compositie. Op zaterdag 3 oktober a.s. zal
de Nicolaasmis voor het eerst worden uitgevoerd tijdens een
pontificale Eucharistieviering in de kathedraal van Haarlem,
waarbij alle vrijwilligers uit het bisdom, in het bijzonder de
koorleden, van harte welkom zijn. Nadere informatie hierover
wordt binnenkort naar de koren toegestuurd. De mis is te
bestellen bij muziekuitgeverij Annie Bank te Amstelveen. Deelnemers aan de korendag krijgen een korting op de normale
verkoopprijs. Op de website www.anniebank.nl is het mogelijk
om een indruk te krijgen van de partituur.

Twee gelukkige priesters. Mgr.
Jan Valkestijn laat de oorkonde
zien, waarin zijn benoeming
tot erekanunnik is vastgelegd.
Mgr. Punt toont de Nicolaasmis
die hij zojuist uit handen van
de componist heeft ontvangen.

Bert Stolwijk, diocesaan
beleidsmedewerker voor
liturgische muziek, vertelt
over de wording van de
Nicolaasmis en verbindt
daaraan een laudatio voor de
componist.
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Diocesane gebedsdag

Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
Religieuze Familie van het Mensgeworden Woord

Mariamaand – zaterdag 23 mei - Heiloo
“De oogst is groot, maar er zijn
weinig arbeiders.
Vraag dus de eigenaar van
de oogst of hij arbeiders wil
sturen om de oogst binnen te
halen.’ (Mt. 9,38)
“Het geschenk van de roepingen is
het geschenk waarvoor de Kerk elke
dag bidt tot de Heilige Geest. Zoals in
het begin verzamelt de kerkgemeenschap zich rond de Maagd Maria,
Koningin van de Apostelen, en leert
van haar om de opbloei van nieuwe
apostelen van de Heer af te smeken.
Nieuwe apostelen die zelf het geloof
en de liefde beleven die nodig zijn
voor de zending.” (Boodschap van
Paus Benedictus XVI, voor de 45ste
Wereldroepingendag)
Wij willen allen samen als één familie tot God en Maria bidden voor de
roepingen tot het priesterschap en
tot het religeuze leven, voor de kerk
van Nederland en in het bijzonder
voor ons Bisdom. Bij gelegenheid van
“Het jaar van de priesters” dat Paus
Benedictus XVI op maandag 16 maart
bij een audiëntie voor de leden van
de Congregatie voor de clerus heeft
De apostolisch nuntius in ons land, aartsbisschop mgr. dr. Fr.
Bacqué, heeft de hoge pauselijke onderscheiding van Ridder
in de Orde van de H. Paus Gregorius de Grote uitgereikt aan
drs. E. Duijsens, algemeen econoom van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De feestelijke bijeenkomst vond plaats in het
gebouw van de Nuntiatuur in Den Haag. De heer Duijsens
ontving de onderscheiding op voordracht van het Vaticaanse
Staatssecretariaat voor zijn verdiensten jegens de Nuntiatuur
en de H. Stoel.
Mgr. Bacqué prees drs. Duijsens om zijn grote inzet voor de
Kerk, niet alleen voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, maar
ook landelijk, ten behoeve van de Nederlandse kerkprovincie.
Hij roemde zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de
Catholica en zijn bonhommie. Mgr. Punt sloot zich van harte
bij de woorden van de nuntius aan. De ridderorde van de
H.Gregorius is van de courante orden de hoogste. Hij wordt
slechts in uitzonderlijke gevallen verleend.
SamenKerk mei 2009

aangekondigd, willen wij bidden voor
een vruchtbaar jaar en op deze wijze
een echo geven aan de oproep van
de paus. Dat veel jongeren op Gods
roeping zouden antwoorden en Hem
van nabij zouden volgen.
“De roeping tot het priesterschap en
het religieuze leven is een speciale
gave van God, die deel wordt van het
grote liefdes- en verlossingsplan dat
God voor iedere man en vrouw en de
hele mensheid heeft.
In de universele roeping tot heiligheid
is Gods initiatief tot het uitverkiezen
van sommigen om zijn Zoon Jezus
Christus van meer nabij na te volgen
en zijn bevoorrechte dienaren en
getuigen te zijn, van bijzonder belang.
De goddelijke Meester persoonlijk
roept de apostelen op “met de bedoeling dat ze Hem zouden vergezellen,
en uitgezonden zouden worden om
te verkondigen, met de macht om de
demonen uit te drijven” (Mc 3,14-15).
Zij op hun beurt verzamelden andere
leerlingen om zich heen als trouwe
medewerkers in deze opdracht. Zo
hebben talloze gelederen van priesters en religieuzen zichzelf door de
eeuwen heen - in antwoord op Gods

DAGPROGRAMMA
9:00 Welkom - koffie en thee
9:30 Lezing, thema: “Het priesterschap en de uitdagingen van onze huidige maatschappij” (door Mgr. dr.
J.W.M. Hendriks, Rector van Het Grootseminarie
Sint-Willibrord)
10:15 Pauze - koffie en thee
10:30 Instelling van de Eucharistie (De Karmelietessen
van het Goddelijk Hart van Jezus)
12:00 H.Mis (hoofdcelebrant: Mgr. Dr. Jozef M. Punt,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam)
Thema: “Maria moeder van de roepingen”
13:00 Lunch
13:45 Aanbidding (Broeders en Zusters van St. Jan)
14:45 Pauze

roeping en open
voor de werking
diocesane gebedsdag
van de heilige
Geest - geheel
mariamaand - 23 mei - heiloo
in dienst van het
evangelie in de
Kerk gesteld. Laten we God danken,
omdat Hij tot op vandaag doorgaat
met het bijeenroepen van werkers in
zijn wijngaard.” (Boodschap van Paus
Benedictus XVI, voor de 46ste Wereldroepingendag)
De Eucharistie is de bron van de geestelijke vruchtbaarheid van de Kerk en
Moeder Maria is de moeder van de
kerk en de moeder van het godgewijd
leven. Om die reden willen wij de
Eucharistie en Maria tijdens deze dag
centraal plaatsen en dat betekent dat
alle activiteiten zich rondom “de twee
witte schatten” van de Kerk zullen
afspelen.

roepingendag

Aanmelden
In verband met de organisatie, graag
even vooraf laten weten dat u aanwezig
zult zijn bij c.adolfina@servidoras.org of
via 072 5054051. Bijdrage: E 5,00 per
persoon of E 10,00 per gezin. Aanmelden kan tot en met 20 mei. 
■

15:00 L ezing, thema: “Het Gezin, als eerste en belangrijke plaats waarin de roeping van iedere mens
wordt ontwikkeld” (door Mgr. Johannes G. M. van
Burgsteden, Hulpbisschop )
15:45 Aanbidding (seminaristen van De Tiltenberg)
16:45 Vespers (seminaristen van De Tiltenberg)
17:15 Einde

GEZINNEN MET KINDEREN
Wij willen ook bidden voor de gezinnen, als eerste en
belangrijke plaats waarin de roeping van iedere mens
wordt ontwikkeld. De gezinnen die aan een deel van de
dag willen deelnemen, zijn van harte welkom. Voor de
kinderen is er van 14.00 uur tot 15.45 uur een apart programma.
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Spotlights

Bovenkarspel:
24e WereldjongerenDAG
Op Palmzondag 5 april was de jaarlijkse WereldjongerenDAG. Het
zonnetje scheen heerlijk, het jongerenkoor JoKo zong mooi, veel
bekende en veel nieuwe gezichten, de hulpbisschop erbij, een
relaxed programma, 75 jongeren, eerste info over de Wereldjongerendagen 2011 in Madrid, een heerlijk buffet waarmee de dag werd
afgesloten en er was méér!
Dansgroep Joyfull, Lagerhuis, loungen, uitwaaien...wees erbij volgend
jaar! De 25e WereldjongerenDAG valt dan op 28 maart. Waar de dag
dan is? We zullen zien... :)

Werkconferentie
tienerwerk
voor pastores en
kernvrijwilligers

Op donderdag 18 juni 2009 wordt er een werkconferentie Jongerenpastoraat
georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het Officium Iuventutis (de landelijke jongerenwerkers van de bisdommen). Sprekers zijn ondermeer jongerenbisschop De Jong en “balans-expert” prof. dr. Wil Derkse. De dag is bedoeld
voor pastores met als aandachtsgebied Jongerenpastoraat, dekenale en parochiële jongerenwerkers en kernvrijwilligers in het Jongerenpastoraat.

agenda
20 mei
Nachttocht naar Heiloo (www.nachttocht.nl)

30 mei
Diocesane vormselviering

18 juni
Werkconferentie voor begeleiders

Het thema van de werkconfentie
zal zijn “Balans in tienerwerk”.
Mgr. de Jong zal spreken over
balans op vier niveaus: lichaam,
gevoel, geest en spiritualiteit. Wil
Derkse zal ingaan op Benedictijnse
spiritualiteit in relatie tot het tienerwerk. In de workshops zullen verschillende benaderingswijzen voor
tienerwerk aan de orde komen en
er zal inhoudelijk gereflecteerd worden op het werken met tieners (12 tot en met 15 jarigen) in de kerk.

BAVOdag

De dag zal duren van 10 tot 16 uur.
Inloop vanaf 9.30 uur.
Er is om 16 uur een borrel na.
De locatie van deze dag is het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12 in
Utrecht.
Kosten van de dag zijn 10 euro.

Nachttocht naar Heiloo

Informatie via info@jongkatholiek.nl of 030-2326923.
Flyers met onder andere meer informatie over de workshops, zijn aan te vragen
via info@jongbisdomhaarlem.nl

Kijk voor een verslag op de speciale BAVOdag bladzijde op pagina 16-17 in deze SamenKerk!

De Nachttocht naar Heiloo wordt jaarlijks gelopen op de vooravond van Hemelvaart
vanuit verschillende plaatsen en met een gezamenlijk doel: het putje in Heiloo. De
datum dit jaar is 20-21 mei met als thema: Wakker worden. Nu met de economische crisis zeggen economen dat ze ’hebben zitten slapen’. Het is tijd om met kritische
ogen om ons heen te kijken! In Krommenie en Beverwijk zal dit thema volop kleur
krijgen.

Websites tips!

www.bijbelcitaat.be : op deze Vlaamse site vind je elke dag de dagelijkse Bijbellezingen, zoals je die ook in de liturgie terugvindt. Mooi om de dag mee te
beginnen! www.katholiekleven.nl : katholieke lifestyle site met onder andere
leuke podcasts, geloofsvragen en andere wetenswaardigheden.

Je kunt starten vanuit de volgende opstapplaatsen: Beverwijk, Purmerend en Krommenie. Meld je uiterlijk 9 mei aan, wil je verzekerd zijn van een T-shirt. Kosten voor de
gehele nachttocht zijn 5 euro per persoon.

Kijk voor meer informatie, activiteiten én nieuws op www.jongbisdomhaarlem.nl

Tienerkamp Heiloo

Ben jij erbij dit jaar? Het tienerkamp Heiloo is een lekkere mix van geloof, relaxen, creativiteit,
sport en spanning. Van woensdag 12 t/m zondag 16 augustus zal het kamp plaatsvinden in
het missionaire centrum van ons bisdom in Heiloo. Het kamp is voor jongens en meiden van
12 t/m 15 jaar. De kosten zijn 60 euro. Meer informatie en aanmelden via www.jongbisdomhaarlem.nl
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Contactgegevens
Jongerenpastoraat bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 63
2011 LB Haarlem
[t] 023 511 26 35
[e] info@jongbisdomhaarlem.nl

22 juli - 10 augustus
Missiereis naar Egypte (www.blauwezusters.nl)

12-16 augustus
Tienerkamp in Heiloo
(Informatie over activiteiten – waar geen
website achter staat – is te vinden op www.
jongbisdomhaarlem.nl)
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Vakantie

Parels uit de schattengrot

Sport, spel en gezelligheid

Kinderkampen De Tiltenberg

In de maand juli zullen er weer twee kinderkampen door de seminaristen worden georganiseerd op Grootseminarie de Tiltenberg! Vier dagen vol sport, spel, gezelligheid en we
vieren samen de H. Mis. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar oud en heb je zin om mee te gaan?
Houd dan hiervoor alvast een plek vrij in je agenda.
Word je nieuwsgierig en wil je zien hoe het vorig jaar was? Kijk dan op http://www.tiltenberg.com
We hopen ook dit jaar weer drie onvergetelijke dagen met elkaar te beleven.

KAMP 1
Kinderen van 10 tot 12 jaar oud: 6 tot en met 9 juli
KAMP 2
Kinderen van 8 tot 10 jaar oud: 11 tot en met 14 juli
Aanmelding en meer informatie
Je kunt je aanmelden op www.tiltenberg.org/kamp2009 De kosten voor het kinderkamp bedragen E 35,00.
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Gideon van Meeteren, Zilkerduinweg 375, 2114 AM
Vogelenzang, telefoon 0252 345 317 of 06 1769 4303, b.g.g. 0252 345 309, e-mail: zomerkamp@tiltenberg.org
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Hebzucht, de wortel van alle kwaad
Met de economie is iets wonderlijks
aan de hand. Jarenlang hadden we
ons tevredengesteld met de gedachte
dat knappe monetaire deskundigen konden uitleggen wat er moest
gebeuren. Maar nu de kredietcrisis is
toegeslagen blijken morele woorden
het opeens heel goed te doen: Zakkenvullers, graaicultuur, zich verrijken
met bonussen terwijl ze de zaak in de
soep laten lopen, zich laten betalen
met geld van hardwerkende burgers.
Jarenlang leek de economie vooral
volgens eigen wetten te verlopen,
waar morele overwegingen weinig
mee van doen hadden. Maar het is
alsof er een grote onthulling heeft
plaatsgevonden, waardoor de ware
drijfveren zichtbaar zijn geworden.
Gouden tijden voor de levensbeschouwingen! Zegt het boeddhisme
al niet dat begeerte het begin van
alle lijden is. En leert het christendom
niet dat hebzucht de wortel is van alle
kwaad en afgoderij? De hebzucht, niet
het genieten. Dat krijgt juist vrije baan
als de hebzucht bezworen is!
Maar laten we eens rustig bezien
of we de huidige rumoer rond de
kredietcrisis kunnen begrijpen, zodat
mogelijke religieuze overwegingen
erin een plaats kunnen krijgen. De
economie leek jarenlang te draaien
volgens eigen wetten die de gewone
burger niet kon begrijpen en waarop
hij geen invloed kon uitoefenen. Hij
liet zich meer geruststellen dan uitleggen door de bankdirecteuren en economen dat alles onder controle was.
Hier tekende zich al zoiets als een
religieus patroon af, maar wel negatief: het leek op een soort fatalisme
waar de menselijke verantwoordelijkheid werd ingeruild voor een van te
voren vastliggend lot. Het vertrouwen
van de gewone burger was gebaseerd

op schijnzekerheid. Ook werd de suggestie gewekt dat de samenleving
bestaat uit twee soorten mensen:
de winners en de losers, en dat het
erop aankomt bij de eersten te zitten.
Morele en religieuze perspectieven
werden al gauw afgedaan als soft en
niet levensvatbaar.

Bonussen
Maar toen ging het mis. Het massieve
woord ’schuld’ deed zijn intrede in de
economische beschouwingen. Schuld
kan er alleen zijn als er doelbewust
is gefraudeerd, hetgeen doorgaans
niet het geval was. Toch wekten de
goedbetaalde bankdirecteuren de
woede van de gewone man op. De
bonussen werden schandalig gevonden, terecht. Toch is dit nog maar een
eerste fase in een bewustwordingsproces. Het zoeken naar individuele
schuldigen bevredigt misschien het
gevoel van de massa: “Er kan een
zondebok worden aangewezen voor
alle misère”. Toch heeft het waarschijnlijk weinig met de werkelijke
oorzaak van de crisis te maken. Die
crisis is niet veroorzaakt door de
bonussen en kan ook niet worden
bezworen door die af te schaffen.
Naast beschuldiging komt er een dan
een tweede emotie los die al veel
moeilijker te grijpen is: schaamte. De
crisis onthult dat de ’winners’ die zich
met bonussen verrijkten, niet veel
anders deden dan wat we zelf ook
zouden doen, als we winners zouden
zijn. Onze maatschappij is immers op
het principe gebouwd dat je zonder
scrupules mag nemen wat je wordt
toebedeeld. Zou onze maatschappij
niet meedoen aan dat exorbitante
beloningssysteem, dan gaat al het
talent naar het buitenland, klonk het
jarenlang. En dus was het een wetma-

tigheid, geen morele keuze, zo leek
het, om dat beloningssysteem en die
salariëring te handhaven. Maar die
wetmatigheid is vastgelopen en het
morele perspectief wordt nu pijnlijk
zichtbaar. De crisis onthult nu echter
ook iets van onszelf en niet alleen
van de ander. Wij gingen immers allemaal akkoord met deze regelingen,
alsof het een wetmatigheid was. De
schaamte duidt precies op datgene
wat van onszelf bij onszelf aan het
licht komt. Het gaat niet langer om
de individuele ander die zich heeft
verrijkt, het gaat om waar we met zijn
allen mee bezig zijn geweest. Om
de investeringen en beleggingen die
grote winsten beloofden, hangt een
geur van hebzucht en zelfs straf daarvoor, nu ze verkeerd zijn gelopen. En
zou dat alleen gelden voor die beleggingen die verkeerd zijn gelopen? Nu
beginnen we ons ook morele vragen
te stellen over de investeringen die op
een fiasco uitliepen, maar misschien
nog steeds die winsten beloven.
Het is wennen voor de economen
dat religieuze termen zo diep in het
economisch debat zijn doorgedrongen. Maar deze crisis is ook een
unieke kans om onze verantwoordelijkheid weer te nemen en ons
te realiseren dat wij niet aan een
wetmatigheid van het lot zijn overgeleverd. In plaats van slavernij van de
vleespotten wacht ons de vrijheid van
de verantwoordelijkheid voor elkaar.
Het is te hopen dat kerken, religies
en levensbeschouwingen deze kans
weten te grijpen. Economie is geen
dienst aan de Moloch, maar staat in
dienst van God. 
■

Marcel Poorthuis
Faculteit Katholieke Theologie
te Utrecht
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Vermeldenswaard

van Boheemen b.v.
aannemingsbedrijf Haarlem
Lid Bouwend Nederland

❚❚❚❚❚❚❚❚
Nieuwe priesterraad
De priesters van het bisdom Haarlem-Amsterdam hebben
in de afgelopen weken een nieuwe priesterraad gekozen. Bij
wijze van afscheidsgeschenk en laatste advies heeft de oude
raad aan de bisschop een brief aangeboden over de H. Eucharistie in het leven van de priester en van de gemeenschap.
130 priesters hebben hun stem uitgebracht met drie stemmen, 390 in totaal dus. Naast de twee leden die ambtshalve
deel uitmaken van de raad, te weten de Hulpbisschop (mgr.
J. van Burgsteden SSS) en de Vicaris voor Liturgie (J.Vriend)
zijn gekozen: L. Nederstigt (Amsterdam), mgr. J. Hendriks
(Vogelenzang), N. van der Peet (Amsterdam), S. Marcantognini
(Oudorp), L. George (Nieuwe Niedorp), mgr. J. Stam (Amsterdam), P. Vlaar (Obdam), C. van Lent (Hoofddorp), B. Putter
(Vogelenzang) en M. Wagemaker (Heiloo). De Bisschop heeft
afgezien van zijn recht om zelf drie van de twaalf leden te
kiezen, omdat hij in de uitslag een goede vertegenwoordiging
vindt van het presbyterium naar leeftijd, functie en regio. De
verkiezing geldt voor vijf jaar.

❚❚❚❚❚❚❚❚
Pelgrimsroute D O K M O N D

©

Bij gelegenheid van 450 jaar bisdom Haarlem en 75 jaar
Abdij van Egmond verschijnt deze maand de pelgrimsroute
Dokmond van Dokkum naar Egmond. Route en boek zijn
ontwikkeld en geschreven door Thom Breukel. Dokmond is
een route van 221 kilometer over landweggetjes en dijken,
met fantastische vergezichten van onbegrensde polders. Langs
bospaden over heuvels en water, door nostalgische dorpen en
steden met oude kerkjes. In het voetspoor van Bonifatius en
Adelbert gaat de route op zoek naar onze christelijke wortels.
Langs kloosters en bronnen met geneeskrachtig water. Zoals
bij elke pelgrimsroute worden er onderweg lichaamsoefeningen gedaan en kunnen er stempelafdrukken worden gehaald,
die op het eind een attentie opleveren. De route kan in zeven
trajecten worden gelopen, maar ook fietsen en gedeeltelijk

l Nieuwbouw
l Onderhoud

l Verbouwingen
l Renovaties

Dokmond - 121 km inspiratie

l RestauratiewerkenThom

Breukel

tel. 023- 5333463 / 023-5370405 | fax 023-5350318
Jan Sluyterslaan 5 | 2033 TM Haarlem

In het voetspoor van Bonifatius Zelfs als ik voor mijn werk in het buitenland ben,
en Adalbert Het pelgrimspad
leef ik mee met mijn parochie!
van Dokkum naar Egmond
Parochianen de gelegenheid bieden overal vieringen te kunnen volgen van goede
geluidskwaliteit? sIKN kent een ﬂexibel kerktelefoonsysteem, gebruiksvriendelijk
voor zowel zender als ontvanger. Een greep uit de aansluitmogelijkheden:
bij ouderen die niet meer naar de kerk kunnen, in het verzorgingstehuis, thuis bij
ziekte of bij (langdurig) verblijf in het buitenland.
varen is mogelijk. In het boek geven kaarten de Meer informatie of een offerte? Bel (0182) 75 05 20 of mail verkoop@sikn.nl.
veel achtergrondinformatie en bed & breakfastadressen.
Verschijnt mei 2009. ISBN 978 90 259 59616, E 12,90

www.sikn.nl
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Bisdomhistorie

Onbekende
geschiedenis (31)
Van mevrouw Annie Kraan uit Hippolytushoef kregen we een foto toegestuurd met
de vraag of er wellicht lezers van Samen
Kerk zijn die weten waar en wanneer deze
opname is gemaakt. Zo te zien lijkt het er
op dat een pastoor wordt ingehaald in zijn
nieuwe parochie. Maar wie is de priester die
in het open rijtuig zit? Wel is de maker van
de foto bekend: Foto “Schepel”, Grote Noord
40 te Hoorn. Mogelijk dat de molen op de
achtergrond een aanknopingspunt vormt voor
het vinden van de oplossing. We doen een
beroep op de lezers van deze rubriek te helpen bij het zoeken naar de naam van deze
priester en de plaats waar hij wordt binnengehaald. Graag uw reactie naar: Redactie Samen
Kerk, t.a.v. dhr. Floor Twisk (archivaris), Postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Per e-mail kan ook via: ftwisk@bisdomhaarlem.nl

Onbekende geschiedenis (30)
Het aantal reacties naar aanleiding van de groepsfoto die werd gemaakt bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
kerk te Den Burg op Texel, bleef beperkt tot een tweetal. De juiste oplossing kwam van emeritus pastoor P. Hoogenboom
uit Spanbroek. En hij kan het weten, want hij staat zelf op de foto op nr. 25. Eerst dachten we dat dit kapelaan Ad Timmer
was, maar dat is dus niet het geval. Pastoor Hoogenboom was in de jaren 1959 t/m 1970 kapelaan in de parochie van de
H. Nicolaas in Nieuw Den Helder. Verder herkende hij op nr. 15 pastoor T.J. Steenland van Wieringen en op nr. 20 pater
Harry Bots, die assisteerde in de parochie van Nieuw Den Helder. Al met al blijft er nog één onbekende priester over: nr.
10. Wie maakt de oplossing compleet?

Onbekende geschiedenis (29)
Naar aanleiding van de foto van de voormalige kerk en pastorie van de parochie H. Hiëronymus te Wognum heeft dhr.
A.A.G. Smit nog enkele correcties op de tekst doorgegeven. De nieuwe kerk is in augustus 1970 door de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Theodorus Henricus Johannes Zwartkruis, ingewijd. De oude kerk is gesloopt in april 1971. Verder
was pastoor Cornelis Marinus Jonckbloedt geboren in 1874 en niet in 1974. Ook dhr. H.M.P. Versteeg maakte ons attent
op dit tikfoutje. Hij dacht zelfs al aan reïncarnatie!

Onbekende geschiedenis (28)
De foto die mevrouw Ria Limmen uit Purmerend stuurde met een tweetal meisjes bij gelegenheid van hun “Plechtig Aannemen”, bracht mevrouw Kenselaar uit Haarlem op het idee dat het mogelijk twee meisjes zouden kunnen zijn uit het
kinderhuis van de Zusters Karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jesus aan de Zijlsingel 6 te Haarlem. Zij dragen precies dezelfde kleding en hebben ook een zelfde tasje. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan behoorden de meisjes tot
de parochie van de H. Antonius ter Haarlem en zal het “Plechtig Aannemen” plaats gevonden hebben in de kerk aan de
Nieuwe Groenmarkt. We zullen dus maar eens verder gaan zoeken in het archief van deze parochie.
P.S. H
 eeft ook u een onbekende foto van een kerkelijke gebeurtenis of een priester, en wilt u er meer van te weten zien
te komen, dan kunt u deze opsturen naar de redactie van Samen Kerk. De foto ontvangt u zo spoedig mogelijk weer
retour.

