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De Vastenperiode is begonnen als u dit leest. Van oudsher een periode waarin we
soberder willen leven. Bidden, betrokkenheid en vasten zijn de drie thema’s die in het
Aswoensdag Evangelie centraal staan. Eric Fennis schrijft erover in dit nummer van
Samen Kerk. Hij beschouwt de Veertigdagentijd als een uitnodiging om een nieuwe
start te maken, om er een tijd van ‘meer’ van te maken. Meer bidden, maar ook meer
aandacht en meer tijd voor elkaar. Misschien kunnen we zeggen: meer betrokkenheid
en meer dienstbaarheid.
We hebben in deze Veertigdagentijd een aantal voorbeelden van dienstbaarheid
voor u. Anita Witte ging bijvoorbeeld op bezoek bij ‘Stap Verder’, het diaconaal
oecumenisch centrum in Zuidoost Amsterdam. Zeven kerkelijke organisaties willen
hier bijdragen aan het welzijn van de bewoners van de buurt. Margot de Zeeuw
schrijft over moeders en Santos uit Sierra Leone vertelt over zijn oorlogsverleden.
Missiezusters van St.Jozef van Cluny helpen hem en zijn dorpsgenoten om de
trauma’s te verwerken en hun thuis weer op te bouwen. Een groep parochianen uit
Edam bezocht Ethiopië; ze zagen hoe priesters, artsen, leraren en religieuzen zich
dagelijks inzetten om de mensen te helpen, ongeacht hun religie of afkomst.
We kunnen allemaal bijdragen aan een betere wereld. Op onze eigen manier, binnen
onze eigen mogelijkheden, in ons eigen gezin, in onze eigen omgeving. U weet het
vast ook: ‘Wat u voor de minsten hebt gedaan, hebt u voor mij gedaan…’ <

Colofon

Bij de voorplaat:

Dienstbaar…

Redactie Samen Kerk

Vormgeving/technische realisatie:
Novente vormgevers, Lunteren
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen. Van sommige teksten en illustraties
is de herkomst niet te achterhalen. Verantwoordelijken
kunnen reageren via bovenstaand adres.
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Caritas

Allemaal kinderen
van één familie...
Gezellig, huiselijk en laagdrempelig is het in Stap Verder, het Diaconaal Oecumenisch Centrum
Zuidoost Amsterdam. Mensen tot hun recht laten komen, daar zijn zij bijzonder in. Dat doen zij
door de sterkte in mensen naar boven te halen. Door uit te gaan van wat mensen wel kunnen. Het
diaconaal centrum is een initiatief van zes lokale kerken en de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA).
Als kerkelijke organisaties willen zij een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners van het
stadsdeel Zuidoost. Anita Witte ging er op bezoek.

Op een natte winterdag staan de leden van de diocesane
commissie caritas van het bisdom en de medewerkers
van de dienst caritas voor de deur van Stap Verder. Via
het trappenhuis van een van de bekende Bijlmerflats
komen we binnen in een ruimte waar bezoekers geconcentreerd achter de computers zitten. We worden
ontvangen door Erika Feenstra, algemeen coördinator
van Stap Verder, en Liesbeth Glas, lekenmissionaris van
de Sociëteit voor Afrikaanse missiën. Zij geven ons een
rondleiding door de woning waar Stap Verder gehuisvest
is. In de centrale ruimte worden taallessen gegeven en
maaltijden gedeeld. De slaapkamers zijn als spreekkamers ingericht, ook het spreekuur van Dokters van de
Wereld is hier gevestigd. In de doucheruimte staat een
wasmachine, die waardevol is voor de mensen zonder
vaste woon- en verblijfplaats. De rondleiding eindigt in
de kleine keuken, waar kok John een heerlijke Afrikaanse
maaltijd voorbereidt.

Multicultureel
Onderdak, eten, kleding en veiligheid: het lijkt zo
gewoon. Maar die basisrechten verzilveren is niet altijd
gemakkelijk, niet voor geboren en getogen Nederlanders,
en niet voor nieuwkomers. En als je de taal en de weg
niet goed kent, is het moeilijk om toegang te krijgen tot
basisrechten. Nick is een van hen. Afkomstig uit Nigeria
en in eigen land goed opgeleid, is hij de gastheer en
communicatiemedewerker voor mensen van buiten.
Hij laat in een diapresentatie de geschiedenis van de
Bijlmer zien en welke inwoners het multiculturele stadsdeel bevolken. 80.000 inwoners heeft Zuidoost, met
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maar liefst 127 nationaliteiten. Veel jonge mensen, dus
kinderrijk. Hier wonen veel hardwerkende, gemotiveerde
nieuwe inwoners. Met talent bouwen zij een nieuw
leven op. Vaak gebeurt dat uit het niets, vandaar dat een
kwart van de bevolking op of onder het minimum leeft.
Deze mensen verdienen steun bij hun inburgering. Die
steun gebeurt door de Nederlandse taallessen, door het
sociaal en juridisch spreekuur, door praktische hulp
zoals een postadres, een voedselpakket, een plek om de
was te doen, een maaltijd te koken, op internet info op te
zoeken en bezoek aan de kledingbank.
De enthousiaste Erika Feenstra is een van de drijvende
krachten achter Stap Verder. Ik vraag haar wat haar
beweegt, wat het centrum voor haar betekent. “Ik ben
ervan overtuigd dat ieder mens door God op de wereld
is gezet met een pakketje talenten, gaven en kwaliteiten
en misschien ook wel een missie. Het is spannend om
te proberen te ontdekken welk pakketje ieder mens in
huis heeft en welk doel daar bij zou kunnen horen. Een
mens kan pas tot volle bloei komen als hij/zij de kans
krijgt om die gaven te ontwikkelen. Ik heb geleerd dat we
elkaar allemaal nodig hebben om samen een goed leven
te kunnen hebben. We streven naar dat paradijs. Ik ben
gaan houden van dat beeld van Paulus, die zegt dat we
allemaal deel uitmaken van een lichaam en dat de hand
niet zonder de voet en het oog kan. Iedereen heeft dus
zijn steentje bij te dragen. We hebben allemaal wat te
geven en te ontvangen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat we leren te ontvangen en niet alleen willen
geven en andersom. We kunnen niet zonder elkaar. En

dus ook niet zonder de migranten die naar ons land zijn
gekomen; zij hebben een waardevolle bijdrage te leveren
aan ons goede samenleven”.
Erika vervolgt: “Als ik zie dat bezoekers, die het even
niet meer zien zitten of in een moeilijke situatie zitten,
opgelucht de deur uitgaan bij ons of langzaam weer
opbloeien en dat vrijwilligers lekker aan de slag zijn, dan
ben ik dankbaar en tevreden”. Op de vraag hoe Erika
het vindt dat mensen vanuit het bisdom op bezoek
zijn, antwoordt ze: “Inspirerend, blij om waardering te
krijgen vanuit het bisdom en om te merken dat mensen
geïnteresseerd zijn in dit kleine hoekje in de samenleving
en de uitdaging waar migranten voor staan”.

Huiswerk
Als ik de Nigeriaanse Nick vraag wat hem beweegt om
als vrijwilliger voor Stap Verder te werken, hebben we
anderen nodig als tolk. Beiden zijn we onzeker over
het spreken in een vreemde taal. Nick vertelt dat hij de
gelijkwaardigheid bij de medewerkers van Stap Verder
waardeert. Niet het beter weten, maar erkennen dat
mensen niet uit de leegte komen, dat zij hun talenten
en levenservaring meebrengen. Daaraan bijdragen
geeft hem zelfvertrouwen. Zijn gevoel van eigenwaarde
was door zijn situatie gedaald, maar hier ziet hij wat
hij waard is. Ik vraag of dit iets met God te maken
heeft. Nick maakt het me duidelijk door de situatie
van migranten te vergelijken met het Bijbelse verhaal
van Jozef in Egypte. Het is het verhaal van Jozef, die als
migrant van slaaf en gevangene uiteindelijk onderko-

ning van Egypte werd en die zijn eigen familie van de
hongerdood redde, laat zien dat God een ander plan
met hem had. Nick besluit met een uitdaging: “Denk na
over de vraag: als het Gods bedoeling is dat migranten
hier leven als Jozef in Egypte, wat betekent dat voor
jou, voor je kerk en voor de Nederlandse samenleving?
Homework”, oftewel: huiswerk, besluit hij met een
ernstig gezicht.
Gevraagd naar de punten die hij de kerk wil meegeven
zegt hij: “Maak een feest van kerk zijn, dans, zorg dat
kerk een plek van ontmoeting is, echte ontmoeting
waar mensen familie kunnen zijn. De bijbel is de grondwet voor christenen, leer de mensen bijbel lezen. En
ten slotte: maak als instituut en werkers ruimte voor
vreemde mensen, andere culturen. Ga samen diaconaal
werk doen.”
Om Stap Verder een toekomst te geven, zou het hen erg
welkom zijn om met kerken in de regio en daarbuiten
een relatie aan te gaan. Zij zoeken steun in de vorm van
advies, vrijwilligerstijd of een financiële bijdrage. Veel
parochies hebben hun missionarissen gesteund en zijn
betrokken geraakt bij hun werk in Afrika. Misschien is
het nu tijd om kennis te maken met de ideeën en activiteiten van Stap Verder. Samen Afrikaans eten is daarvoor
een goede manier. In de Bijlmer óf bij u in de parochie.
Voor contact of meer informatie: www.stapverder.org. <

Anita Witte,
regiomedewerker caritas bisdom Haarlem-Amsterdam
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Wereldwijd

Kroniek en agenda

Uit de kroniek en de agenda
• Op 10 februari heeft
de Bisschop de vernieuwde pastorie in
Volendam ingezegend.

• Op 21 februari vergaderden de bisschoppen met de priesterraad van het bisdom.

• Op 23 februari was de hulpbisschop aanwezig bij het vormingsweekend na-traject WJD in Heiloo.

• Op 14 februari was de
bisschop gastheer bij
gelegenheid van het
afscheidsdiner van de
heer Moné en Mgr. De

Katholiek in Ethiopië

Groot. Beiden namen afscheid van de Raad van Economische
Aangelegenheden (REA) van het bisdom.

• Op 26 februari vergaderde de bisschop met de permanente
raad van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

• Op 27 februari was de bisschop aanwezig bij de afscheidsreceptie van mevr. Busman, die na 44 jaar als bestuurslid afscheid

Mgr Punt spreekt de scheidende REA leden toe.

Ethiopië, een adembenemend
mooi land. Pastoor Petros Berga
nam een groep parochianen
uit Edam mee naar zijn
geboorteland in januari jl.
Agaath van den Hogen schreef
een verslag.
In Ethiopië wonen 35 miljoen orthodoxe Christenen, 30 miljoen Moslims
en nog geen half miljoen Katholieken.
Deze religies hebben goed naast elkaar
kunnen bestaan. Door sterke Arabische
en Chinese invloeden is de afgelopen
jaren de onrust echter toegenomen. De
uitdaging in dit grote land ligt nu in de
vooruitgang, in de oplossing van het
voedseltekort en in de drinkwatervoorziening. Tijdens onze reis heb ik kunnen
constateren hoe de katholieke kerk in
Ethiopië zich profileert door juist aan
deze basisbehoeften te werken. Zusters,
paters en broeders, missionarissen en
leken werken in ziekenhuisjes, scholen en

nam van het ziekenapostolaat.

• Op 4 maart vergaderden de bisschoppen met de Nederlandse

weeshuizen om de mensen te steunen in
een menswaardig bestaan. Dat gebeurt
door de mensen voor te lichten en op te
leiden. Het Evangelie wordt uitgedragen door goede werken te doen. Wat de
katholieke beweging zo bijzonder maakt
in dit land is het inclusieve handelen.
Echt iedereen is welkom, ongeacht zijn of
haar geloof. Artsen, leraren en priesters
zetten zich in om de héle gemeenschap
vooruit te helpen.

• Op 15 februari ontving de bisschop de priester van de Litouwse
gemeenschap in ons bisdom.

Bisschoppenconferentie.

• Op 6 maart vergaderden de bisschoppen met de staf van het
bisdom.

• Op 7 maart heeft de bisschop een overleg met de Protestantse
Kerken.

• Op 8 maart zijn de bisschoppen aanwezig op de Diocesane
Kostersdag.

• Op 10 maart geeft de Bisschop een interview voor het parochieblad van Vijfhuizen.

• Op 14 maart zijn de bisschoppen aanwezig bij de feestelijke
receptie bij gelegenheid van het Gouden Priesterfeest van Mgr.
J. van Burgsteden sss.

De middelbare en technische scholen die
wij hebben bezocht, worden gesponsord,
onder andere vanuit Edam. Wij hebben
nu met eigen ogen gezien dat steun aan
projecten effect heeft op de samenleving.
Kinderen gaan heel graag naar school en
hebben het ervoor over om dagelijks twee
tot vier uur op blote voeten hun doel te
bereiken. We nemen ons dan ook voor
hen te blijven steunen! <

• Op 18 maart hebben de bisschoppen een protocollair overleg
• Op 19 februari was de hulpbisschop aanwezig bij de opening
van Sant’Egidio in Amsterdam.

• Op 20 februari bracht Mgr. Punt in zijn hoedanigheid van
Legerbisschop een bezoek aan het Veteraneninstituut in Doorn.

met de VPW.

• Op 19 maart vergadert de bisschop met de permanente raad
van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. In de avond zijn
de bisschop, de hulpbisschop en de emeritus-hulpbisschop op
de receptie voor de pauskeuze op de Apostolische Nuntiatuur
in Den Haag.

• Op 22 maart is de bisschop aanwezig bij het jongerenprogramma van de Stille Omgang in de Nicolaasbasiliek in
Amsterdam.

• Op 25 maart is de Bisschop gastheer bij het Symposium bij

Agaath van den Hogen

gelegenheid van het eeuwfeest van het Ordinariaat van de
Nederlandse Strijdkrachten.
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Woord van de bisschop

De strijd van de christen
We zijn in de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en ommekeer. Een tijd ook van strijd.
Dat realiseren we ons vaak te weinig. Christen zijn is strijden op twee fronten: opkomen voor
waarheid, gerechtigheid en vrede in de wereld om ons heen, en tegelijk ons verzetten tegen
de boosheid die van binnenuit komt, die opborrelt uit je eigen hart. Dat laatste is misschien
nog wel het moeilijkste. De Bijbel voert de mens ten tonele als een wezen met een innerlijke
wonde, een verdeeld hart. Een hart dat naast geloof, hoop en liefde, ook de etter afscheidt van
egoïsme, haat, wrok, wanhoop en wellust. En de kernvraag van de mens is: Hoe en waar vinden
we genezing voor die wonde?
Verander de wereld en begin bij jezelf
Het antwoord van velen was lange tijd: verbeter de wereld en de mens verbetert vanzelf wel
mee. De mens is van nature goed, leerden Rousseau, Marx en talloze filosofen en goeroes. De
boosheid in z’n hart is een ziekte die voortkomt uit verkeerde leefomstandigheden. Verander die
omstandigheden, bevrijd de mens van alles wat hem hindert en belemmert, maak de knellende
banden los van taboes, normen en regels, en ziedaar: de oorspronkelijke, goede mens komt
weer tevoorschijn en de wereld wordt opnieuw een paradijs. Met schitterende ogen en grootse
verwachtingen hebben mensen zich vanuit die visie alle eeuwen door geschaard achter de
vaandels van utopisme, marxisme, communisme of fascisme, om ook steeds weer te ervaren dat
alles eindigde in bloed en tranen, en het verhoopte paradijs er maar niet kwam.
Jezus is realistischer en legt de vinger op de wonde. Zoek de bron voor de onvolmaaktheid van
mens en wereld niet in uiterlijke dinge, zoals de Farizeeën doen, zegt Hij, de werkelijke oorzaak
ligt dieper. Niet de wereld is het probleem, maar de mens zelf. Zolang hij hoogmoed, haat of
hebzucht in z’n hart draagt, zal hij elk systeem, hoe goed bedoeld ook, corrumperen. De mens
moet veranderen en dan verandert de wereld vanzelf wel mee. Natuurlijk, we moeten strijden
tegen onrechtvaardige wetten, structuren en verhoudingen, maar nooit zonder eerst en tegelijk
de wonde in ons eigen hart aan te pakken. En die wonde is de verstoorde relatie met God door
de zonde. We zijn geschapen om met God in liefde te leven. Alleen dan zijn de kanalen open en
stroomt Zijn kracht, vrede, vreugde in ons leven en zijn we in staat om goed te doen en goed te
zijn, en op onze beurt de ander lief te hebben.

Moed en liefde
Het herstel van de relatie met God vraagt moed. Moed om jezelf te zien zoals je bent, met je
lichte en met je donkere kanten. Om te veranderen waar je geweten je zonden en tekorten laat
zien, en dan vergeving te vragen in het besef dat Gods barmhartigheid oneindig is als de hemel
en diep als de zee. Moed om zelf ook anderen te vergeven, in het besef dat de maat waarmee
je meet – naar het woord van de Heer – ook de maat is waarmee je zelf gemeten zult worden.
Moed om te delen met anderen van alles wat je zelf in overvloed hebt. Om ons te helpen die
innerlijke strijd te kunnen strijden heeft de Heer ons zijn Geest gegeven, en zijn woord en sacra-
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menten nagelaten, om onze geest, hart en ziel te voeden
en te sterken. Geloven betekent ook: gebruik maken van
alles wat God ons in zijn liefde schenkt, en wat Christus
voor ons met zijn bloed heeft verworven.
De genezing van ons hart is niets anders dan het herstel
van de band met God. Daarom luidt het eerste gebod:
‘Ge zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart,
geheel uw verstand en al uw krachten’. Eigenlijk is de hele
bijbel niets anders dan één grote oproep van een God die
om liefde smeekt, niet allereerst omwille van Hemzelf,
maar omwille van ons. Een God die zijn liefde voor
de mens omschrijft in de taal van een minnaar, zoals
in het Hooglied, in de taal van de liefde van een vader
voor z’n zoon, een moeder voor haar kind. Een God die
de mens aankijkt met een blik waarin eeuwige, onuit-

roeibare liefde ligt, wachtend op het moment dat de
mens loskomt van z’n aardse beslommeringen, zich zijn
geschondenheid bewust wordt en de blik opheft naar
Hem. En daar, in die zegenrijke momenten van contact
tussen Schepper en schepsel wordt de wonde geheeld,
de mens met liefde vervuld en met kracht en vuur, om
het aanschijn van de aarde te vernieuwen. Laten we
deze Veertigdagentijd benutten om de band met God te
herstellen of te versterken en laten we het niet uitstellen.
De wereld wacht er op, en ons eigen heil hangt er van af.
Morgen kunnen we er al niet meer zijn. <

Jozef Marianus Punt,
Bisschop van Haarlem-Amsterdam

Oproep
Bisdom bedevaart naar Rome
Zoals u misschien al gehoord heeft, zal er in 2015 een diocesane bedevaart naar Rome
gehouden worden. De hulpbisschop en ikzelf zullen met u deze bedevaart maken en we
willen u van harte uitnodigen met ons mee te gaan. Tijdens deze bedevaart zullen wij de
bijzondere sfeer van de eeuwige stad samen ervaren. Wij zullen de Eucharistie vieren in de
grote kerken en er zal een audiëntie zijn met de Paus. Natuurlijk zullen wij ook genieten van
al het schoon dat Rome ons biedt én van de Italiaanse gastvrijheid.
Bent u geïnteresseerd in deze mooie kans om met het hele bisdom
op bedevaart te gaan? Kijk dan op de website van het bisdom
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Jozef Marianus Punt
Bisschop van Haarlem-Amsterdam
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Vastenaktie
Item

Getuigenis van hoop

Het Mirakel van Amsterdam
Op 15 maart 1345, enkele dagen voor
Palmzondag, ontvangt een zieke in de
Kalverstraat te Amsterdam de Hostie bij
het Sacrament der Zieken. Vanwege zijn
ziekte moet hij echter overgeven. Uit
eerbied wordt alles opgevangen en in
het vuur geworpen, maar de Hostie blijft
in het vuur zweven. Een vrouw steekt
haar handen tussen de vlammen, haalt
de Hostie uit het vuur zonder dat haar
handen verbranden en legt het in een kist.

Santos: “De zusters hebben me gered.”

Santos: “Ik kan verder met mijn leven”
“De rebellen klopten op mijn deur en
riepen ‘Dit is de dood en je bent nu in
Gods handen’. Ze drongen mijn huis
binnen, zochten een mes en sneden
mijn rechterhand af.” Zo begint Santos
(32) zijn verhaal. Dit gebeurde in 1999.
Samen met zijn gezin woont hij nu
vlakbij Diomplor. Hij verdient geld met
zijn houtsnijwerk. Met behulp van een
zelfgemaakte prothese, maakt hij prachtige beelden. Ze zijn geïnspireerd op de
traditionele Afrikaanse houten maskers
en beelden, maar Santos geeft er zijn eigen
interpretatie aan: “Ik maak beelden van de
dingen waarover ik nadenk,” zegt hij. “Ik
kan niet ‘zomaar’ iets maken, er moet een
betekenis achter zitten.” Hij laat een beeld
zien van een man die zit na te denken:
“Ik vraag me dan af waaraan hij denkt.
Misschien wel over hoe hij vandaag zijn
gezin te eten moet geven, maar dat hij ook
graag een boek zou lezen.”

Na de aanval en verminking door de
rebellen, leek Santos veroordeeld tot een
leven als bedelaar. Hij werd liefdevol
opgevangen door de zusters: “Ze hebben
me gered. De zusters hebben me echt
geholpen mijn leven weer op te pakken
en door te gaan.” Met zijn ambachtskunst

kan én wil hij voor zichzelf en zijn gezin
zorgen: “Ik hoef geen vrienden te worden
met de mensen die me dit hebben aangedaan, ik hoef niet met ze om te gaan,
maar ik kan wel verder met mijn eigen
leven op een waardige manier. Dat is wat
de zusters me geleerd hebben.” <

Vastenaktie 2013

Even iets minder voor een ander
Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteedt Vastenaktie
extra aandacht aan het Afrikaanse Sierra Leone en aan de mensen daar, die
na een jarenlange burgeroorlog weer opkrabbelen. Wilt u meer weten over
Vastenaktie of wilt u bijdragen? Kijk dan op de website: www.vastenaktie.nl.
Volgende maand vindt u het bekende ‘Vastenzakje’ bij Samen Kerk. U kunt uw
bijdrage ook via het zakje overmaken.

De pastoor van de parochiekerk, de
huidige Oude Kerk, wordt erbij gehaald en
hij neemt de Hostie mee naar de kerk. De
volgende dag opent de vrouw in de woning
in de Kalverstraat de kist en vindt tot haar
verbazing de Hostie weer in de kist liggen.
Zij ontbiedt dadelijk weer de pastoor en hij
brengt de Hostie weer terug naar de kerk.
De dag daarna ligt de Hostie opnieuw in
de kist bij de zieke.
Dan pas begrijpt men dat God wil dat
dit wonder openbaar gemaakt wordt;
zodoende komt de pastoor en neemt de
Hostie in een plechtige processie naar de
Oude Kerk. Het jaar daarna wordt door
bisschop Jan van Arkel verklaard dat er
sprake is van een wonder.
Twee jaar na dit voorval wordt er al
op de plaats van dit wonder een kerk
gebouwd (genaamd de Heilige Stede).
Bovendien ontstaat de gewoonte om rond
15 maart een sacramentsprocessie door
de straten van Amsterdam te houden.
Er komt een stroom pelgrims op gang
naar deze kapel om het Mirakel van het
Sacrament te vieren. Zo waren er ook
beroemde pelgrims, zoals rond 1484 de
aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk

(de latere keizer). Hij schonk de kapel
een kelk, misgewaden, een grote waskaars
en een glas-in-lood-raam waarop hij zelf
afgebeeld stond. Dit raam werd in de kapel
geplaatst. Enkele jaren later schonk hij
Amsterdam het recht om zijn keizerskroon
boven het stadswapen te mogen voeren.
Aan deze ‘roomse’ processie kwam een
eind toen in 1578 het bestuur van de stad
Amsterdam overging naar het gereformeerde geloof (alteratie). De katholieken
mochten hun geloof niet meer openbaar
belijden. Bij de alteratie werd ook de
kapel geconfisqueerd en na paardenstal
en opslagplaats geweest te zijn, werd het
voor de protestantse eredienst gebruikt en
‘Nieuwezijds Kapel’ genoemd.
Enkele voorwerpen uit de Heilige Stede
konden door de katholieken van de
‘beeldenstorm’ worden gered, waaronder vier kussens, twee processievaandels
en een missaal, en deze werden bij de
Begijnen in bewaring gegeven. Zo heeft het
Begijnhof de functie van de Heilige Stede
overgenomen.
De Prins van Oranje passeerde tijdens
zijn bezoek aan Amsterdam in 1580 de
Heilige Stede en een der burgemeesters van
Amsterdam wees hem op de tekst “teeckenen ende wonderlijcke dinghen heeft by
my ghedaan die Hooghe Godt” in steen
gegraveerd en sprak “siet waertoe dese
vermaerde plaetse ghecomen is”.
De Prins antwoordde “Doen sy dit aen ‘t
ghewijde, wat sal ‘t van de reste wesen?”
waarop de burgemeester antwoordde
dat men ter zijner tijd geen steen op de
andere zou laten. Maar de Prins schudde

zijn hoofd en sprak “zyt ghy sonder sonde,
werp den eersten steen.”

Afbraak Heilige Stede
De kapel raakte in de 19e eeuw verder in
verval; zo moest bijvoorbeeld het glas-inlood raam van Maximiliaan vervangen
worden door gewoon glas. Uiteindelijk
werd de kapel onder luid protest in 1908
gesloopt. Dit besluit is altijd zeer betreurd,
ook omdat het een voor de stad heel
belangrijke historische plaats was!
Op 11 maart 2001 werd
aan de Kalverstraat een
‘GedachteNis’ onthuld op de
plaats van de ‘heilige hoek’.
Het initiatief voor deze
gevelsteen was genomen
door het Gezelschap van de
Stille Omgang, dat de traditie in ere houdt door jaarlijks het Mirakel
te gedenken.

De Stille Omgang
Het begin van het Mirakelfeest is elk
jaar op de woensdag na 12 maart. Van
woensdag tot en met zaterdag worden er
dagelijks feestelijke missen in de kapel
op het Begijnhof opgedragen. De grote
jaarlijkse manifestatie is echter nog steeds
de Stille Omgang, die wordt gehouden in
de nacht van zaterdag op zondag. Uit heel
Nederland komen bedevaartgangers naar
het centrum van Amsterdam. Na in een
van de Amsterdamse parochiekerken de
mis te hebben gevierd, nemen zij vervolgens verspreid over de nacht deel aan de
Omgang en lopen de zwijgend omgangsroute, zonder openlijk gebed of gezang en
zonder kerkelijke kledij of andere religieuze attributen. Vandaar de naam ‘Stille
Omgang’. <
Met dank aan de Paters Sacramentijnen
van de begijnhof in Amsterdam

Berry Klaassens
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Kerkengek
Ganesh

De Annie Romein-Verschoorlaan met de tempel.

Mensen die God liefheeft II

Jali, de beschermer.

Samen Kerk besteedt
in deze rubriek
veelal aandacht aan
katholieke kerken,
meestal in ons eigen
bisdom, maar er is meer
gaande in het Bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Onlangs werd zelfs een
buitengewoon fraaie,
nieuwe hindoetempel
(uniek in Europa) in
Den Helder geopend. In
het kerstnummer van
Samen Kerk noemden
we die terloops. Hier
even alle aandacht voor
Den Helder.
De Raja Gopuram (tempeltoren).

12

Wie Den Helder langs de vliegbasis binnenrijdt, komt in een charmante woonwijk terecht. Daar
ligt de Annie Romein-Verschoorlaan, door de Helderaars ‘reliboulevard’ genoemd, omdat hier
verscheidene kerkgenootschappen neerstreken. Verbijsterend echter is de ervaring als plots aan
den einder een bontgekleurde tempeltoren verschijnt. Het is het Raja Gopuram-gebouw, luisterrijk ingewijd op Prinsjesdag 2013, een ritueel dat vele dagen in beslag nam.
In de plaatselijke pers las ik dat er in Nederland zo’n 250.00 hindoes wonen. Vaak zijn ze van
Surinaamse afkomst of komen ze uit landen als Sri Lanka en India. Den Helder lijkt niet centraal
gelegen, maar dat hindert niet. Ook in veel andere steden houden hindoes hun vieringen. Een
officiële tempel is daarvoor niet eens vereist. Waarom dan toch deze bijzondere tempel in Den
Helder? “Dat is toeval...”, zegt Mano Manoraahavan van de hindoegemeenschap in Den Helder.
“We zijn hier in 1991 ooit heel klein begonnen. Eerst in een oude kerk en later een schoolgebouw. Van daaruit zijn we doorgegroeid. In 2003 zijn we met de laagbouw van de tempel begonnen en nu is de toren klaar.’ Komen er wel mensen hier? “Mensen komen uit het hele land bij
ons, tot uit Roermond aan toe. De tempel staat bewust in een woonwijk. Dat moet, volgens het
hindoeïsme. De goden beschermen alle mensen die om de tempel wonen.”

De kleurrijk beschilderde godenbeelden
lijken allemaal even belangrijk. Toch is
dat niet waar. Het beeld van Ganesh, de
god van kennis en wijsheid, die wordt
afgebeeld als een man met een ronde buik
en een olifantenhoofd, komt opvallend
vaak terug op de toren. “Ganesh is het
hoofd van de tempel,” legt Manoraahavan
uit. Aan weerskanten van de ingang staan
beelden van Jali, met het lichaam van
een leeuw en het hoofd van een olifant.
Manoraahavan: “Als steun voor de toren,
als bewaking en versiering.” Je ziet het
ook naast de vijf ramen van de toren: aan
weerszijde een mannetje als bewaker.
Pas op de wijdingsdag, 13 september
2013, kregen de beelden hun goddelijke
kracht. Dat gebeurde door de gebeden en
het brengen van offers in speciale vuren.
Die goddelijke kracht blijft twaalf jaar.
“Het is in die tijd niet geoorloofd aan de
toren te sleutelen,” vertelt Manoraahavan.
“Omdat het in Den Helder altijd zo
waait, hebben we speciale voorzieningen aangebracht, zodat zoiets ook niet
nodig zal zijn. De donkere kleuren zullen
met de jaren wat verbleken, maar dat is
acceptabel, er zit tien jaar garantie op de
kleurechtheid.”

Hoe maak je zoiets?
Ontroerend om te zien met hoeveel
liefde al deze beelden zijn vervaardigd.

Het interieur.

Dat heeft te maken met de hele stijl
waarmee een hindoe leeft. Je wordt als
hindoe geboren en kunt het eigenlijk
niet worden. Ik herinner mij nog hoe
indrukwekkend het was om in Calcutta
’s avonds alle huisvaders zelf met kleine
klokjes te zien tingelen. Alle huizen zijn
eigenlijk kerkjes en het klingelen zelf is
eredienst. Volgens mij moeten de beeldhouwers van deze tempel ook zo gewerkt
hebben: het bouwen zelf was liturgie. Het
hele leven is eigenlijk liturgie. Bezoekers
zijn zeer welkom, maar zullen, net als de
hindoes, de natuur dienen te respecteren door, minstens op de dag waarop je
de tempel wilt bezoeken, vegetarisch te
leven. Het is niet geoorloofd een dier te
doden alleen om het te eten. Het uitdoen
van de schoenen heeft een praktische

reden: er komt anders zoveel vuil naar
binnen.
De eerste karakteristieke hindoestaanse tempel in Nederland staat
in Amsterdam-Osdorp. Deze Radha
Krishna-mandir wordt gebruikt door
aanhangers van de Sanatan Dharmrichting. Het fraaie bouwwerk met zijn
blauwe stenen en koepels op het dak, is
al op 3 maart 2000 geopend, de dag voor
de Maha Shrivatri, de nacht van de Grote
Shiva. Ik heb ook andere plannen gezien
voor een zacht-witte Vishnutempel in
Almere. De gewone burgers van Den
Helder zijn nu al ongerust dat die ook
belangrijk wordt. Ten onrechte, de
Helderse is nu al uniek. <

Hein Jan van Ogtrop, Haarlem

De toren
Anderhalf jaar lang is er gewerkt aan de toren, bijna twintig meter hoog. Het bouwwerk heeft
vijf verdiepingen. Naar boven toe worden die smaller. In elke verdieping zit een raam, als
symbool voor de openheid. Veel argeloze passanten staren ademloos omhoog naar de negentig
godenbeelden en de andere ornamenten van dieren en planten. De kleuren
zijn aangenaam om te zien, een warme donkergele (bijna oranje) gloed straalt
de toeschouwer tegemoet. Dezelfde kleur die aan de binnenkant van onze
Haarlemse kathedraal zo’n aangenaam gevoel teweeg brengt. Een tempel als
deze schijnt zijn gelijke in Europa niet te hebben. Ik citeer weer Manoraahavan:
“In Duitsland staat zo’n toren, maar die is niet volgens de voorschriften
gebouwd. Wij hebben hier exact de voorgeschreven maatvoering gevolgd, dat
maakt deze tempel uniek.” De beelden op de toren zijn allemaal met de hand
gemaakt van cement door vijftien zogeheten Sthapathies: kunstenaars uit India.
Daarna werden acht kunstschilders uit Sri Lanka ingevlogen om de toren zijn
vele kleuren te geven. “Zo’n bouwwerk optrekken en schilderen is echt specialistenwerk,” aldus Manoraahavan.
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De tempel is elke dag tussen elf en
half twee en ’s avonds van zes tot
acht (vrijdag tien) uur open voor
belangstellenden. Het adres van
de hindoetempel: Annie RomeinVerschoorlaan 22, 1784 NZ Den
Helder. Telefonisch contactpersoon:
0223 62 03 13. English please!
De citaten van Manoraahavan en
de zakelijke gegevens in dit artikel zijn ontleend aan het artikel
van Maarten Visser dat ik in het
Haarlems Dagblad van 12 september 2013 aantrof.
De gehele tempel.
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Column

Stabat mater dolorosa
Bijna ﬂauw gevallen bij de dierenarts. Die was best

niet bij was. Ik voel me wel een verrader overigens: ik

enthousiast over het ontstoken oog van konijn Geert:

laat m’n kind in de steek in tijden van grote nood. Als

“Dat is een ernstig trauma. Er zit een grote bloedprop in

moeder hoor je er dan te zijn. Z’n vader is toch ook best

de oogbol. En het oog komt naar buiten. En het is ont-

goed, troost ik mezelf? Toch voelt het niet zo.

stoken. Jammer dat ik mijn fototoestel thuis heb liggen.
Moet je ‘ns kijken!” “Ik wil helemaal niet kijken,” piep ik

En dan heb ik nog niet eens verteld over die vishaak in

nog, ondertussen al bedenkend hoe ik de kinderen moet

het oog van de jongste of hoe de oudste eens de siga-

gaan vertellen dat onze grote publiekstrekker Geert de

rettenaansteker in de auto uitprobeerde en met een

avond niet gaat halen wegens akelig bloedende, open-

rokende vinger een ﬁkse barbecuelucht verspreidde. Of

barstende ogen.

over de voetbalongelukken, de bijna aanrijdingen op
straat, de pesterijen op school, de ontrouwe vriendjes

Bibberend in de wachtkamer van de dierenarts, getroost

en nog zo wat van die dagelijkse dingen. Moeders doen

door een zieke Labrador, herinner ik me een van de

dat toch allemaal maar. Ik schep stinkende poep in te

vele sessies in het ziekenhuis, met een krijsende peuter

kleine buisjes en beheers me met het gaspedaal als ik

op schoot. Er moet bloed worden afgenomen - zeven

me doodschrik van die rokende vinger. Ik sla pestende

buisjes - en de assistente brengt er niets van terecht. Ze

kinderen niet in elkaar, maar probeer vrede te stichten

prikt mis, ernaast, dan maar de andere arm, weer mis,

en inderdaad: ik doe vier keer per dag zalf in dat ontsto-

dan door de ader heen. Kind krijsen, ik krijg het steeds

ken, bloedende konijnenoog, want de kinderen vinden

warmer, word draaierig en misselijk...

‘blind beter dan dood’. Dus overwin ik mezelf ....

En dan al die keren dat er ontlasting moet worden

De pijn van je kind is veel meer dan je eigen pijn. Het

verzameld voor darmonderzoek. Steeds drie dagen

maakt dat we onszelf overstijgen. Ik vrees de dag dat

achter elkaar. Met een piepklein lepeltje moet “een

hun pijn ook voor mij te groot zal zijn. Dat ik er alleen

ﬂinke schep” in een best smal buisje. Met een beetje

nog maar kan staan...

pech heeft hij er ook nog overheen geplast. Zoonlief
kijkt vanaf gepaste afstand geïnteresseerd toe: “Gatver

Margot de Zeeuw

mam! Dat jij dat doet!”. Als het kleine schepje blijft steken, weer losschiet en zijn lading bijna in mijn gezicht
lanceert, komt hij niet meer bij van het lachen. Ik haal
opgelucht - maar niet al te diep! – adem ...
Toen de amandelen ‘geknipt’ moesten worden,
besteedde ik de begeleiding uit aan zijn vader. Bloed,
pijn, vreemde mensen die vreselijke dingen met m’n
kind doen: ik weet best dat het allemaal niet ernstig is,
dat ook mijn amandelen destijds zijn geknipt, maar als
ik achteraf hoor dat hij bloed moest overgeven, veel
pijn had en heel hard moest huilen, ben ik blij dat ik er

14
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Van onderop

Arsacal

Opening Sant’Egidio in Amsterdam

door Berry Klaassens
De Korrel, parochieblad van de R.-K. parochie de

Het Kompas, het pastoraal bul-

Graankorrel in Amsterdam Zuidoost, maakt ons

letin voor de R.-K. Parochies in

opmerkzaam op het volgende:

Amstelland-Zuid, H. Geest en

Vastentijd 2014 - Zes Vastenvespers in de Drie

St.-Urbanus maakt ons opmerk-

Stromen!

zaam op het volgende. De Raad

Aan de hand van de werken van barmhartigheid uit

van Kerken in Amstelveen/

Mattheus 25, 31-46 gaan catechiste Santa Jaddoe en

Buitenveldert organiseert een the-

Jacques van der Meer van de parochie, voor in deze thema

mabijeenkomst op maandagavond

vespers. De vespers vinden plaats in de Drie Stromenkerk,

17 maart a.s. waarvoor wij u van

Renswoudestraat 75 1106 BJ Amsterdam, op woensdag-

harte uitnodigen. Het onderwerp

avond om 19.30 uur en duren ongeveer 45 minuten.

is MEDITATIEF BIJBELLEZEN

Data

In de geschiedenis van de kerk

5 maart: Aswoensdag – Barmhartigheid,

is de Bijbel op veel manieren

12 maart: de zieken bezoeken,

gelezen: symbolisch, poëtisch,

19 maart: de hongerigen voeden en dorstigen laven,

historisch, literair... Op deze

26 maart: de gevangenen bezoeken,

avond staat het meditatief lezen

2 april: de naakten kleden,

centraal. Deze wijze van lezen

9 april: de vreemdelingen herbergen, en de zevende,

werd beoefend in kloosters, maar

de doden begraven komt aan bod tijdens de kruisweg

ook door gelovigen die ‘in de

op Goede Vrijdag.

wereld’ leefden, zoals Ignatius

Eigen huis betrokken in 2e Oosterparkstraat
Op woensdag 19 februari is Sant’Egidio in Amsterdam geopend in de
kerk/pastorie van de St. Anna – Bonifatius in de 2e Oosterparkstraat 246.
Weliswaar was Sant’Egidio al enkele jaren beginnend actief, maar nu heeft
het een eigen huis, een eigen plaats gekregen. Hier zullen de initiatieven
uitgaan naar de thuislozen, de ouderen, kinderen, de zwaksten, voor wie
de gemeenschap van Sant’Egidio vriend wil zijn. Mw. Hilde Kieboom,
verantwoordelijke voor Sant’Egidio in de Lage Landen was aanwezig – samen met heel wat mensen van de gemeenschap in Antwerpen
– en ze opende de vestiging met een toespraak en de onthulling van
het naambord. Dat deed zij samen met de verantwoordelijke voor
Sant’Egidio Amsterdam, Colm Dekker, en met mgr.Hendriks.
Velen waren gekomen om dit feestelijk moment bij te wonen, zodat
de ruimten uitpuilden. Na een gebedsdienst, waarin mgr. Hendriks de
overweging hield, en de onthulling van het naambord, volgde nog een
geanimeerde receptie. De tekst van de overweging van mgr. Hendriks
kunt u nalezen op zijn website: www.arsacal.nl

van Loyola en reformatoren als
Maarten Luther en Gisbertus
Voetius. De laatste jaren oefenen
ook moderne gelovigen zich weer

Gespecialiseerd in begraafplaats werkzaamheden

in deze leeswijze. Op deze avond

Grafdelven I Ruimen van graven I Individuele op- en herbegravingen I Grafkelders

krijgt u informatie over wat het

Verzamelgraf kelders I Urn muren en kelders I Uitbreiding en herinrichting

meditatief lezen omvat. Daarna

Groenvoorziening I Padverharding I Restauratie en onderhoud grafmonumenten

volgt een praktische oefening.

De Hout 47, 1607 HB Hem | tel. 0228-544 484
mob. 06-539 691 11 | info@begraafplaatsservice.nl

Zo maakt u kennis met een christelijke manier van mediteren.
Begeleiding: drs. Riëtte Beurmanjer. U bent welkom in
In KONTACT het parochieblad van de Parochie

de KRUISKERK, Van de Veerelaan 30-A. De bijeenkomst

St. Franciscus Xaverius in Enkhuizen lezen wij

begint om 20.00 uur en voor die tijd is er al koffie/thee.

Wandelingen vanuit Schoorl.

lid van de BGNU

Ook in 2014 organiseert de landelijke vastenaktie een
pelgrimstocht. Deze keer lopen de pelgrims langs de

Gezien op internet

oude bedevaartsroutes in Noord-Holland! Het doel is

Op www.begijnhofamsterdam.nl vindt u alle infor-

natuurlijk bezinning, maar wie dat wil kan zich ook

matie over de Begijnhofkapel in de binnenstad van

laten sponsoren om fondsen in te zamelen voor het

Amsterdam, de Paters van het Allerheiligst Sacrament

vastenaktieproject in Sierra Leone. Op 10, 11 en 12

en natuurlijk het Mirakel van Amsterdam. De

april 2014 lopen de deelnemers vanuit Schoorl door het

Begijnhofkapel heeft na de afbraak van de Heilige

prachtige Kennemerland en West-Friesland. De start is

Stede ( de oorspronkelijke kapel van het Mirakel

dagelijks om 9.30 uur en de wandeling bedraagt 25 km.

van Amsterdam) de functie van bedevaartkapel

De inschrijfkosten bedragen 10,- euro per dag, voor

overgenomen.

uitvaartverzekeringen

WWW.BEGRAAFPLAATSSERVICE.NL
Zelfstandig onderdeel van de
Monumentenwacht Noord-Holland.
Wij zijn gespecialiseerd in:
• Aan- en verkoopkeuringen
• Meerjaren onderhoudsplannen
• Adviezen over vergunningen en
subsidies
• Kostenramingen en begrotingen
• Begeleiding, toezicht en
opleveringskeuringen
• Bestekken en werkomschrijvingen

het goede doel. Voor de wandeling en inschrijving zie
www. Vastenaktie.nl

T: 075 6474586 F: 075 6474593
info@bouwadviesgrootholland.nl

Bouwadvies Groot Holland
16
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Catechese

Het sacrament van het doopsel

Opgenomen worden in de familie van God...

van de heilige Geest”. “Door de naam die wij in de doop
ontvangen, zegt God ons: “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij” ” (Jeremia 14,1) (YouCat 201). Het
doopsel wordt normaal gesproken toegediend door de
bisschop, priester of de diaken. In geval van nood mag
iedereen het doopsel toedienen.

Toegangspoort tot het geloof

Geloof en geschenk

In het vorige nummer van Samen Kerk zijn de zeven
sacramenten in het algemeen besproken. Het sacrament van het doopsel is het eerste sacrament en het
vormt de voorwaarde om alle andere sacramenten te
kunnen ontvangen. Met een mooi beeld zou je kunnen
zeggen: het doopsel is de toegangspoort naar het geloof.
Emeritus-paus Benedictus XVI beschrijft de doop als
volgt: “Mijn persoonlijke liefdesverhaal duikt onder in
de stroom van de liefde van God” (YouCat 200).

Iemand kan gedoopt worden als hij of zij het geloof
kan beamen zoals verwoord in de geloofsbelijdenis. Het
doopsel wordt daarom ook wel het sacrament van het
geloof genoemd. In de katholieke Kerk kunnen naast
volwassenen ook kinderen gedoopt worden. Dat heeft te
maken met het feit dat, voordat wij voor God kiezen, Hij
al voor ons gekozen heeft. “De doop is dus een genade,
een onverdiend geschenk van God, die ons onvoorwaardelijk aanneemt” (YouCat 197). Ouders moeten beloven
hun kinderen gelovig op te voeden, zodat zij er later voor
kunnen kiezen om zelf te geloven.

Betekenissen van het doopsel
Door het doopsel wordt je kind van God, je wordt deel
van de Kerk en je wordt bevrijd van de erfzonde (zie
kader), zodat je God kunt leren kennen. Je ontvangt een
nieuw leven in Christus. De apostel Paulus schrijft in

Catechumenaat

de brief aan de Romeinen: “We zijn door de doop in zijn
dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht
van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te
leiden” (Rom. 6,4).
In een reeks van zes stappen is tijdens het Jaar van het
Geloof (oktober 2012 - november 2013) de basisboodschap

Iemand wordt gedoopt door drievoudige onderdompeling of begieting met water en de woorden: “(Naam),
Ik doop je in de Naam van de Vader en van de Zoon en

Steeds meer mensen worden echter ook als volwassene
gedoopt. In ons land zijn er ongeveer 800 mensen per
jaar die katholiek worden (ca. 100 in ons bisdom). Een
aantal van hen ontvangt alle drie de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eucharistie). Een aantal van
hen wordt alleen gevormd, omdat zij al gedoopt zijn.
Voorafgaand aan het doopsel en/of vormsel volgen
deze aanstaande katholieken, ook wel catechumenen

Doopsel van volwassenen in de rivier de Jordaan in Israël.

genoemd, een voorbereidingstraject (het catechumenaat), indien mogelijk in groepsverband. Ook is er in
ons bisdom jaarljks een ontmoetingsdag voor mensen
die toetreden tot de katholieke Kerk. Dit jaar zal dat zijn
op zaterdag 13 september 2014.
In het volgende nummer van Samen Kerk wordt het
sacrament van het vormsel besproken. <

Mirjam Spruit

Bevrijding van erfzonde: hoe zit dat?
Eén van de betekenissen van het doopsel is dat diegene die

betreft de erfzonde: sinds de zonde van de eerste mensen

gedoopt wordt, wordt bevrijd van de erfzonde. Veel mensen

Adam en Eva, is de mensheid in een gebroken toestand

Tijdens zijn leven sprak Jezus met mensen, velen van hen

hebben daar moeite mee. Ze begrijpen niet, hoe een pasge-

terecht gekomen. De gevolgen ervan zien we elke dag in de

genas Hij en velen ontvingen een nieuw perspectief. In de

boren baby, besmet zou kunnen zijn met de erfzonde.

wereld om ons heen en ervaren we in ons eigen leven. We

sacramenten wil Jezus bij ons zijn. Daarom kunnen we in

Een ander licht hierop, zou de volgende gedachtegang kun-

zijn niet perfect en maken fouten. Een kleine baby heeft

de sacramenten Jezus op bijzondere wijze ontmoeten en

nen zijn: wij zijn in onze westerse wereld geneigd om sterk

persoonlijk nog geen fouten begaan, maar deelt wel in de

van Hem de kracht ontvangen voor onze levensweg. Dit

vanuit het individu te denken, ook ten aanzien van ons

erfzonde van het menselijk geslacht. Vandaar dat ook wel

veronderstelt van onze kant wel geloof, want sacramenten

geloof. In de H. Schrift zien we heel duidelijk dat het geloof

wordt gesproken van “erfschuld”: het is geen persoonlijke

zijn geen magie. Kortom: Welke sacramenten zijn er en

van een persoon altijd verbonden is met het geloof van een

zonde, maar wel een last die we mee-erven met het leven.

wat betekenen ze? En wat is de relatie met het dagelijkse

gemeenschap van mensen. We hebben het geloof ontvan-

Het mooie is, dat bij het doopsel juist bevrijding van deze

leven? Deze keer staat het sacrament van het doopsel

gen van onze voorouders en wij op onze beurt geven het

erfschuld plaatsvindt.

centraal.

geloof ook weer door aan de volgende generatie. Wat

van het katholieke geloof aan de orde geweest. De nieuwe
reeks in Samen Kerk zal zich richten op de sacramenten.
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Sociale Leer van de Kerk

Vermeldenswaard
> 1. Feestelijke familietentoonstelling
in het Bijbels Museum

De leergang is ontwikkeld en wordt geleid

Het Bijbels Museum in Amsterdam presen-

en fondsenwerving voor non-profit organi-

teert de nieuwe familietentoonstelling

saties, ondersteund door het Bisdom. De

‘Feest! In de stad’. Kinderen gaan hierin

reacties op de onlangs in Bisdom Rotter-

samen met hun (groot)ouders op ontdek-

dam afgeronde 1e editie van de leergang

king om te achterhalen wat de beteke-

‘Communicatie en Fondsenwerving’ waren

nis is van de christelijke feestdagen die

zonder uitzondering zeer positief.

we in Nederland vieren. De tentoonstel-

De precieze invulling van de leergang vindt

ling is onderdeel van ´Feest! Weet wat je

u op www.baukjestam.nl/leergang, waar u

Twee nieuwe bundels

viert´, een landelijk initiatief van Museum

zich ook kunt aanmelden.

Bij gelegenheid van de eerste lustrumviering van het Centrum
voor de Sociale Leer van de Kerk werd een studiedag georganiseerd op zaterdag 26 oktober 2013. Het thema van de studiedag
was ‘Vernieuwing en Traditie’. Alle lezingen van deze dag zijn
gepubliceerd in een bundel.

Catharijneconvent Utrecht in samenwerking

Uw bisdom vergoedt 50% van de deelna-

met het Bijbels Museum en Museum Ons´

mekosten. Als parochie betaalt u slechts €

Lieve Heer op Solder in Amsterdam. ´Feest in

75 per avond per deelnemer, inclusief een

de Stad´ is een permanente tentoonstelling,

werkmap en een maaltijd.

geschikt voor iedereen vanaf 7 jaar. Meer

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart. >

Centrum voor de sociale leer van de kerk
Op de website van het Centrum voor de sociale leer van de kerk
vindt u deze maand een bijdrage van diaken Weijers over de
Pauselijke Exhortatie ‘ Evangelii Gaudium’. Centraal staat de
verkondiging van het evangelie in deze Pauselijke brief.

door Baukje Stam, expert in communicatie

1

<

2

informatie: www.bijbelsmuseum.nl >

Op 20 september 2013 hield het CSLK een studiemiddag met
als thema “Afscheid van het ‘neoliberalisme’? Nieuwe waarden
in de politiek? Ook deze lezingen zijn gebundeld.

> 2. Paus Franciscus:
Bid mee voor gezinnen wereldwijd

> 4. Zomerkamp op de Tiltenberg
Dinsdag 22 t/m vrijdag 25 juli 2014
Van 22 t/m 25 juli 2014 zal op het semina-

In een brief aan gezinnen en families

rie de Tiltenberg een zomerkamp worden

wereldwijd heeft de paus dinsdag 25

gehouden voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

februari opgeroepen tot gebed voor twee

Voor de kinderen is dit elk jaar weer een

komende gebeurtenissen waarin het gezin

gezellig samenzijn, waarbij ze zich kunnen

centraal zal staan. Paus Franciscus vraagt

uitleven in allerlei spellen en sportactivi-

om steun en gebed voor de buitengewone

teiten. Ook de diepgang ontbreekt niet:

Recensie
Music is made for the glory of God

bisschoppensynode dit jaar, waar gesproken

we vieren samen de Mis en gaan in gesprek

zal worden over de pastorale uitdagingen

over een boeiende Bijbelse figuur, koning

rondom gezinnen, in het kader van evange-

David. U kunt uw kind opgeven tot 8

lisatie. De Heilige Vader vraagt verder

juli door het sturen van een e-mail naar

Onder de titel ‘Music is made for the glory of God and the
pleasure of man’ is van de hand van auteur Joop van Velzen een
alleraardigst boekje verschenen over het leven van de bekende
Haarlemse priester Mgr. Jan Valkestijn, de voormalige Rector
Cantus van de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo. Van Velzen
kent Valkestijn al vanaf zijn vroege jeugd en zong als kind, en
later als senior, vele jaren in het Kathedrale Koor.
Dit boek is een mix tussen een biografie en een ‘liber amicorum’ en het beschrijft met name de muzikale kant van het
leven van Valkestijn. Het geeft een uitstekend beeld van wat
Valkestijn, vaak met zeer geringe middelen, heeft betekend voor
de kerkmuziek in de Kathedraal en ver daarbuiten, en voor
zoveel (jonge) koorzangers die een uitstekende opleiding aan
het inmiddels bekende Muziekinstituut hebben genoten. De
typische ‘Engelse sound’ die Valkestijn bij het Kathedrale Koor
introduceerde heeft het koor tot ongekende hoogte laten stijgen.
Dat is mede te horen op de CD die bij het boekje is toegevoegd
en die een keuze bevat van eigen composities van Valkestijn.
Een zeer lezenswaardig, en hier en daar humoristisch boek met
soms ontroerende beschrijvingen en leuke anekdotes.

om gebed voor de Wereldgezinsdagen

zomerkamp@tiltenberg.org

die worden gehouden in Philadelphia in

Vermeld daarin de naam van het kind,

september 2015. De volledige brief kunt u

het adres en de geboortedatum, met evt.

lezen op www.rkdocumenten.nl >

medische gegevens of belangrijke details.

U kunt beide boekjes bestellen via het CSLK. Meer informatie
vind u op de website: www.cslk.nl <
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Na opgave ontvangt u verdere informatie.

Twee gelukkige priesters in april 2009. Mgr. Jan Valkestijn laat de
oorkonde zien, waarin zijn benoeming tot erekannuik is vastgelegd. Mgr. Punt toont de Nicolaasmis die hij zojuist uit handen van
de componist heeft ontvangen.

Het boek (inclusief CD) is verkrijgbaar voor € 15,00 bij
Joop en Marita van Velzen, Emmaplein 22, 2014 VA in
Haarlem. Telefoon: 023-532 2017 <

<

> 3. Leergang Communicatie en
Fondsenwerving voor Parochies

De kosten per persoon zijn 40 euro. Als dit

Start op 8 april, aanmelden uiterlijk

aan het kamp, kunt u contact opnemen met

31 maart

de leiding via bovenstaand e-mailadres. >

4

<

5

bedrag een probleem vormt voor deelname

Hoe kunnen we als parochie zorgen voor
de juiste beeldvorming en communica-

> 5. Passie Evensong

tie naar het publiek en onze achterban?

Op 6 april 2014 geeft de Bavocantorij een

Welke andere geldbronnen of vormen van

Passie evensong in de Kathedrale Basiliek

fondsenwerving zijn er allemaal mogelijk

van St. Bavo, Haarlem. Aanvang 16.00 uur.

naast Kerkbalans? Belangrijke vragen waar

Toegang gratis, deurcollecte na aﬂoop. <

<

u in de leergang Communicatie en Fondsenwerving voor Parochies naar op zoek gaat.
U krijgt in zes avonden kennis en praktische
handvatten aangereikt waarmee u direct

Eric Fennis

aan de slag kunt.
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Puzzel

Bisdomhistorie

’ n beetje crypto

Onbekende geschiedenis (79)
Dhr. Hans van der Wereld uit Alphen aan den Rijn kwam enige tijd geleden
in het bezit van een oud fotoalbum van wijlen pastoor Cornelis Hermanus
Olsthoorn. Deze pastoor was geboren te Stompwijk op 24 oktober 1894 en
overleed op 14 mei 1977. Na zijn priesterwijding op 14 juni 1919 was hij achtereenvolgens kapelaan te Quintsheul, Spierdijk, Bergen, Reewijk, Hillegom,
Rotterdam, en pastoor te Zuid-Zijpe, Houtrakpolder, Oud-Vossemeer en
Hoogmade. In het fotoalbum zit een groot aantal foto’s die genomen zijn tijdens zijn verblijf in de diverse parochies. Hij heeft het fotoalbum naar het bisschoppelijk archief gestuurd met het verzoek de foto’s een juiste bestemming
te geven.
Eén van de foto’s is genomen in de periode 1921-1926, toen Cornelis Olsthoorn
kapelaan was te Spierdijk. Achter op de foto staat met potlood geschreven:
“Priesterstudenten”, maar verder geen namen. Wie herkent één of meer studenten? Stuur dan 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-amsterdam.nl

Onbekende geschiedenis (78)
Naar aanleiding van de door dhr. Adriaan Klaver uit Dirkshorn aangeleverde
groepsfoto met de jonge Albert Louwe (1899-1971), geheel rechts op bijgaande foto, kwam één reactie en wel van emeritus pastor Jan van Diepen uit
Den Helder. Hij herinnerde zich dat hij voor het parochieblad van de parochie
Onze Lieve Vrouw Visitatie te ’t Zand (Noordzijpe) een tiendelige serie had
Oplossing opsturen naar het
redactiesecretariaat Samen Kerk,
Postbus 1053, 2001 BB Haarlem

Horizontaal

geschreven over de 150-jarige geschiedenis van deze parochie en daarin wordt

1. Hij maakt een heerlijke salade 4. Twee tijdsaanduidingen in één, dat is heel nauwkeurig
7. Bidden met een fleurig hoofddeksel 9. Die kan je iemand draaien 10. Die boom klinkt heel
meegaand 11. Zo denken wij erover 12. Uitroep van de kruidenier? 14. Daarin kun je ook
betalen 15. Daar mag je niet buiten gaan

ook de priesterwijding en de eerste H. Mis van Pater Albertus Louwe in 1928
genoemd. Hij kan echter geen namen van de medestudenten op de foto noemen. Om deze reden is intussen contact gezocht met de Congregatie van de
Paters Minderbroeders Franciscanen (o.f.m.). Zij hebben toegezegd de foto
voor te leggen aan de oudste broeders. Wie weet levert dit nog wat op.

Verticaal
1. Deze grondsoort is zaligmakend 2. Dit overlegorgaan vergadert met liefde ‘s morgens
3. Kraam je dit dierengeluid uit in Indonesië? 4. Als je die op het droge hebt, zit je goed
5. Een chromen geestelijke vormt de bemanning 6. Een vervelende vogel? 7. Sommigen
kunnen ervan leven 8. De helft van een komisch filmduo 11. Met een ronde noot betalen?
13. Fel lichtend, maar niet op een fijne plaats

Onbekende geschiedenis (77)
De foto uit het archief van de Z.E. Heer Henricus Wilhelmus Jacobus Kuipers
(1921-1999) met bisschop Mgr. Th.H.J. Zwartkruis, in een vrolijk gesprek verwikkeld met een meisje, leverde geen reacties op. Ook de herplaatsing van de foto
met de poging wat meer te weten over waar en wanneer en bij welke gelegenheid deze foto is genomen heeft helaas geen reactie opgeleverd.
Hebt u zelf een onbekende foto van een

Prijswinnaars van de crypto in het februarinummer Samen Kerk:

Opsporing verzocht (9)

kerkelijke gebeurtenis of een priester, pater

• Mevr. I.J.M. Rutte-Remkes, Purmerend
• M. Uytendaal, Haarlem
• F. Stor, Koog a/d Zaan.

Dhr. Henk Dinkgreve uit Purmerend is nog steeds op zoek naar een exemplaar

of zuster en wilt u er meer van te weten zien

van de boeken “Lectionarium voor de Zondagen A-cyclus” en “Lectionarium

te komen, dan kunt u deze opsturen naar

voor de Zondagen B-cyclus”. Hij wil beide boeken graag tijdelijk lenen om

de redactie van Samen Kerk, Postbus 1053,

te gebruiken bij de vieringen in de parochies H.H. Nicolaas en Catharina / H.

2001 BB Haarlem. De foto ontvangt u zo

Paulus te Purmerend. Wie kan hem helpen?

spoedig mogelijk weer retour.

Gefeliciteerd met uw prijs en tot de volgende cryptogram.

Oplossing februari 2014
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Namens de redactie
Petra Vermeer
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Vermeldenswaard

Parels uit de schattengrot

1

>

2

< 1. Beste lezers en lezeressen,

naar huis na twee inspirerende praktijk-

Hierbij willen wij u namens de redactie en de

ervaringen over “hoe het geloof door te

jury hartelijk danken voor de enorme stapel

geven aan een volgende generatie”. Twee

inzendingen van de kerstpuzzel in Samen

begeleiders van Young Seven (regio Schagen)

Kerk december 2013. De diversiteit aan inzen-

vertelden over hun jongerengroep. Daarnaast

dingen; briefkaarten, ansichtkaarten, kerst-

gaf een coördinator van het gezinswerk in

en nieuwjaarskaarten, mooie wensen voor

de Vredeskerk en Obrechtkerk inzicht in de

het jaar 2014 en natuurlijk de zelfgemaakte

activiteiten voor jonge gezinnen in de regio

kaarten, was weer hartverwarmend. Dank

Amsterdam zuid. “Het enthousiasme en de

u voor alle goede wensen die wij vanuit het

warmte straalde van deze verhalen af”, aldus

hele land mochten ontvangen.

één van de deelnemers. Vanuit de verhalen

De oplossing van de kerstpuzzel is:

namen de deelnemers diverse tips meer naar

“Een kerststal zonder dieren, is als een herder

huis voor de eigen situatie. Bijv. een familie-

zonder kudde”.

viering maximaal 45 minuten te laten duren,

De jury had een onmogelijke taak, maar de

of ouders meer te betrekken bij de activi-

volgende prijswinnaars hebben gewonnen:

teiten, of gewoon te gaan doen! Voor meer

• J.P. Put, Noord Scharwoude

info: www.jongbisdomhaarlem.nl >

• P.J. Mooij, Spanbroek

• Mw. A. Lagerweij, Amsterdam

< 3. Training voor “religious teachers”
in de Engelstalige parochie in
Amsterdam oost

• Mw. M. van Leur-Koning, Beverwijk

Op zaterdag 25 januari en zaterdag 1 februari

• T. Hekelaar, Haarlem

jl. vond er een training plaats voor begelei-

• A.W. Spronk, Zwaag

ders van de catechese aan kinderen, tieners

• Dhr. Chr.J. Eeuwens, Uithoorn

en jongeren van de Engelstalige parochie

• Dhr. S. de Wit, Grootebroek.

The Blessed Trinity in Amsterdam oost. Een

• Mw. B. van Rossum-Willems, Muiderberg
• Zr. M. Koolmees, Heemstede

>

3

>

4

U ziet: de prijswinnaars komen vanuit alle

de training. Gesproken werd o.a. over de

hoeken van het bisdom en zelfs daarbuiten.

kern van het katholieke geloof, de Bijbel en

Wij feliciteren de prijswinnaars van harte en

het gebruik hiervan in de catechese, over

zij ontvangen binnenkort hun prijs.

uitdagingen op dit moment in de catechese

De kleurplaat, op de laatste bladzijde van het

en hoe je met de verschillende doelgroepen

Kerstnummer Samen Kerk, heeft ook gezorgd

in gesprek gaat over het katholieke geloof.

voor de nodige inzendingen. Een compilatie

De meeste catechese vindt in de Engelstalige

hiervan vindt u op de laatste bladzijde. Ook

parochie plaats op zondag, als mensen uit

hiervoor mag de jury de volgende inzender-

Amsterdam en de wijde omgeving daar toch

tjes van harte feliciteren:

al naar de Mis komen. Een enorme inzet elke

• Zico Atmopawiro, Amsterdam

zondag weer van deze “religious teachers”! >

• Sanne Duijn, Heerhugowaard, 3 jaar
• Linda Bakker, Zwaagdijk, 10 jaar

< 4.Magazine – De Paus - Franciscus

• Jan Willem Oomes, Opmeer, 6 jaar

Paus Franciscus is op 13 maart 2014 één jaar

• Noortje van Wieringen, Utrecht, 9 jaar.

paus. Daarom verschijnt bij Adveniat het

Petra Vermeer, Bisdom Haarlem-Amsterdam

bevat 74 pagina’s met foto’s en inspirerende

Pers en publiciteit >

uitspraken uit zijn eerste jaar. Rond 11 maart
zal het magazine in alle kiosken van ons land
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Mijn korte schets van de muzikale familie Andriessen in
Haarlem, werd tot mijn vreugde aangevuld door mevrouw
Reinders - Andriessen uit Hilversum. Nu is Hilversum de
plaats van de roemruchte Vituskerk - monumentale schepping van Pierre Cuypers - en mijn geboortedorp: mijn eerste
communie heb ik in de Vitus gedaan. Maar wat blijkt: de
herkomst van de Andriessens is datzelfde Hilversum! Ik had
zelf nooit het verband gezien, maar de muziekschool waar ik
heel wat voetstappen heb liggen, heette Verenigde muzieklycea.
De oorsprong daarvan was het muziekinstituut Andriessen
in de Veerstraat. Dat wist ik, maar dat het om één en dezelfde
familie gaat, is me nu pas duidelijk geworden, dankzij mevrouw
Reinders-Andriessen!
De familie Andriessen behoorde tot de Erfgooiers. De eerste
muzikale telg was dus niet de vader van de bekende componist Hendrik Andriessen, maar de grootvader: Kees Andriessen
geboren in 1814, timmerman uit Hilversum. Zie voor een
uitvoerige mooie schets: http://members.chello.nl/g.albers/
muziekinstituut_andriessen.htm, waaraan ik veel ontleen.

groep van 15-20 personen was aanwezig op

eenmalige magazine DE PAUS. Dit magazine

>

De Hilversumse Vitus en de muziek

< 2. Impulsdag Geloofsopbouw op
18 januari jl. te Heiloo

liggen. De prijs van het magazine is € 5,95.

Ruim 50 mensen waren aanwezig op deze

aangeboden aan alle parochies. Voor meer

Impulsdag. De deelnemers gingen bemoedigd

informatie: www.adveniat.nl <
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Het magazine wordt met staffelkorting

De muzikale jongeman kreeg les van de toen bekende componist Van Bree. Hij gaf zelf pianoles, maar de omstandigheden
waren toen wel anders dan tegenwoordig. Hij ging vaak te voet
naar de omringende dorpen: Baarn, Soest, Bussum, om les te
geven. Naar s’ Graveland werd hij met een koets gehaald. Deze
Kees kreeg een grote schare kinderen, onder wie de drie jongens
Nico, Hendrik en Cornelis / Kees jr (1865-1947). Welnu, deze
drie werden beroepsmusici - daarvóór was het vooral liefdewerk
oud papier – en Nico ging naar Haarlem en werd stamvader
van de muzikale Andriessens daar. Daarover heb ik eerder
geschreven. Maar Hilversum behield óók zijn Andriessens! Wat
ik hierbij vooral van belang vind, is de grote rol die de Vituskerk
(aanvankelijk de oude natuurlijk) daarbij heeft gespeeld. Zonder
overdrijven kan ik zeggen dat velen in het toen niet zo rijke
Hilversum door kerk en liturgie van de Vitus in aanraking zijn
gekomen met de muziek en zo de kans kregen om daarin verder
te komen.

en dirigeerde mee. Diens jongere broer Kees jr. hielp al op
twaalfjarige leeftijd aan de Kerkbrink muziekleerlingen, soleerde
als 16-jarige in Amsterdam en ontwikkelde zich als componist
bij de bekende Bernard Zweers. Samen met zijn vader en broer
organiseerde hij muziekavonden op de plek waar nu aan de
Emmastraat de (alweer voormalige) KRO-studio staat.

Muzikaal en kerkelijk leven
Al in de 19e eeuw voerden de Andriessens missen van Palestrina
uit in de Vituskerk. Toen Kees jr. de leiding van het St.Vituskoor
overnam, stond hij zijn plaats aan het orgel af aan zijn zoon Tom
Andriessen. Tom was tevens samen met zijn broer Eddy muziekdocent in Hilversum; zó was het muzikale en kerkelijke leven
vervlochten. Wat opvalt, is hoeveel moeite en ontberingen men
zich in die tijd getroostte voor muziek en liturgie. Het motto van
de familie, was, zo verzekerde mevrouw Reinders Andriessen
mij: Alles wat je doet, ter meerdere eer en glorie van God. Deze
dame, dochter van Eddy en kleindochter van Kees jr., heeft zich
ervoor ingespannen dat de partituur van de Comeniuscantate
van laatstgenoemde weer werd gerestaureerd. Het werk werd
in 2011 in Naarden uitgevoerd na meer dan honderd jaar niet
te zijn gehoord; er bestaat een mooie cd van. Het strijkkwartet
laat flarden Wilhelmus horen, nog vóórdat het onze nationale
hymne werd. En nu komt het meest bijzondere: deze onvermoeibare dame is bezig om een bijna honderd jaar oude Requiem,
ook van haar grootvader, dit jaar te laten uitvoeren, bij honderd
jaar herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Daarover moet het
bisdomblad maar eens apart berichten! Verbaast het u nog dat
deze dame bijna twintig jaar het meisjeskoor van de Vituskerk
heeft gedirigeerd? Ter meerdere eer en glorie van God... <

Marcel Poorthuis
Faculteit Katholieke Theologie

Door een tournee van een Tiroler koor kwam Kees senior op
het idee om ook in Hilversum een koor op te richten: het eerste
Hilversumse mannenkoor. In 1834 werd Kees (pro deo!) dirigent
van het Vituskoor; zijn zoon Hendrik bespeelde later het orgel
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Jongeren

Jongeren

Stille Omgang
Jongerenprogramma

Jongerendag op Palmzondag
in Haarlem

agenda
>> 1 maart
College Tiltenberg
Jongerenpastoraat III,
Vogelenzang

Het is bijna zover! Op 22 maart 2014 vindt voor de negende keer het jongerenprogramma van
de Stille Omgang plaats. Het programma zal in teken staan van het thema “OPEN UP!”. Vanuit

Op zondag 13 april 2014 wordt wereldwijd de 29e WereldjongerenDAG gevierd. Ook in Bisdom

de chaos en drukte gaan we op zoek gaan naar de stilte, naar hoe we ons in die drukte en ruis

Haarlem-Amsterdam wordt voor jongeren een speciale dag in Haarlem georganiseerd met het

van alledag, kunnen openstellen voor Hem.

thema: ‘arm, armer, rijkst!’. Het is dé dag om kennis te maken met vele jongeren uit het bisdom, gezellige momenten te delen maar ook om samen ons geloof te vieren. Het thema is:

Het programma bestaat onder meer uit een kleine ’College tour’, waarin we onze sprekers aan

‘arm, armer, rijkst’.

de tand zullen voelen. Hoe combineren zij hun drukke leven met God en geloof? Daarna zal
pater Dries van den Akker ons met zijn verhaal meenemen naar een plek waar het thema van

De dag start om 11.30 uur in de St Josephkerk, waar Mgr. Hendriks in de eucharistieviering zal

de avond op zijn hoogtepunt komt. We laten ons onderweg inspireren door de muziek van ver-

voorgaan en de Life Teen-band de viering muzikaal zal opluisteren. Daarna verplaatsen we

schillende artiesten. Gooi alles lekker los met Praising Joyfully. Vind inspiratie in de muziek van

ons naar ‘Stem in de Stad’, een oecumenisch diaconaal centrum. Daar komen dagelijks inwoners

Marnix Emanuel en laat je meevoeren door de melodieën van Hanneke Ruijs.

uit Haarlem langs voor een praatje of om te eten. Ook worden vanuit ‘Stem in de Stad’ dak- en

Na dit alles volgt de Eucharistieviering en aanbidding, waar Bisschop Punt in voorgaat. We slui-

thuislozen bezocht. Joris Obdam van het straatpastoraat zal ons deze dag meer over zijn werk

ten natuurlijk af met het gezamenlijk lopen van de Stille Omgang door de stad. Laat je inspire-

vertellen.

ren door alles wat op je af komt en “OPEN UP!”.

In ‘Stem in de Stad’ zal het hoofdprogramma met o.a. kleinkunstenares Charlotte Glorie
plaatsvinden. Charlotte Glorie staat bekend om haar eigen geschreven conferenceteksten en

Het evenement zal plaatsvinden in de St. Nicolaas Basiliek te Amsterdam. De deuren gaan open

melodieën en ze begeleidt zichzelf op de piano. Charlotte is vanaf haar geboorte (1970) blind.

om 19:45. Iets na middennacht zal het programma ten einde lopen.

Daardoor ziet ze de dingen letterlijk, maar ook figuurlijk anders! Gedurende de middag zullen
er verschillende actieve, ontmoetende, creatieve en verdiepende workshops worden aangebo-

Meer informatie:

>> 12 april
Bavo-dag, Haarlem
>> 13 april
Palmzondag met
jongerenplatform
>> 2-4 Mei
Vormingsweekend III;
Next Step, Helmond
>> 7 juni
Diocesane vormselviering,
Heiloo
>> 14 juni
Netwerkbijeenkomst voor
jongerenwerkers, Haarlem

Arm, armer, rijkst
Traditiegetrouw schrijft de paus voor deze dag een brief aan de jongeren en geeft hij een

Contact:

thema voor de dag mee, gebaseerd op een Bijbelvers. Dit jaar is dat Mt. 5:3 “Zalig de armen

info@stille-omgang.nl

van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen”. De paus zegt in zijn brief dat we in de

aanmelden gewenst via: aanmelding@stille-omgang.nl

eerste plaats vrij moeten proberen te zijn
van materiële dingen. Daarnaast zijn de
armen niet alleen mensen aan wie wij

Jongerenpastoraat krijgt
nieuwe website

>> 28-30 maart
Vormingsweekend II;
Next Step, Helvoirt

den. Met als afsluiting een heerlijke maaltijd.

www.stille-omgang.nl/jongeren
www.facebook.com/StilleOmgang

>> 22 maart
Stille Omgang, jongerenprogramma, Amsterdam

iets kunnen geven. De armen hebben
ons veel te bieden en te leren! Een mooi
thema voor deze dag!
Voor meer informatie:

Het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem- Amsterdam krijgt volgende maand

www.jongbisdomhaarlem.nl/WJDag of

een nieuwe website. De nieuwe website zal op vele wijze verschillen ten opzichte

word lid van onze Facebookpagina: Jong

van de huidige website. Met de nieuwe website probeert het jongerenpastoraat een

Bisdom Haarlem-Amsterdam.

>> 22 juni
Sint Jansprocessie, jongerenprogramma, Laren
>> 28-29 juni
Katholieke Jongerendag
(nieuwe stijl), Nieuwkuyk
>> 9-12 juli
Tienerkamp, Heiloo
Meer informatie over activiteiten
in het volgende seizoen:
www.jongbisdomhaarlem.nl of
023-5112635

nieuwe groep jongeren te bereiken en te voorzien in een behoefte om meer over God
en het Katholieke geloof te weten te komen. In korte teksten wordt er op een persoon-

Informatie

lijke, aansprekende en duidelijke manier uitleg gegeven over geloofsonderwerpen die

Toegang: € 7,50 (leeftijd: 16-30 jaar)

aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Zo is de website ook interessant voor

Locatie: St Josephkerk, Jansstraat 43,

jongeren die nog heel weinig van het geloof weten, maar wel via het web op zoek

Haarlem & Stem in de Stad, Nieuwe

gaan naar God. En als deze jongeren na verloop van tijd andere gelovige jongeren wil-

Groenmarkt 22, Haarlem.

len ontmoeten, dan kunnen zij zich natuurlijk aansluiten bij de activiteiten van het bis-

Meer info en aanmelden:

dom, of natuurlijk via Social Media! De website biedt ook veel interessante informatie

www.jongbisdomhaarlem.nl/WJDag of

en nieuwsberichten voor begeleiders. De nieuwe website is vanaf palmzondag (13 april)

info@jongbisdomhaarlem.nl

te vinden via: www.jongbisdomhaarlem.nl of www.jongekerk.nl

De 29e WereldjongerenDAG wordt georganiseerd door het jongerenplatform.
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Veertigdagentijd

Aswoensdag: een goed begin!
De schriftlezingen van de Aswoensdagliturgie vind
ik altijd indrukwekkend. Ze zetten ons op weg naar
een bijzondere tijd en met een bijzondere opdracht;
namelijk dat ons gevraagd wordt ons om te keren en
een nieuw begin te maken. ‘Nu is het de gunstige tijd’
heeft Paulus ons gezegd. ‘Blaast de bazuin en kondig een
heilige vastentijd af ’, meldde ons de profeet Joel. En via
Mattheus wees Jezus ons er op hoe we dat moeten doen.
Niet te overdreven, een beetje onopvallend, maar wel
echt en vanuit je hart.
Je omkeren en een nieuw begin maken? Hoezo? 1 januari
is toch al geweest en mijn goede voornemens waren
twee weken daarna toch al weer gesneuveld? Je bekeren
en opnieuw beginnen....is dat niet een beetje zwaar? Wij
zijn toch niet zo van de schuld en zonde? En dan ook
nog gaan vasten, zo begin maart. Waar is dat eigenlijk
goed voor?
In de Bijbelse tijd lag, als het om vasten ging, het accent
vooral wel op schuld en zonde. Dat zien we bij die Profeet
Joel met name terug. De plagen van sprinkhanen en
droogte, de chaos en de onderdrukking werden gezien als
gevolg van de schuld en de zondigheid van het hele volk.
Ouderen onder ons komen nog uit een tijd dat schuld en
zonde vooral ook met je persoon te maken hadden. Nu
waren katholieken daar wat soepeler in dan onze strenge
reformatorische broeders, maar toch: Jij had gezondigd, jij
was schuldig en dus moest jij boete doen om weer in Gods
genade terug te kunnen keren. Menig geoefende predikant
wist daar middels een lijdensmeditatie wel raad mee.
Dat is verdwenen, goddank! Maar daardoor zijn zonde
en schuld ook lastige begrippen geworden in ons
moderne denken, en beperkt vasten zich inmiddels
alleen nog tot dieetgoeroes. Je krijgt nu hooguit nog een
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schuldgevoel als je een reep chocola naar binnen werkt,
in plaats van de voorgeschreven rijstwafel.

Vasten
Toch kennen nogal wat godsdiensten en stromingen een
vorm van vasten en dat is niet voor niets. Orthodoxe
joden nemen dit zeer serieus en ook de ramadan is in
Nederland een bekend begrip geworden. Het is goed
je lichaam te reinigen, want het werkt ook door in je
geest. Je wordt er een beter en gezonder mens van. Er is
dus niets mis mee om aan jezelf te werken en te denken
aan je eigen gezondheid. Maar of dit ook vanuit bijbels
perspectief bedoeld wordt?
Nee, want hier staan God zelf, zijn Wet en zijn
Koninkrijk op aarde op het spel. Zijn oproep tot
bekering en vasten zijn een uitnodiging om met Hem
het gesprek aan te gaan. Bekering betekent niet onmiddellijk denken het licht te hebben gezien. Bekering
betekent: een moment stil staan, even over je schouder
naar achteren kijken, je leven met z’n mooie en minder
mooie momenten aan je voorbij laten gaan en God
te vragen een en ander eens te evalueren. Want laat ik
mij in m’n gangbare leventje tot nu toe door Hem iets
zeggen? Laat ik mij in m’n doen en laten leiden door de
Tien Leefregels en door wat Hij mij vraagt aan liefde en
trouw? En wat het allerbelangrijkste is: hoe zit het met
mijn houding naar mijn naaste?
Zo’n omgekeerde houding, terugkijken, evalueren en
opnieuw beginnen, zal het verschil maken, want zo
zullen we, ondanks onze fouten en tekortkomingen, een
teken van Gods barmhartigheid kunnen ervaren.
En wat zo mooi is; het is van alle leeftijden en het mag
iedere dag opnieuw, want Gods barmhartigheid kent
geen grenzen en sluit niemand uit.

En die barmhartigheid van God, die liefde en vergeving dus, worden helemaal zichtbaar in Jezus zelf. Hij
bracht voor velen een leven gevende en vooral leven
veranderende boodschap, maar Hij deed dat tegelijk in
zwakheid. Geen grote visies, geen uitgewerkte programma’s, maar gewoon met oog voor alles wat mensen bezig
hield. Niet oordelend, maar vergevend en uitnodigend.

Betrokkenheid, bidden en vasten
En daarom stelt Hij in het evangelie van Aswoensdag
drie dingen centraal die ons handelen in de komende
tijd kunnen bepalen: betrokkenheid, bidden en vasten.
Betrokkenheid, omdat anderen mij aangaan! Anderen
horen er bij en dat wat hen overkomt, moet ook mij
raken! Dat lijkt niet zo moeilijk als we selectief zijn
en zelf die ander voor het kiezen hebben. Maar dat
deed Jezus niet en dat verwacht Hij ook niet van ons.
Betrokkenheid lijkt simpel. Maar echte betrokkenheid
is meer dan vragen: ‘Hoe gaat het?’ en vervolgens maar
hopen dat die ander alleen maar zegt: ‘Goed hoor’. Echte
betrokkenheid is niet zo makkelijk. Je moet je eigen
wereld uit, je openen voor anderen en soms een beetje
over je eigen grenzen heen stappen.
Bidden lijkt in eerste instantie ook niet zo moeilijk,
maar bidden in je eigen binnenkamer betekent: God
binnenlaten in je hart en dat zonder reserve. Ook dat is
lastig, want God laat mij dan in de spiegel van m’n eigen
ziel kijken en dan zie ik wie ik echt ben. Wil ik dat wel?
Mijn hart is zo’n gevoelige plek en misschien ben ik al
wel genoeg gekwetst? Maar wie zichzelf oprecht leert
kennen, wie in die spiegel van God leert kijken, gaat ook
ontdekken. Namelijk dat God ook op mij betrokken is.
Dat Hij zijn beeld ook in mij heeft neergelegd. God wil
dat ik er ben en daagt mij uit er ook voor die ander te
zijn. Bidden is dat gesprek met hem durven aangaan
en je hart de ruimte geven om Zijn antwoorden op te
vangen.
En dan vasten. Een prima middel voor sommigen van
ons om wat kilo’s kwijt te raken. ‘Minder snoepen en
minder achter de Ipad’, wisten de kinderen van de
Koorschool mij te melden. Van alles wat minder helpt

je inderdaad bewuster te leven en stil te staan bij wat je
gegeven is.

Meer...
Maar misschien moet in geestelijke zin de komende tijd
het accent juist wel op ‘meer’ liggen. Meer aandacht voor
mijn relatie tot God. Meer aandacht voor elkaar, meer
betrokkenheid op elkaar, meer oog hebben voor die
ander. Het helpt ons niet alleen om bewuster te leven,
maar we geven die ander er ook deel van leven mee.
Gods denken zet onze wereld een beetje op z’n kop. Daar
waar wij vaak in de maatschappij op onze fouten worden
afgerekend, daar mogen we van God telkens weer
opnieuw beginnen. Het tekent zijn houding naar ons,
maar Hij verwacht van ons dan wel dat we dicht bij Hem
blijven, leven vanuit de schrift en de sacramenten - in
deze tijd met name het sacrament van boete en verzoening – en met oog voor hen die liefde en leven soms
moeten missen of er moeite mee hebben.
Aan het begin van de veertigdagentijd is er wat as op
ons hoofd gestrooid en klonken de woorden: ‘Bekeer je
en geloof in het evangelie.’ Het is een prachtig gebaar
om je eigen leven een beetje te relativeren en tegelijk
‘ja’ te zeggen op het vertrouwen dat God je niet los
laat. Bekeren, je omkeren heeft alles met vertrouwen
te maken, zoals een kind dat graag alleen een drukke
winkelstraat in rent, maar op enig moment toch omkijkt,
omdat zij er op vertrouwt dat haar moeder achter haar
aan komt en haar handje vastpakt. Bij God is het niet
anders! Die hand van God mogen wij de komende
veertigdagen extra voelen, als wij hem maar willen
vastpakken. En als daar vasten, onthouding en wat meer
kerkgang aan kunnen bijdragen is dat alleen maar winst.
Pasen zal daardoor anders zijn, intenser en een echt
scharnierpunt van de winter naar de lente, van de dood
naar het leven. ‘Vandaag is de gunstige tijd’, heeft Paulus
ons gezegd. Laten we er dus maar mee beginnen! <

Diaken Eric Fennis
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Paaskaarsen
DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?
Kijk eens op www.tiltenberg.org
of kom langs op De Tiltenberg!

Lam Gods

DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?

B

C

D

Kruis opChi-Rho
Kruis
Kijk eens
www.tiltenberg.org
of kom langs op De Tiltenberg!
Paaskaars!

Kruis en Vissen H. Drie-Eenheid

Bestel nù uw

E

PASEN
20 en 21 april

Maak uw keuze kenbaar voor 14
maart 2014. 375
Zilkerduinweg
In dat geval beschikt u op tijd over uw Paaskaarsen.

2014

2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

Kaarsenfabriek

Wilt u de priesteropleiding steunen?
Uw gift is zeer welkom op rek.nr.
NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie

PAPÔT
MOORSEL
Wilt u-deVAN
priesteropleiding
steunen?

Uw
is zeer
welkom opRoomburg)
rek.nr.
Nieuwenhuizenweg 15 - 2314
XPgift
LEIDEN
(Industrieterrein
Tel. 071 - 301 02 84 / 301 02
25 - INGB
Fax 071
- 301
03
NL64
000
000235464
E-mail info@papot.nl - Internet
www.papot.nl
t.n.v.
Het Grootseminarie

De Vastenaktie van

zuster Mary Anthony

zuster Mary Anthony

Wat wordt uw
vastenaktie?

“Een
thuis
www.vastenaktie.nl
bouwen
Het
inis Svastentijd
ierravan 5 maart tot 19 april
LeonINGB
e” 000 000 5850
IBAN: NL21
ANDER

Paaskaarsen
Huispaaskaarsen
Altaarkaarsen
Huwelijkskaarsen
Doopkaarsen
Noveenkaarsen
Devotiekaarsen
Devotielichten
Godslampolie
Miswijn
Hosties
Wierook/Briketten
Kandelaars
Geschenkartikelen
Banieren

Keuze uit 5 prachtige
reliëfs St. Willibrord
Grootseminarie

Grootseminarie St. Willibrord
Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang
tel. 0252 345 345
www.tiltenberg.org

e Vastenaktie van

A

Personalia

Wat wordt uw
vastenaktie?
www.vastenaktie.nl
Het is vastentijd van 5 maart tot 19 april

IBAN: NL21 INGB 000 000 5850

EVEN MINDEREN VOOR EEN ANDER
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Belicht
Op de achterpagina van het Kers
tnummer stond een kleurplaat
voor de kinderen. We ontvinge
n een grote stapel tekeningen
terug! Hierbij een kleine selectie
én bericht van Noortje. Ze schr
eef
ons het volgende:
In de kerstvakantie was ik bij oma
Dora.
Bij haar heb ik lekker gekleurd.
Toen heb ik er nog zelf een tijd
naar gekeken.
En nu stuur ik hem in.
Noortje

Sanne Duijn

Zico Atmopawiro

Jan Willem Oomes

Noortje van Wierin

gen

Linda Bakker

Uw foto in Samen Kerk?
Hebt u een mooie foto die u wilt delen met de lezers van Samen Kerk?
U kunt uw bijdrage per e-mail sturen aan >> BKlaassen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Per post kan natuurlijk ook: Samen Kerk, postbus 1053, 2001 BB Haarlem. Vermeld kort bij welke gelegenheid de foto genomen
is en wie erop te zien is.

