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Tijdens de corona-crisis;  10 april 2020 
 

           
 

Beste parochianen, 
 

Heeft u ook het gevoel dat dit jaar de Goede Week eigenlijk de mist in gaat? 
Op het eerste gezicht lijkt het er allemaal wel op. Bezoeken en ontmoetingen 

die we gepland hadden en waar we naar uitkeken, kunnen nu heel vaak niet 
doorgaan. In plaats daarvan moeten we ‘in een intelligente lockdown’ blijven. 

En intelligent of niet, thuis ‘opgesloten zitten’ blijft moeilijk. En toch laat ons 

geloof niet toe om deze periode alleen maar te beschouwen als verloren tijd. 
Wij mogen dat ook niet als zinloos beschouwen. Ook dit jaar moet de Goede 

Week ‘goed’ kunnen zijn. 

 

Wat we nu meemaken dwingt ons tot geduld. Dat lijkt passief, maar is het 
niet. De Bijbel geeft ons sterke voorbeelden. Het Godsvolk kon pas na veertig 

jaar in de woestijn het Beloofde Land binnengaan. Natuurlijk kunnen we 
tijdens deze pandemie gezamenlijke vieringen niet door laten gaan, we 

begrijpen de noodzaak van alle strikte maatregelen. De beperkte 
kerkopenstelling waarvan we nog gebruik mogen maken is in die zin als een 

klein geschenk en als u de kerk bezoekt, vragen we u om vooral alle 
voorschriften ter harte te nemen (1,5 meter afstand, en niet alleen daar). Als 

we streng zijn voor onszelf, houden we het beste rekening met de ander!  
 

We worden verplicht afstand te houden. Zelfs in noodzakelijke gevallen kunnen 

we mensen amper of niet bijstaan. In het ergste geval creëert dat ook 
dramatische toestanden waarvan we van harte hopen dat die ons allemaal toch 

bespaard blijven. De hoop is er op gericht dat deze situatie niet te lang duurt, 
maar we moeten er rekening mee houden dat het virus nog lange tijd onder 

ons zal zijn. Geduld is dus wachten. Maar het ons opgelegde geduld kan ons 
eveneens voorbereiden – spiritueel, mentaal en zelfs fysisch – op wat komen 

gaat, wat het ook zal zijn. We dachten de toekomst te kennen. Maar de wereld 
is grondig aan het veranderen. Na-corona zal niet zijn als voordien.  

 
Het heeft allemaal iets te maken met goedheid. Goed zijn vandaag, in een 

nieuwe context. Tot goedheid is iedereen geroepen, vanuit zijn mens-zijn. De 
Goede Week toont ons niet alleen Gods goedheid, maar maakt van ons ook 

mensen voor ‘het goede doel’, en hopelijk goede mensen. 
 

Namens het parochieteam wensen we u alvast een Zalig Pasen. 

Henk Jan Kok, lid parochiebestuur 
 

 
Burgervader steunt onze aanpak 

 

Eind maart ontvingen alle besturen van de religieuze instellingen in en rond 
Den Haag een brief van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Hij steunt 

in deze brief het door ons gevoerde beleid om de kerkgebouwen te sluiten. Een 
deel van deze brief willen we u niet onthouden: 

 
Het coronavirus stelt onze stad voor enorme opgaven. Ik ben dankbaar voor 

de manier waarop u de aanwijzingen en maatregelen tot nu toe heeft 

 



opgevolgd, waaronder het afzeggen van bijeenkomsten of zelfs het volledig 
sluiten van uw gebedshuis. Dit zijn ingrijpende keuzes, des te meer omdat 

gebedsruimtes juist in deze periode voor velen een plek zijn voor steun en 
kracht. Ook zijn er vele initiatieven voor hulp en solidariteit. Dank dat we ook 

in deze moeilijke tijden op u kunnen rekenen. Als ik u kan helpen, dan hoor ik 
dat graag. 

 
Ook schrijft hij nog: 

 
Juist in deze periode, waarin bijvoorbeeld Ramadan, Pasen en Pesach gevierd 

gaan worden, begrijp ik de behoefte om samen te komen. Als stad hebben we 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ieders gezondheid te beschermen. 

Ik ondersteun daarom uw beleid om gebedsruimtes gesloten te houden. 
 

Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen  

 

De Nederlandse bisschoppen hebben een brief met een Paasboodschap aan alle 

gelovigen geschreven. Daarin verwoorden ze onder andere dat het een 
wederzijds gemis is om niet te kunnen samenkomen: de gelovige die het 

ontvangen van het Lichaam van Christus mist, en de voorganger die de 
gemeenschap, eveneens zijnde het Lichaam van Christus, mist. Zij moedigen 

ons aan om ons vast te blijven houden aan Christus, het Woord dat leven 
geeft. Voor de inhoud van de brief, zie https://www.rkkerk.nl/wp-

content/uploads/2020/04/Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020.pdf 

 
 
Vieringen via internet 

 

Afgelopen zondag was het Palmzondag. Manden vol palmtakjes stonden tijdens 

de viering rond het altaar. U had misschien verwacht dat de pastoor ze met 
wijwater zou zegenen, maar het besprenkelen met wijwater is in verband met 

besmettingsgevaar niet toegestaan. De takjes zijn daarom ‘droog’ gezegend. 
Vlak voor deze zegen verwees Pastoor Dernee naar de palmtakken waarmee 

martelaren in de iconografie vaak zijn afgebeeld. Zij doen een oproep aan ons 
allen om moedig te zijn en een keuze voor het leven te maken. Over de 

palmtakjes verderop in deze Nieuwsbrief meer. 
 

Als u nu kijkt op de hoofdpagina van onze website (www.p4ev.nl) ziet u links 
direct een verwijzing naar de live uitzendingen. Daarop klikken brengt u gelijk 

naar de juiste pagina. Helaas is het (nog) niet mogelijk direct de live beelden 
zichtbaar te maken. Daarvoor moet u naar YouTube. Dit is een restrictie die 

YouTube ons oplegt. De livestream is door bijna 100 mensen bijgewoond en de 
afgelopen week is de uitzending nog eens 250 keer bekeken.  

We hebben nu ook de eerste ervaring opgedaan met de muzikale invulling. Op 
deze wijze hopen we bij te dragen aan de paasgedachte en de Goede Week en 

de vieringen zo goed mogelijk bij u in de huiskamer te brengen. 

 
De volgende vieringen worden uitgezonden op: 

 
Goede Vrijdag - 10 april 19.00 uur 

Paaswake - 11 april 21.30 uur 
Eerste Paasdag - 12 april 10.00 uur 

Tweede Paasdag - 13 april 10.00 uur 
 

De misintenties voor deze dagen, die u bij het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap heeft opgegeven of nog zult opgeven, worden in deze 

besloten vieringen meegenomen bij de voorbeden. 

https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2020/04/Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020.pdf
http://www.p4ev.nl/


 
Als u op ons YouTube-kanaal bent vergeet dan niet ook een berichtje achter te 

laten. Dat stellen we zeer op prijs. Via het centraal parochiesecretariaat 
ontvangen we steeds vaker van u een aantal hele positieve reacties op onze 

aanpak, de uitzendingen op internet en de Nieuwsbrief. Daarvoor wederom 
onze hartelijke dank. Het is voor ons niet alleen fijn om iets van u te mogen 

horen, het helpt ons ook om het elke keer beter te doen. 
 
Collecteren tijdens de Corona-crisis 

 
De corona-crisis zorgt in de parochie voor allerlei hoofdbrekens. Op de eerste 

plaats natuurlijk hoe we met elkaar in contact blijven en toch samen kunnen 
vieren tijdens de veertigdagentijd, met Pasen, in de Paastijd en met 

Pinksteren. Maar dat er ook niet meer gecollecteerd wordt tijdens de vieringen 
is duidelijk merkbaar want u gaf altijd ruimhartig en deze opbrengsten moeten 

we nu node missen.  
Hoewel het praktisch niet mogelijk is om met een collecteschaal bij u langs te 

komen, willen we toch de mogelijkheid bieden uw financiële bijdrage aan de 
parochie te geven. Wilt u zo vriendelijk zijn het collectegeld dat u in andere 

tijden in de collecteschaal zou deponeren, nu over te maken naar de 

bankrekening van de parochie onder vermelding van ‘Collecte’? Dan houden 
we de parochie financieel gezond. Doet u mee met de Vastenactie? Ook deze 

bijdrage kunt u nu overmaken, met vermelding van ‘Vastenactie’.  De 
penningmeester zorgt dat het op de goede bestemming komt! 

 
U kunt uw bijdrage aan de collectes of de vastenactie 

overmaken op bankrekeningnummer 
NL62 RABO 0106 9749 04 

of via de hiernaast weergegeven QR code.  
 

Juist in deze tijd waarin we niet meer bij elkaar komen 
is uw steun meer dan nodig. We rekenen op u! 

 
 

 
Paastriduüm 

 

Alle vier de kerken zijn op Witte Donderdag ’s-middags geopend geweest. Ook 
op Goede Vrijdag zijn ze van 15.00 tot 17.00 uur geopend voor stil gebed en 

het opsteken van een kaarsje. Op deze dagen kunt u 's avonds om 19.00 uur 
de besloten viering volgen via de livestream. Deze is nu eenvoudig te vinden 

op de hoofdpagina van onze website.  

 
Om op Goede Vrijdag zelf een kruisweg te bidden, is een video met gesproken 

teksten en gebeden, beelden van de staties in de Maria van Jessekerk te Delft, 
en gezangen van het Stabat Mater (van Pergolesi), op de website van de 

parochie beschikbaar (https://p4ev.nl/live).    
 

Op Stille Zaterdag is alleen de Emmaus, van 13.00 tot 15.00 uur, geopend 
voor stil gebed. 

 
De besloten viering van de Paaswake begint zaterdagavond om 21.30 uur en is 

dan via de livestream mee te vieren. Met het missaaltje en een devotiekaarsje 
die u beide bij de kerkopenstelling heeft kunnen meenemen, kunt u aan deze 

viering thuis actief meedoen.  
 

 



 
Eerste en Tweedde Paasdag en de komende weken 

 
De besloten eucharistievieringen op beide dagen zijn vanaf 10.00 uur via de 

livestream mee te vieren. Met uitzondering van de Emmaus zijn deze dagen de 

kerken van 10.00 tot en met 12.00 uur geopend voor stil gebed, het opsteken 
van een kaarsje en, de Pastoor van Ars, ook voor aanbidding van het H. 

Sacrament. 
 

De week na Pasen is er kerkopenstelling op de dagen en tijden dat er anders 
eucharistie in de betreffende kerk zou worden gevierd. 

 
Voor wat betreft de kerkopenstelling op zondag vindt er voor de kerk Maria 

van Eik en Duinen een wijziging plaats: Vanaf de tweede zondag van Pasen 
(19 april) is de kerk dan, in plaats van 's ochtends, 's middags van 14.00 tot 

15.30 uur opengesteld voor stil gebed en het opsteken van een kaarsje.  
 
Paaskaarsen  

 
Doordat we dit jaar door de corona-crisis niet met vertegenwoordigers van de 

vier geloofsgemeenschappen bij elkaar konden komen om de paaskaarsen voor 
de geloofsgemeenschappen te maken, zijn deze nu alle vier door één 

parochiaan thuis gedecoreerd. Gerard van Dijk bood aan om dit te doen en we 
zijn Gerard dankbaar voor zijn tijd en creativiteit die hij aan het maken van 

deze vier paaskaarsen heeft besteed. In een volgende Nieuwsbrief zullen we 
aandacht besteden aan de decoraties op deze vier kaarsen.  

 

Ook de samenkomst om een eigen huispaaskaars te maken, is helaas niet 
doorgegaan. Wel hebben parochianen een huispaaskaars besteld. Deze ligt 

vanaf de kerkopenstelling op Goede Vrijdag voor u gereed, maar kan ook na 
Pasen nog worden afgehaald op de locatie waar u de kaars heeft besteld. 

 
Palmtakjes 

   

Een gezegende palmtak kunt u de komende weken (ook na Pasen nog) tijdens 
één van de momenten van kerkopenstelling ophalen. In verband met 

besmettingsgevaar zullen de palmtakken zodanig worden neergelegd dat 
niemand anders uw tak en u geen tak van een ander hoeft aan te raken. Wij 

vragen u wel om de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht te nemen en zo 
nodig rustig op uw beurt te wachten. 
Dat geldt ook voor het afhalen van devotiekaarsjes en missaaltjes.  
 

Klokken van Hoop 

 
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We 

leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand 
verloren hebben als gevolg van het virus. 

 

Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die 
werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we 

de klokken van hoop!  
 

Dat is de oproep van de Nederlandse Raad van Kerken om deel te nemen aan 
dit initiatief. Bijna 800 kerken hebben gehoor gegeven aan deze oproep om 

deelname. Ook wij willen hier gehoor aan geven. Door het luiden van de 
klokken op de woensdagavonden in april van 19.00 uur tot 19.15 uur. 

 



Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen zullen ook de klokken op Eerste 
Paasdag van 12.00-12.15 uur luiden om alle christenen een hart onder de riem 

te steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven. Zie ook 
https:/www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/kerkklokken-luiden-

om-12-00-uur-eerste-paasdag-om-opstanding-christus-te-vieren.  
 
Pastoraal Woord 

Van corona tot kruis, van kruis naar bekroning 

 
In deze Goede Week staan wij nog eens stil bij het lijden van onze Heer Jezus 

Christus. In Zijn lijden komt al het lijden in de wereld, van zovele mensen, ver 

weg en dichtbij, samen. Het lijden van alle mensen die met ziekte, 
eenzaamheid en dood worden geslagen brengen wij stamelend in gebed tot de 

Heer. Velen onder ons ervaren Zijn lijden aan het kruis als een persoonlijk 
lijden. We worden overrompeld door verdriet en onmacht tegenover een ziekte 

die steeds verder om zich heen grijpt. Het coronavirus slaat diepe wonden. 
Ook bij diegenen die zelf niet ziek zijn, maar wel een familielid, een vriend of 

vriendin, een kennis of collega hebben die besmet is geraakt. Dan komen 
angst en zorgen heel dichtbij. Ze dreigen ons vast te houden in een 

wurggreep. Ze dreigen ons te verlammen en te beroven van elk hoopvol 
perspectief. Maar juist te midden van al het lijden, kunnen en mogen wij 

terugvallen op een God die naar ons omziet, die van ons houdt. Een God die 
redt en bevrijdt. Een God ook, die ons in en door Jezus leven schenkt.  

 
Onlangs sprak paus Franciscus de wereld toe vanaf een leeg Sint-Pietersplein 

in Rome tijdens het Urbi et Orbi, om niet bang te zijn. ‘Wees niet bang’, zei hij, 

verwijzend naar de angst die de leerlingen om de hals greep bij de storm op 
het meer. Wees niet bang voor het lijden van het kruis dat velen van ons op 

dit moment ervaren. Want, ‘[D]oor zijn kruis zijn we gered.’ Deze woorden 
hebben voor ons een diepe betekenis. Ze herinneren ons eraan dat er een 

antwoord is op het lijden dat wij ervaren. Een antwoord dat vervlochten is met 
een hoopvolle belofte. De belofte van onze redding. In klassieke termen 

verwoord als ‘de zalige vreugde van onze verlossing.’ 
Daar waar het coronavirus en alle andere ziektevormen tot een persoonlijke 

kruisiging leiden, ontkiemen er in deze Goede Week zaden van hoop. Over 
enkele dagen, op Paaszondag lezen wij uit het Johannes evangelie over ‘het 

bezoek’ aan het lege graf. ‘Op de eerste dag van de week kwam Maria 
Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de 

steen van het graf was weggerold (Joh. 20,1).’ Maria Magdalena heeft de 
moed om nogmaals kruisiging en dood in de ogen te kijken. Niet zonder 

betekenis vermeldt Johannes dat het nog donker was. Maria Magdalena gaat 

het donker in. Ze gaat naar het lege graf in de veronderstelling daar een 
tastbaar teken van het donker van de kruisiging aan te treffen. In plaats 

hiervan treffen zij en de andere leerlingen andere tekens aan: een weggerolde 
steen, zwachtels en een opgerolde zweetdoek. Tekens van verrijzenis. Tekens 

van de overwinning op de dood. Tekens van bekroning!  
 

Ons leven eindigt niet met of bij het coronavirus. Ons leven vindt zijn 
voltooiing in Christus. In Zijn verrijzenis. Dat is ons geloof. Dat is onze hoop. 

Dat is onze bekroning.  
 

Namens het pastoraal team, Duncan Wielzen, pastoraal werker 
 

 
Berichten uit onze gemeenschappen  

 



Uit Maria van Eik en Duinen 
Thuisbezorgd 

We zitten gedwongen thuis, maar we komen niets tekort. Het is zó 

gemakkelijk allemaal, je belt, of je mailt en als het een beetje wil, dan 
staan ze over een tijdje voor de deur met de bestelling. De 

pakjesdiensten hebben het er maar druk mee. Kleren, schoenen, boeken 

en vooral deze dagen spellen, want we moeten de tijd toch doorkomen.. 
En als we dan toch bezig zijn: boter, kaas, eieren en nog veel meer 

levensmiddelen, want we moeten af en toe toch ook voor de inwendige 

mens zorgen. Met één muisklik krijgen we het allemaal op de stoep, bij 
de voordeur. Maar niet alleen de lichamelijke behoeften worden 

verzorgd, ook de geestelijke krijgen ruim aandacht. Maandag zag ik in 

de krant een foto uit Eindhoven. De deken ging met een groepje 
priesters langs een aantal kerken voor een kort gebed en de zegen met 

het Allerheiligste.  

 
Ook onze eigen parochie doet wat ze kan om het contact met andere 

gelovigen en met de Heer levend te houden. Op de vertrouwde tijd 

kunnen we, op afstand weliswaar, van huis uit, meevieren. 
Thuisbezorgd, maar dan anders. Eén muisklik en u doet mee in uw eigen 

huiskamer Schroom niet om aan te sluiten.  

 
Gerard van Dijk 
 

Normale kerkvieringen zijn voorlopig niet mogelijk. Maar de kerk is op 

gezette tijden wel toegankelijk voor een persoonlijk gebed in stilte. 

Afgelopen zondag werd van deze gelegenheid door 19 mede-parochianen 
gebruik gemaakt. Ook afgelopen dinsdag wisten diverse personen ons 

mooie kerkgebouw te vinden, niet alleen voor gebed, maar ook om een 

palmtakje te halen. Op Palmzondag waren de palmtakjes door pastoor 
Dernee aansluitend op de viering, die via een livestream was te volgen, 

gezegend. Op Witte Donderdag en op Goede Vrijdag is de kerk ook open 

van 15.00 tot 17.00 uur voor stil gebed en ook dan zijn palmtakjes 
verkrijgbaar. 

En zo passen we ons aan, aan de bijzondere omstandigheden van dit 

moment. Alles is anders, zaken die tot voor kort normaal waren zijn dat 
ineens niet meer. Gelukkig helpt de techniek een handje. Zo kunnen we 

via het internet toch nog vieringen binnen onze eigen parochie volgen. 

Maar behelpen blijft het, en sfeervol of gezellig is het niet echt.  
 

Het Gemengd Koor Deo Sacrum was al een tijdje aan het repeteren voor 

de vieringen rond Pasen, waaronder de hoogmis op Paasmorgen. Maar 
een onzichtbaar, en daardoor mysterieus virus stak een spaak in het 

wiel. Laten we bidden en hopen dat we over niet al te lange tijd in goede 

gezondheid uit deze nachtmerrie mogen ontwaken.  
 

Maar hoe dan ook: het wordt Pasen. Ik wens u voor straks een Zalig 

Pasen. 
 

Cor Havermans (Maria van Eik en Duinen) 

 



Uit de Pastoor van Ars 

Bonhoeffer:  

‘Eén van mijn helden is Bonhoeffer’ schreef wijlen pastoor Berger bij 

gelegenheid van Nieuwjaar 2000. Deze uitspraak kwam tevoorschijn 
toen wij (Ineke en Is.) afgelopen week de archieven in ons huis 

opruimden. Bonhoeffer schreef o.a. ‘Widerstand und Ergebung’: in het 

Nederlands vertaald als ‘verzet en overgave’, of, zoals pastoor Berger in 
2000 schreef: misschien zou je beter kunnen zeggen ‘berusting’; 

Toepasselijk in deze tijd.  

Bonhoeffer werd op 9 april 1945 opgehangen in KZ Flossenbürg, nadat 
hij in februari van Berlijn naar Buchenwald was overgebracht. 75 jaar 

geleden, dit jaar, op Witte Donderdag 9 april; toeval?!? 

In Trouw (7 april j.l.) haalt Gert-Jan Segers (ChristenUnie) de volgende 
woorden van Bonhoeffer aan: ‘Vrijheid ligt niet in verheven gedachten, 

maar in doen. Aarzel niet langer, ga de storm in en handel’(uit ‘Stadia 

naar vrijheid’). Bonhoeffer deed dat en moest het met zijn leven 
bekopen, in navolging van Christus en in het vertrouwen ‘wie ik ook ben, 

U kent mij, ik ben van U’ (slotregel van een gedicht van Bonhoeffer). 

 
Spreuk van de week: 

“De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen.”  (Bonhoeffer in 

‘Verzet&Overgave’, p.378) 
  

Ars kroniek: Palmtakken en telefonisch contact 

Deze week zijn of worden bij vele oudere en/of zieke leden van de 
Pastoor van Arsgemeenschap de palmtakken thuis door de brievenbus 

bezorgd. Vergezeld van een tekening van kinderen, en van een kaarsje 

om tijdens de Paaswake (mee) te branden.  
Clara, Sofia, Myrthe, Dagmar, Yfke, Luc, David, Christiaan, Marije, 

Daniel, Lieke, Nathan en Abel zijn de kinderen die u met hun tekeningen 

of knutselwerkjes een hart onder de riem willen steken. 
Een aantal zou in mei de 1e H. Communie doen. Andere zijn kinderen 

van Connection- leden en/of leden van het kinderkoor Alle4. 

 

Tevens proberen wij zoveel mogelijk parochianen telefonisch te bereiken 

met de vraag of er hulp nodig is dan wel of u behoefte hebt aan 

regelmatig (telefonisch) contact. Niet van alle Ars-parochianen zijn 
telefoon-gegevens bekend of te vinden. Als wij u niet bereikt hebben, 

telefonisch en/of met de palmtakken, dan kunt u bellen met 070-

3257269 of een bericht sturen naar pastoorvanars@p4ev.nl. 
 

Reactie van een parochiaan: 

Ik dacht, 'n palmtak in de brievenbus….wat vindingrijk is de jeugd van 
tegenwoordig, een plastic envelop, daar was Columbus nog niet op 

gekomen. 

+ Dan de gekleurde tekening met zelfs de belangrijkste details. 
+ Bij het kijken naar de foto van de kerk, merk je dat je ogen steeds 

hoger worden gericht en dan zit je zo in een Hemels tafereel. 
+ De kaars tenslotte symbolisch het licht dat onze brein moet doen 

inzien wat er werkelijk nodig is. Waarlijk een geschenk in de bus, dat 

ieders leven weer feilloos op de rails zal zetten. 
Hartelijke dank voor alle steun en hulp. 



Groetjes van Jan. 
 

Op Goede Vrijdag kunt u tijdens de kerkopenstelling van 15.00-17.00 

uur palmtakken meenemen. Op Goede Vrijdag zal de Matthëus Passion 
te horen zijn op de achtergrond. 

U kunt ook op 1e paasdag van 10.00-12.00 uur in de Arskerk terecht 

voor gebed en de palmtakken meenemen.  De paaskaars zal dan 
branden; deze wordt tijdens de besloten Paaswake op zaterdagavond 11 

april, 21.30 uur (www.p4ev.nl/live) door de pastoor gezegend.  

 
Voor april opgegeven misintenties worden door het pastoraal team 

meegenomen in de besloten viering op zondag, ook op 1e Paasdag, 

10.00 uur vanuit de Emmauskerk (www.p4ev.nl/live). 
 

 

Uit de Titus Brandsma 
 

Reacties op de kerkopstelling van de Titus Brandsma 

Zoveel mogelijk binnen blijven was het advies, maar even genieten van 

het mooie weer was een mooie gelegenheid om dit te combineren met 
een bezoekje aan onze kerk. In stilte en natuurlijk op 1,5 meter afstand 

werden er kaarsjes opgestoken, maakten mensen een rondje door de 

kerk en namen de tijd om te bidden. Aanwezig waren bekende 
parochianen, maar ook mensen die voor het eerst de kerk bezoeken. 

“Wat fijn dat de kerk open is”, want ik mis mijn kerk, werd er meerdere 

malen gezegd. Gelukkig hield iedereen zich keurig aan de voorschriften.  

De parochianen gaven ook aan heel dankbaar te zijn voor de aandacht 

vanuit de gemeenschap in de vorm van een kaartje, een telefoontje en 
de openstelling van de kerk betekent veel voor hen. Gehoorde 

opmerkingen:  

“Toen ik de kerk binnen kwam voelde ik me heel welkom, 

mede door de mooie rustige kerkmuziek. Gebed, een 

kaarsje en rust in mijn hoofd. Dank u wel.” 

“Ik dacht in 1e instantie: bidden kan ik thuis ook. Nu ben ik 

hier, en heb ervaren dat ik me hier in mijn vertrouwde kerk 

toch dichter bij God voel.” 

Uit de Emmaus 

Langzaam beginnen wij te wennen aan alle beperkingen die het 

rondwarende coronavirus met zich brengt. Niet dat het daarmee leuker 

wordt natuurlijk. Er zijn heel wat leukere zaken te bedenken. 
Het is echter een feit dat we ons nog een tijdje aan alle beperkingen 

moeten houden. 

Wel heb ik (en met mij denk ik heel veel mensen) kort geleden echt 
genoten van de uitzending uit Rome waarbij paus Franciscus voor een 

leeg plein zonder bloemen Gods zegen geeft. Ik vond het een 

ontroerende gebeurtenis, die heel veel indruk maakte. 
 



Wat ook in deze tijd zeker indrukwekkend is, is de inzet van alle 
medewerkers van onze parochie die er alles aan doen ons niet te laten 

vergeten dat wij op ons geloof kunnen bouwen en daarin ook nu in deze 

tijd veel kracht kunnen vinden. 
Afgelopen zondag heb ik met belangstelling en devotie gekeken naar de 

livestream uitzending vanuit de kapel van de Emmaus. 

Dat is toch maar in zo'n korte tijd prima in elkaar gezet. Ja, ik weet dat 
het geluid niet bij iedereen optimaal was maar naar verwachting zal dit 

nog zeker kunnen verbeteren. 

 
Uit de agenda blijkt dat er veel is georganiseerd. Op deze plaats wil ik 

dan ook mijn  waardering uiten voor het vele werk dat daarvoor verzet 

moet worden. En ik wil besluiten dat wij allen blij mogen zijn met ons 
geloof dat ons zoals nu ook weer blijkt steunt, ook in moeilijke tijden. 

 

Truus de Vries 
 

Lockdown 
Terwijl  ik dit schrijf  is het inmiddels  alweer de derde week van de lockdown 

waarin we  met z’n  allen terechtgekomen zijn vanwege het  coronavirus.  Alles 
is stilgelegd; ik mis mijn (klein)kinderen, mijn vrijwilligerswerk bij het 

parochiebureau, de repetities van het zangkoor, het zingen tijdens de diverse 
vieringen, de ontmoetingen met de mede-parochianen en nog veel meer.  

Natuurlijk zijn deze maatregelen nodig om de mensen (waaronder ikzelf) te 
beschermen tegen besmetting met het virus; alle begrip daarvoor hoor! 

Via de televisie komen de best wel heftige berichten binnen over de aantallen 
zieken, IC bedden en doden van die dag, keurig aangeleverd in statistieken en 

diagrammen.  

Volgens de deskundigen lijkt het erop dat Covid19 of corona zich in de 
gewenste richting laat ombuigen.  

In het begin zat ik hele dagen aan de buis gekluisterd, wilde ik alles weten èn 
begrijpen over deze levensbedreigende ziekte, vooral omdat de dreiging steeds 

dichterbij komt. Er kwam niets meer uit mijn handen; al die zwaar zieken, die 
overledenen, die uit elkaar gerukte families, die lege plekken! 

Daar werd ik erg somber van: dus dat doe ik niet meer. Ik mag van mijzelf 
nog maar twee keer per dag naar het nieuws kijken.  

 
Zinvol 

Mijn dagen probeer ik zinvol door te komen.  
Mijn kinderen sturen mij iedere dag foto’s van mijn pasgeboren kleinkinderen; 

zij zijn inmiddels 2 maanden oud en dan veranderen ze zo snel! Dat maakt me 
blij en verdrietig tegelijk, ik wil ze zo graag even vasthouden en knuffelen! 

 

In tijden als deze merk ik dat ik mij gesterkt voel door het gebed en mijn 
geloof. 

Zo ga ik, in deze tijd  dat ‘normaal kerkbezoek’ niet kan, enkele keren per 
week naar de kerkopenstelling.  

Daar een tijdje stil te zijn bij het Allerheiligste Sacrament brengt mij veel 
troost.  

 
Veel tijd breng ik ook door met even te informeren bij mijn buren, 

medevrijwilligers en –koorleden. Dat doe ik per telefoon, via appjes, maar ook 
- op gepaste afstand - in gesprekjes in levenden lijve. Het is fijn om even van 

gedachten te kunnen wisselen met de mensen om je heen! 
 



Streaming 
Op zondag volg ik, sinds kort, via YouTube de streaming van de 

eucharistieviering vanuit onze eigen Emmauskerk. Het is fijn om op deze wijze 
met mijn eigen kerkgemeenschap verbonden te zijn.  

Gelukkig worden de diensten in de Goede Week, op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag, ook gestreamd en kunnen we ook de Paaswake meebeleven!  

Het ziet er niet naar uit dat deze pandemie snel is uitgewoed.  
Wij moeten elkaar steunen in deze moeilijke tijd en erop vertrouwen dat deze 

ramp uiteindelijk zal ophouden. Daar bid ik iedere dag om! 
 

Johanna Scholten 
 
 
Bereikbaarheid van de parochie 

Door de sluiting van de kerken zijn ook de secretariaten op de locaties niet 

altijd goed bereikbaar. Wel wordt op het moment dat de kerk is opengesteld de 

brievenbus geleegd. U kunt dus altijd een briefje achterlaten. Wilt u met 
iemand in gesprek komen of heeft u een dringende boodschap dan kunt u 

natuurlijk altijd contact opnemen met het centraal parochiesecretariaat 
(cps@p4ev.nl of via telefoon:070 3080414). Zij zorgen er dan voor dat u met 

de juiste persoon of personen in contact wordt gebracht. 
 

Samen zijn we sterker, uw hulp gevraagd 

 

Voor een gezin in armoede zijn we op zoek naar een oude laptop die nog goed 

werkt, voor het volgen van lessen en maken van schoolwerk online door de 
kinderen. Als u er één buiten gebruik heeft staan en u wilt doneren, dan 

maken we dit gezin er gelukkig mee en voorkomen we dat de kinderen op een 
achterstand raken. We vernemen het graag via het centraal 

parochiesecretariaat.  
 
Delen van de Nieuwsbrief 

We zijn heel blij dat we deze Nieuwsbrief aan een deel van de parochianen per 
mail kunnen versturen. Zo kunnen wij hen optimaal op de hoogte houden. Een 

groot deel beschikt echter niet over internet. Helaas kunnen we de papieren 
Nieuwsbrief niet elke week bij deze mensen bezorgen.  

Mogelijk kunnen we er samen voor zorgen dat in ieder geval een deel van hen 
toch geïnformeerd blijft: 

 
 
- Als u deze Nieuwsbrief per mail ontvangt en u kent een mede-parochiaan in uw directe omgeving die 

geen emailfaciliteiten heeft, dan wilt u misschien de Nieuwsbrief voor hem/haar uitprinten en bij 
hem/haar in de brievenbus doen of hem/haar opbellen en de belangrijkste informatie doorgeven. 

- Als u de geprinte versie van de Nieuwsbrief in de kerk ophaalt voor uzelf, dan kunt u er mogelijk ook 
één meenemen voor een parochiaan in de buurt en bij hem/haar in de brievenbus doen. 

 

Dank u wel  

 
 

Het is mogelijk dat u nu een papieren versie van de Nieuwsbrief uit de kerk 

hebt meegenomen, terwijl u beschikt over emailfaciliteiten en de digitale 
Nieuwsbrief dus heel eenvoudig per mail kunt ontvangen. Indien u dat wenst,  

kunt u dat via een mailbericht (cps@p4ev.nl) of telefoontje (070 3080414) aan 
het centraal parochiesecretariaat kenbaar maken.  
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