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Nieuwsbrief 8  
R.K. Parochie de Vier Evangelisten 
Tijdens de corona-crisis;  15 mei 2020 
           

 

Beste parochianen, 
 

Afscheid 
 

Afscheid nemen is ons niet vreemd. Vanaf jonge leeftijd al maken wij veel 
momenten van afscheid mee. Afscheid van de basisschool. Uitgezwaaid worden 

bij aanvang van een reis. Afscheid van vrienden bij terugkeer naar je 

vertrouwde omgeving. Afscheid nemen van een kerkgebouw die aan de 
eredienst wordt onttrokken. Afscheid nemen valt zwaar wanneer je iemand van 

wie je houdt achterlaat. Ik kan mij nog goed herinneren hoe moeilijk ik het 
vond om afscheid te nemen van mijn ouders toen ik vanuit Suriname naar 

Nederland vertrok. Dat gebeurde op 15 mei 1992. Mijn hart was verscheurd. 
Het voelde aan alsof ik een deel van mezelf achterliet. En wanneer het afscheid 

een definitief karakter heeft, brengt dat vaak gevoelens van verlamming en 
verslagenheid met zich mee bij diegenen die achterblijven, zoals bij de dood 

van een dierbare.  
 

In de media verschenen schrijnende gevallen van mensen die überhaupt geen 
afscheid konden nemen van een geliefde die aan het coronavirus overleed. De 

pijn, het gemis en de leegte bij nabestaanden is des te prangend. 
 

In de lezingen van deze zondag, de zesde zondag van Pasen, lezen we een 

stuk uit de afscheidsrede van Jezus. Nadat Hij de voeten van zijn leerlingen 
heeft gewassen – een daad van liefde en dienstbaarheid – vertelt Jezus over 

zijn heengaan. En Hij spreekt daarbij bemoedigende en troostende woorden. 
Hij belooft de heilige Geest als Helper, als ‘parakleet’. Dit Griekse woord is 

afgeleid van parakalein dat letterlijk betekent: ‘erbij roepen’, maar vaak ook 
vertaald wordt met ‘bemoedigen’, of ‘troosten’. Jezus kent de stemming die 

onder zijn leerlingen heerst. Ze zijn verontrust en lijken terneergeslagen; 
bedroefd, en misschien zelf onthutst. Hij belooft hen dat zijn afscheid niet 

definitief is. Hij zal bij hen terugkomen. Hij laat hen niet verweesd achter. 
Jezus spreekt ook van de liefde als teken van zijn verbondenheid met hen. Hij 

vraagt de leerlingen om trouw te blijven aan Hem en aan de opdracht om 
elkaar lief te hebben.  

 
Nu onze kerkgebouwen veelal leeg staan, kan menigeen zich ‘verweesd 

achtergelaten’ voelen. Het lijkt alsof afscheid is genomen van een vierende 

gemeenschap die voorheen regelmatig samenkwam. Misschien vragen 
sommigen zich af: waar is Hij nog te vinden? Misschien valt het ons moeilijk 

om in een bijna leeg kerkgebouw Zijn aanwezigheid nog te voelen. We 
proberen via de livestream verbinding iets van Zijn aanwezigheid, een glimp 

misschien, op te vangen of te ervaren. We weten dat Hij aanwezig is in het 
Woord, in de tekenen van Brood en Wijn. Maar toch is het voor sommigen 
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blijkbaar lastiger om Zijn  aanwezigheid ook daadwerkelijk te ervaren vanaf 

een afstand. Met hen, en met de psalmist van psalm 103 verzuchten wij:  
“Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, eeuwige God, 

wij willen U zien. Geef ons vandaag een teken van liefde. 
Eeuwige God, wij willen U zien. Geef ons vandaag een 

teken van liefde.” 
 

Vooral nu in deze coronatijd zie ik vele tekenen van liefde om mij heen. Ik zie 
veel mensen iets extra doen om aandacht en tijd te geven aan een ander. Ik 

zie mensen op vele creatieve manieren contact en verbinding zoeken met 
elkaar. Zowel binnen als buiten ons kerkverband zie ik veel gebeuren aan 

goedheid, betrokkenheid en solidariteit onder burgers. Ondanks een 

noodzakelijk doch tijdelijk afscheid van een vierende gemeenschap die bij 
elkaar samenkomt, blijft de heilige Geest mensen letterlijk erbij roepen en 

waait Zij waarheen Ze wil.  Daar waar wij aandacht en tijd geven aan elkaar, 
op welke manier dan ook, hetzij op afstand of nabije wijze, daar is Jezus 

aanwezig. Daar is de Geest der waarheid aan het werk en gebeurt wat Jezus 
zijn leerlingen en ook ons op het hart drukt: Heb elkaar lief! 

 
Namens het parochieteam,  

Duncan Wielzen, lid pastoraal team 
 

Van het pastoraal team 
 

Hemelvaartsdag en Pinksteren  
Misschien overbodig te melden, maar ook de hemelvaartbedevaart die we 
andere jaren in alle vroegte hielden vanuit onze kerken naar de Ruïne van Oud 

Eik en Duinen, kan dit jaar geen doorgang vinden. Samen met het pastoraal 
team van parochie Maria Sterre der Zee kijken we naar mogelijkheden om 

deze bedevaart wellicht in het najaar te kunnen houden, als de maatregelen in 
ieder geval versoepeld zijn.  
      

Op Hemelvaartsdag en Eerste Pinksterdag zullen de kerken van onze parochie 
voor stil gebed geopend zijn, zoals op de zondagen in de afgelopen periode. 

Dat wil zeggen: 
- geloofsgemeenschappen Titus Brandsma en H. Pastoor van Ars: 10.00 – 

12.00 uur  
- Maria van Eik en Duinen: 14.00 – 15.30 uur 

- Emmaus: geen openstelling in verband met de besloten eucharistieviering, 
via livestream te volgen. 

 
Ook op Tweede Pinksterdag zijn de kerken conform de tijden op zondagen 

geopend. Dan is ook bij de Emmaus geloofsgemeenschap de kerk van 10.00 
tot 12.00 uur geopend, aangezien daar dan geen eucharistieviering 

plaatsvindt. Om die dag thuis op afstand aan een eucharistieviering deel te 
kunnen nemen, is de livestream-viering, aangeboden door KRO-NCRV een 

goed alternatief. Zie daarvoor de webpagina: https://www.kro-

ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream 
 

 

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream
https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream
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Versoepeling maatregelen en consequenties voor de kerken 
Momenteel onderzoekt de Nederlandse Bisschoppenconferentie welke 
maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de 

parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. 
Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde 

routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte 
voorwaarden. Met u kijken wij uit naar de richtlijnen die wij via ons bisdom 

zullen ontvangen. Wanneer we die richtlijnen hebben gekregen, zullen we eerst 

het nodige voor onze parochie moeten uitwerken en voorbereiden, voordat we 
u concreet kunnen informeren over de wijze waarop en vanaf welk moment 

publieke vieringen weer plaats zullen vinden. We hopen u daar in ieder geval 
voor eind mei concrete informatie over te kunnen geven.  

 

Video ‘Meimaand – Mariamaand’ 
Omdat we in deze crisistijd niet samen kunnen komen en daardoor deze 
meimaand ook gezamenlijk geen bijzondere aandacht kunnen schenken aan 

Maria, is in een gezamenlijke actie van de werkgroepen diaconie en het 
pastoraal team een video ter inspiratie thuis tot stand gebracht. Deze video zal 

vanaf aanstaand weekend te zien zijn op het YouTubekanaal van de parochie:  

Mariamaand 
Als parochianen niet beschikken over internet of om andere redenen de video 

niet via YouTube kunnen kijken, maar wel een DVD-speler hebben, kan aan 
het cps een verzoek worden gedaan om de video op DVD, tegen de kostprijs 

van de DVD, te verkrijgen.   
 

Paus Franciscus nodigt ons uit tot het bidden van de rozenkrans  
In een boodschap voor de Mariamaand mei schreef paus Franciscus onlangs 

dat “de beperkingen van de pandemie ons ‘gedwongen’ hebben om de 
huiselijke dimensie van het bidden van de rozenkrans tot uitdrukking te 

brengen”. In de meimaand, “waarin Gods volk op bijzonder intense wijze zijn 
liefde en devotie voor de Maagd Maria uitdrukt”, nodigt hij ons daarom uit om 

“opnieuw de schoonheid te ontdekken van het thuis bidden van de 

rozenkrans”. Als we niet (meer) weten hoe dat moet, dan zijn er volgens de 
paus online genoeg goede voorbeelden van het rozenkransgebed te vinden die 

het ons gemakkelijk maken mee te bidden.  
Een voorbeeld van een site waarmee je interactief de rozenkrans kunt bidden, 

in te stellen voor kind of volwassene, is: 
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/rozenkransgebed/ 

 

Kloosterweekend verplaatst naar 2021  
Het kloosterweekend dat van 4 tot en met 7 juni aanstaaande zou plaatsvinden 
bij de Norbertijnen in Hierden kan dit jaar helaas niet doorgaan. Naast het feit 

dat het voor een dergelijke groepsactiviteit heel lastig is om steeds de 1,5 

meter norm in acht te nemen, is het weekend simpelweg niet mogelijk omdat 
de communiteit de ontvangst van gasten heeft opgeschort tot in ieder geval 1 

september aanstaande. De gastenzuster heeft nu het eerste weekend van juni 
2021 voor onze parochie gereserveerd. We gaan er dus vanuit dat we volgend 

jaar, van 3 tot en met 6 juni, daar weer een mooi weekend mogen gaan 
beleven.  

 

https://youtu.be/5CNNgXvQNXI
https://www.rkactiviteiten.nl/kinderenbiddenvoorkinderen/rozenkransgebed/
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Informatiebijeenkomst bedevaart naar Assisi  
Hoewel we op dit moment nog niet kunnen zeggen dat de bedevaart naar 

Assisi, gepland van 23 september tot en met 1 oktober dit jaar, daadwerkelijk 
door kan gaan, houden we vooralsnog wel een  informatiebijeenkomst over 

deze reis. Deze is gepland op zaterdag 27 juni aanstaande van 10.00 tot 12.00 
uur in de Emmauskerk. We zullen er zorg voor dragen dat tijdens die 

bijeenkomst de 1,5 meternorm wordt gehanteerd. Aanmelden voor deze 

bijeenkomst is wel noodzakelijk! Dat kunt u doen bij het centraal 
parochiesecretariaat (cps@p4ev.nl of telnr. 070 3080414).  

 

Mededelingen van het parochieteam 
 

Vieringen via internet 
Het is u misschien opgevallen. Afgelopen zondag 10 mei was de internet 

uitzending helaas niet optimaal. Tijdens de viering was er regelmatig contact 
met het opnameteam ter plekke en thuis om het beter te kunnen krijgen. 

Vooral het orgelspel had het behoorlijk te verduren. Het bijzondere was dat de 
spraak goed verstaanbaar was, maar het orgelspel leek soms wel te zweven. 

Na wat uitzoeken blijkt al snel dat het niet bij ons zit. Mogelijk heeft u het ook 
gezien; het beeld was soms wat schokkerig. YouTube was blijkbaar zo zwaar 

belast dat de beelden en dus ook het geluid niet goed verwerkt konden 
worden. Helaas is daar weinig aan te doen. De enige oplossing is dan vooraf 

alles opnemen en monteren. Als parochieteam willen we daar niet aan en 
hechten er meer aan dat u de viering live als zondagsviering kunt meevieren.  

 
We kregen ook nog de vraag of de link naar de viering in de Nieuwsbrief kan 

worden opgenomen. Dat kan natuurlijk. Door klikken op de link wordt u direct 

doorgestuurd naar de stream op YouTube Zesde zondag van Pasen. Houdt u er 
wel rekening mee dat deze link pas ongeveer een kwartier vóór de viering 

actief wordt. 
 

Collecte overmaken 
Aangezien het praktisch niet mogelijk is om met een collecteschaal bij u langs 

te komen, doen we nu telkens een oproep in deze nieuwsbrief om uw 
ruimhartige bijdrage over te maken. Een oproep die, zoals al snel bleek, niet 

aan dovemans oren is gericht. Ook de afgelopen dagen hebben we van u weer 
zo’n  € 311,50 mogen ontvangen waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank. Op 

een aantal plekken hebben we te maken met lekkages. Dat betekent dat het 

dakwerk nodig onderhoud en hier en daar zelfs vernieuwing nodig heeft.  Helpt 
u mee, zodat we het droog houden? Alvast bedankt voor uw bijdrage.  

 
U kunt uw bijdrage aan de collectes overmaken op 

bankrekeningnummer NL62 RABO 0106 9749 04 
t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten onder vermelding 

van collecte. Of via de hiernaast weergegeven QR 
code.  

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

mailto:cps@p4ev.nl
https://youtu.be/6uWskLEJXPg
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Berichten uit onze gemeenschappen 
 
Omdat parochianen soms in meer dan één geloofsgemeenschap bekend zijn 

en/of actief waren, worden de overlijdensberichten hieronder in één 
parochiebreed overzicht opgenomen:  

Uit de pastoor van Ars 

 
Moeder Aarde 

De natuur die uit balans raakt en terugslaat: dat idee is weer in zwang sinds 
de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Evenals de gedachte dat corona een 

straf van God zou zijn. Maar moeder Aarde is niet wreed. Ze is amoreel: 
rechtvaardigheid is in de natuur een betekenisloos begrip. Dit virus overkwam 

ons. Ons lijden en afzien heeft wellicht een oorzaak, maar geen reden, geen 
bedoeling, geen boodschap, geen straf. Enkel pech. Juist in de natuur kunnen 

we troost en perspectief vinden: Hoe in de natuur alles gewoon doorgaat, 
terwijl onze mensenlevens lijken stil te staan. Hoe er een parallelle wereld is 

waarin een lockdown niets betekent, die zich niets aantrekt van modellen of 

IC-capaciteit; niet van onze angst, eenzaamheid of van onze rouw. De 
madeliefjes bloeien, de hommels proberen of ze toch niet dwars door het raam 

kunnen vliegen, de mezen en merels zingen in het oranjeroze avondlicht. Hier 
bestaat geen wraak, alleen een ontembare drang om te leven. Leven in God’s 

licht. In de woorden van Teresa van Avila: 
‘Laat niets je verwarren 

niets je verschrikken 
alles gaat voorbij 

God verandert niet 
geduld overwint alles 

Wie op God vertrouwt 
zal niets ontbreken 

God alleen is genoeg’. 
 

Marga van Leest en Ineke Giezeman 

met gebruik van column van Asha ten Broeke (NRC) 

Uit de Emmaus 

 
Covid-19 

Het begon zo ongeveer twee en een halve maand geleden. Wij medewerkers 
van de medische microbiologie werden bij elkaar geroepen met de mededeling 

dat het coronavirus ook onze regio zal bereiken, en dat wij ons als lab hierop 
moesten voorbereiden. 

Overleden: Bijzonderheden  

Jo van Dort, op 94-jarige 
leeftijd, 9 mei 2020  

Haar uitvaart vindt plaats op maandag 18 mei om 
12.30 uur in de Emmauskerk. 
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Er kwam vanuit het ziekenhuis een covid-19 app. Via deze app werden wij 

iedere dag op de hoogte gehouden van de richtlijnen van het RIVM en het 
ziekenhuis. Veel vragen kwamen er van de huisartsen en zorginstellingen: 

Welk materiaal is nodig om op covid-19 te testen? Kunnen we dit bij jullie 
bestellen? En hoe lang duurt de uitslag?  

De poli's vielen stil. Er kwam een opnamestop, behalve voor de covid-19 
patiënten. Het werd stil in het ziekenhuis.  

De eerste patiënten kwamen op de IC. De IC-verpleegkundigen kwamen met 
verhalen dat het zwaar was, en dat de mensen heel ziek waren. Ook vertelden 

ze ons om voorzichtig te zijn. Ze wilden ook even hun verhaal kwijt, en wij 
boden een luisterend oor. Dit deden we ook later bij het personeel van 

verpleeg- en verzorgingshuizen, de ontreddering was groot.  

Hartverwarmend waren de acties die ontstonden om ons ziekenhuispersoneel 
te steunen.  

Deze periode heeft niet alleen de zorg geraakt, maar ook vele andere 
beroepen. Er is veel onzekerheid bij de mensen. Heb ik straks nog mijn baan? 

Hoe ziet de toekomst eruit? En natuurlijk het verdriet van de dierbaren die we 
zijn kwijtgeraakt.  

Het leven komt weer langzaam op gang. Laten we echter respectvol en 
behulpzaam naar elkaar blijven. Voorzichtigheid is echter nog geboden en 

houd je aan de afgesproken richtlijnen. Dit in ieders belang.  
Lieve groet,  

 
Monique de Jager 

 
Huisvlijt in corona-tijd 

Ik houd erg van boetseren. Al heel lang. Ik heb 

het mijzelf zo’n beetje aangeleerd. Toen ik naar 
Nijmegen ben verhuisd, om daar theologie te 

gaan studeren, was daar een broeder 
dominicaan die zijn eigen atelier had op de 

zolder van het klooster. Daar maakte hij 
grappige beeldjes. Ik ben een tijdje bij hem in 

de leer geweest. In 1991 ben ik aan de slag 
gegaan als pastoraal werker en later als 

geestelijk verzorger in Den Haag. Toen had ik 
geen tijd meer om te boetseren.  

Maar in 2015 kreeg ik een herseninfarct, en 
moest ik met mijn werk 

stoppen. Heel spijtig, 
maar de daaropvolgende 

revalidatie gaf mij de gelegenheid het boetseren weer 

op te pakken.         
   

Het menselijk gelaat is zo intrigerend: het is de 

toegang tot de ander, maar door die ander heen ook de 
toegang tot die ene Andere (God). Dit is een inzicht dat 

wij danken aan de grote joodse filosoof Emmanuel 
Levinas.                          

Zuster in gebed 

Heilige Maria 
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Mijn liefste vriendin, Emmy, is sinds kort opgenomen 

in een hospice in Nijmegen. Zij zal niet lang meer 
leven. Ik heb haar portret geboetseerd, om haar voor 

altijd bij mij te hebben. Onze zielen  spreken/spraken 
dezelfde geloofstaal. Dat zal zo blijven. 
 

Alles heeft zijn voor en tegen. Corona geeft tijd om 
rustig thuis te zitten en te boetseren. Maar we 

hadden ons al verheugd op het derde klooster-
weekend bij de Norbertijnen, en dat gaat nu niet 

door. Ook de reis naar Assisi waar we veel zin in 
hebben, is nog onzeker of die doorgaat. Maar nog even volhouden met die 

Corona-beperkingen. En dan komen er weer nieuwe tijden. Met nieuwe 

kansen. Mag je hopen! 
                                                              

Veel liefs,  
Maria van der Meer (en echtgenoot).                                                                                            

 
Noodhulp tijdens corona 

De pandemie die ons allen treft met zoveel maatregelen heeft natuurlijk ook 
invloed op de Noodhulp van de Kerk. De beperkingen zijn voor velen die bij 

ons komen een grote teleurstelling. Zij missen ineens hun boodschappentas, 
kleding, het kopje koffie, even gezellig bij elkaar zijn en er voor elkaar zijn.  

Dit waren de reacties van velen die ons bereikten. 
Gelukkig hebben wij de afgelopen tijd in noodgevallen kunnen helpen. Wij zijn 

heel blij en dankbaar voor alle spullen, zoals kleding, huishoudelijke spullen en 
houdbare levensmiddelen die wij mochten ontvangen. Velen zijn thuis flink aan 

het opruimen geslagen in deze stille tijd en hebben ook aan ons gedacht. 

Hierdoor is onze voorraad goederen flink toegenomen. Donaties voor onze 
voedselnoodhulp zijn altijd welkom! Voor ons allen is het een stille en angstige 

tijd vol onzekerheden. Wij hopen gauw iedereen die ons nodig heeft in goede 
gezondheid weer te kunnen ontmoeten in de kerk. 

 
Edeltraud Weichhold 

 

Uit Maria van Eik en Duinen 

 

Je moet het dak repareren als de zon schijnt. 
Corona zorgt ervoor dat veel activiteiten geen doorgang vinden. Dat leidt tot 

minder inzet van professionals en vrijwilligers. Maar aan de andere kant tot 
meer inzet: denk bijvoorbeeld aan de inzet van vrijwilligers van de 

werkgroepen diaconie, Inside Out, de parochiële noodhulp en de Parochiële 
Caritas Instelling, waarover in corona-Nieuwsbrief no.4 uitgebreid is bericht. 

 
Ook bij de beheercommissie van Maria van Eik en Duinen, die onder andere 

voor het onderhoud van de kerk en pastorie zorgt, wordt niet stilgezeten. Op 
dit vlak is er altijd wat te doen. Zo waren er al een tijdje problemen met het 

internet in de pastorie; nu is samen met het bestuur besloten om dit probleem 
grondig aan te pakken, onder andere door een nieuwe bekabeling etc.  

Portret Emmy 
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In de recente online-vergadering van de beheercommissie zijn belangrijke 
stappen gezet om te komen tot een veiligheidsplan. Het voelde onwezenlijk 

aan, omdat veel onderwerpen in dit plan betrekking hebben op de veiligheid 
tijdens vieringen, terwijl er momenteel geen vieringen zijn. Maar het werk kan 

maar klaar zijn voor als we straks weer gewoon samen kunnen komen in de 
kerk. 

 
Dat geldt ook voor de ruimte in de pastorie, waar na de vieringen koffie en 

thee werd gedronken. Al lang bestond de wens om die ruimte op te knappen: 
scheuren, lekkagevlekken en verschoten kleuren gaven de ruimte een 

ongezellige aanblik. Nu er toch geen vieringen, repetities en andere 

bijeenkomsten zijn, is dit het moment om er eens goed de kwast door te 
halen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart, zodat we na de coronatijd in 

een frisse ruimte kunnen samenkomen. Tenslotte moet je, zoals het gezegde 
aangeeft, het dak repareren als de zon schijnt, alhoewel dit in deze tijd wat 

raar klinkt. 
 

Cor Havermans 
 

Van laag naar hoog 
Laat in de avond of vroeg in de morgen schijnt het allemaal te gebeuren. Als je 

iets mee wilt maken, dan moet je aan de randen van de nacht zijn. Als het nog 
net niet donker is, of nog net niet licht. Zomer of winter, zo heel vroeg in de 

ochtend is het koud en stil. Niemand op straat, de natuur komt tot leven. Juist 
die tijd gebruiken de dieren om eten te zoeken, te jagen, om energie op te 

doen voor de dag die komt. Als je daar getuige van wil zijn, moet je er dus 

vroeg bij zijn.  
Zo ‘s-morgens vroeg door het gras, nat van de dauw, koud nog, genieten van 

de stilte. Langzaam voel je het warm worden. Laag op de grond verdwijnt de 
dauw. De zon stijgt en het wordt licht.  

Zou dauwtrappen op Hemelvaart daarom zo populair zijn? Mensen die zich 
anders nog eens lekker omdraaien in bed zoeken de stilte. Heel lang trokken 

we op die dag in stil gebed, of in ieder geval nadenkend, dwars door de stad 
naar Eik en Duinen. Daar, bij de ruïne van de kapel, zongen we voor Maria en 

vierden we de eucharistie. Van heel stil naar uitbundig, van laag naar 
hemelhoog.  

Wij zijn momenteel aan handen en voeten gebonden, wandelen stilletjes op 
gepaste afstand door een diep dal, maar langzaam gaan we vooruit! Het wordt 

lichter en de zon verwarmt ons. Laten we vooral volhouden en niet alleen maar 
naar de hemel staren. Opstanding, Hemelvaart, vroeg in de morgen gebeurt 

het. Het wordt licht!  

 
Gerard van Dijk 
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Uit de Titus Brandsma 

 
Secretariaat 

Gelukkig bezetten de 3 dames Martha, Mieke en ik toch, ondanks de corona-
crisis, wel het secretariaat van de H.Familiekerk. U kunt ons op maandag-, 

woensdag- en vrijdagochtend bezoeken of telefonisch bereiken (tel. 070-

3255675).  
In deze gekke tijd is het wel stiller op het secretariaat. Er zijn minder 

telefoontjes en er is minder aanloop, maar toch is het fijn om mensen met 
vragen te woord te kunnen staan. Op 1,5 meter afstand lukt het ook om hierbij 

een kopje koffie te schenken. U bent welkom!  
Het is goed om te ervaren dat de openstelling van de kerk op vrijdag- en 

zondagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur gewaardeerd wordt door zowel 
parochianen als mensen uit de buurt. Iedereen is bereid om afstand te houden 

en er kan gebruik gemaakt worden van handgel en schoonmaakdoekjes. U 
bent van harte welkom!  

Natuurlijk hopen wij ook dat op korte termijn alles weer ‘normaal’ wordt en dat 
we gezamenlijk kunnen gaan genieten van de vieringen in de kerk.  

De voorgangers zijn er klaar voor, de koren kunnen niet wachten om hun stem 
te laten horen, de organisten willen muziek maken, de collectanten willen 

graag collecteren, en de misdienaars staan te trappelen.  

Blijf allemaal gezond en hopelijk gauw tot ziens!  
 

Marijke van Breukelen 
 

Bovenkamer 
Te midden van alle positieve geluiden hier nu een geluid vanuit de stilte. Die 

stilte vond ik in de op zondagmorgen opengestelde Heilige Familiekerk. Ik ben 
daar een paar keer geweest. Heb daar neergezeten om het tumult in mijn 

bovenkamer tot rust te brengen. Het is goed om dat te doen op een gewijde 
plaats, waar duizenden voor mij ook hun heil hebben gezocht. Men beweert 

dat in de laatste decennia het mediteren aan populariteit wint, terwijl de 
godsdienstigheid afneemt. Mediteren gaat bijna vanzelf als je alleen woont. Ik 

hoef daarvoor niet het huis te ontvluchten om  in yoga-bochten tot mezelf te 
komen. Het mooie nu van godsdienstigheid is dat er een Tegenover is, 

waartegen je je hart kan uitstorten. En nog mooier is dat je dan ook kan 

danken. Bij mijn weten heeft danken bij mediteren geen eigen plaats. Er is 
veel om af te smeken maar ook veel om te danken, bijvoorbeeld de vele 

zonnige dagen, die over ons zijn uitgestort ten tijde van de crisis. Dat geeft 
positieve energie, dus ook afweer. Waarbij ik niet wil vergeten dat velen 

gedoemd waren en nog zijn om tussen vier muren binnen te blijven.  
 

Janneke Trapman 
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Orgel 

In deze moeilijke tijd is het ook weleens leuk 
om goed nieuws te kunnen melden. En dat 

goede nieuws komt uit de Heilige Familiekerk 
waar, op het moment dat wij dit schreven, de 

laatste hand werd gelegd aan een echt orgel. 
Het oude orgel was, zeker voor een 

elektronisch orgel, behoorlijk op leeftijd. Er 
ging steeds meer aan mankeren en de meeste 

onderdelen waren niet meer te krijgen. Het 
nieuw geplaatste orgel is in 1965 gebouwd 

door de firma Verschueren voor de kapel van 

het toenmalige Deltaziekenhuis. De Firma 
Booij verzorgde de overplaatsing, heropbouw 

en intonatie en werd hierbij geholpen door 
Bert. Een eerste partij, na deze 

werkzaamheden, gespeeld door André, wees 
uit dat met de overname van dit orgel een hele goede keuze is gemaakt. Het 

orgel, dat opgesteld staat in het linker transept van de kerk, past zowel qua 
uiterlijk als qua klank mooi in de ruimte en kan worden gezien als een echte 

aanwinst voor deze kerk. Hopelijk kunnen jullie ook snel genieten van de 
klanken van het nieuwe orgel! 

 
André Vis en Bert Vermeulen 

 
Meimaand…  Mariamaand     een engel op je pad 

Ooit kwam een engel op Maria’s pad, 

met een groet en een verrassende boodschap 
die haar leven op een ander spoor zet. 

Zij aarzelt en werpt tegen: 
“Hoe kan dat gebeuren?” 

Maar uiteindelijk raakt zij overtuigd: 
zij maakt een keuze, 

zegt “ja” tegen haar bestemming. 
 

Soms komen er in ons eigen leven 
gebeurtenissen of mensen op ons pad 

die ons doen stilstaan 
bij de zin van ons bestaan. 

Gebeurtenissen die van  ons een keuze vragen, 
mensen die ons een steuntje in de rug geven. 

Mensen die ons zeggen, wees gegroet, houd moed; 

engelen van mensen, 
ja, soms komt er een engel op ons pad. 

 
Wie was of is voor jou zo’n engel? 

Voor wie was of ben jij zo’n engel? 
juist in deze tijd. 

 
Ria Scholtes 
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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. 

 

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 u zelf, 

dan kunt u er mogelijk ook één meenemen voor een parochiaan in de buurt 
en bij hem/haar in de brievenbus doen.  

 

Delen van ervaringen en opmerkelijke dingen in deze tijd 
 

Zeker in deze tijd dat we elkaar niet kunnen ontmoeten, wordt het heel erg 
gewaardeerd als we iets van elkaar vernemen. Misschien wilt u ook uw 

verhaal, dat u anders tijdens de koffie na de viering zou vertellen, heel graag 
met de lezers van de Nieuwsbrief delen. Als u iets heeft dat u graag met 

anderen zou willen delen, schrijf het op en mail het aan uw Nieuwsbrief-
correspondent. Dat zijn:  

Cor Havermans voor Maria van Eik en Duinen (cor.havermans@planet.nl) 
Ineke Giezeman voor de Pastoor van Ars (I.Giezeman@hetnet.nl),  

Loek Ruijters voor de Titus Brandsma (eller@ziggo.nl)  
en Peter The voor de Emmaus (peter.the@geodww.nl).  

Dank u wel!  
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