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In de veertigdagentijd roept  
Jezus op tot bekering. Hij vraagt 
de mens om zich vrij te maken van 
alle zonden die de weg tot het Rijk 
Gods versperren. Eenmaal bekeerd, 
is dit niet voor altijd, weet de kerk. 
Soms dwaalt men af. Daarom is de 
veertigdagentijd bij uitstek de tijd 
van hernieuwde bekering en dus 

ook de tijd voor boetedoening. De 
veertigdagentijd is bijna afgelopen. 
Palmzondag zal de veertigste dag 
zijn. In de komende week staat het 
mysterie van het lijden van Jezus 
centraal. Hierna is het tijd om te 
vieren dat Jezus uit de dood is opge-
staan. 

In dit magazine vindt u informatie 
over de vieringen in de Goede Week, 
kijken we vooruit en staan we stil 
bij de huidige tijd. We nemen tijd 
voor bezinning en informeren u over 
bijzondere zaken in onze parochie. 
Vanaf deze plek wensen wij u dan 
ook alvast een Zalig Pasen. 
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VIERINGEN & RESERVEREN
Vaste vieringen doordeweeks:
Lambertus   dinsdag en woensdag 19.00 uur
Lambertus vrijdag  9.00 uur
Lucas donderdag   19.00 uur
Landelinus dinsdag  19.00 uur
Willibrord woensdag  9.00 uur

Vaste vieringen zaterdag & zondag:
Lambertus  zondag 9.30 uur
Laurentius  zondag 11.00 uur
Landelinus zondag 9.30 uur en 11.00 uur
Lucas zaterdag  19.00 uur
 zondag    11.00 uur
Anna Hintham zondag 9.30 uur
Annakerk West zondag 9.30 uur
Willibrord zondag 11.00 uur

Vieringen in de Goede Week
Palmzondag 27 maart 
Lambertus  16.30 uur
 
Witte Donderdag 1 april
Lambertus  19.00 uur
Landelinus  19.00 uur
Willibrord  19.00 uur
Lucas   19.00 uur
 
Goede Vrijdag 2 april 2021 (kruisweg)
Lambertus  15.00 uur
Lucas                    15.00 uur
Anna Hintham  15.00 uur
Anna West  15.00 uur
Willibrord  15.00 uur
Landelinus  15.00 uur

Goede Vrijdag 2 april 2021 (lijden)
Willibrord  19.00 uur
Lambertus  19.00 uur
Lucas   19.00 uur
Landelinus  19.00 uur

Paaswake 3 april 2021 
(onder voorbehoud van avondklok)
Lambertus  20.00 uur
Laurentius  21.00 uur 
Lucas   21.00 uur
Anna Hintham  19.00 uur
Anna West  21.00 uur
Willibrord  19.00 uur
Landelinus  20.30 uur
 
1e Paasdag 4 april 2021
Lambertus        9.30 uur
Laurentius        11.00 uur
Landelinus        9.30 uur en 11.00 uur
Lucas                 9.00 uur en 11.00 uur
Anna Hintham               9.30 uur

Anna West      9.30 uur
Willibrord          11.00 uur 

2e Paasdag 5 april 2021
Lambertus Gezinsviering  9.30 uur
Landelinus  9.30 uur
Lucas   11.00 uur

Reserveren
Annakerk Hintham
Registratie voor de H. Mis is niet nodig voor de vaste 
kerkgangers van H. Anna Hintham. Voor parochianen 
van andere kerken is aanmelding wel nodig via de mail: 
annahintham@parochiemaria.nl.

Annakerk West
Reserveren via het secretariaat van dinsdag tot en met 
vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur via 073 6217014.

Landelinuskerk
Voor de zondagse mis is intekenen noodzakelijk. Dat kan 
via 06-10594108. Voor de avondmis op dinsdag hoeft pas 
bij aankomst ingeschreven te worden. Ook worden de 
contactgegevens dan genoteerd. 

Lambertuskerk & Laurentiuskerk
Aanmelden voor de vieringen is mogelijk op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag door tussen 9.30 uur en 
12.00 uur te bellen naar het centrale secretariaat op de 
pastorie: 073 5212215. Via mail kan ook. Er dient dan vóór 
vrijdag 11.30 uur gemaild te worden naar lambertus@ 
parochiemaria.nl. In de mail graag vermelden: naam, 
aantal personen, datum en de kerk waar u voor kiest.

Lucaskerk
Reserveren is noodzakelijk, behalve voor de viering op 
donderdag. Dit kan via 06-42457916.

Willibrordkerk
Reserveren is noodzakelijk en kan via willibrord@ 
parochiemaria.nl of via 073 6426303 op woensdag en 
vrijdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. Dit hoeft NIET voor 
de viering van woensdag 9.00 uur.  

Wist u dat u via de 
website nu de misintenties 

door kunt geven?
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HIJ LEEFT!
Paus Franciscus heeft in 2019 een geschrift gepubliceerd getiteld: 
Christus vivit (Christus leeft!). Deze exhortatie is het resultaat van 
de jongerensynode die daarvoor in Rome werd gehouden. Het is 
een uitgebreide brief aan de jongeren van de wereld, maar ook voor 
volwassen zeker de moeite waard!
Paus Franciscus verkondigt een Levende Christus: “Christus leeft! 
Hij is onze hoop en op een wonderlijke wijze brengt Hij jeugd naar 
onze wereld en alles wat Hij aanraakt wordt jong, nieuw, vol van 
leven. De eerste woorden, nu, die ik zou willen zeggen tot iedere 
jonge christen zijn deze: Christus leeft en Hij wil dat jij zult leven!”

De woorden waarmee Paus Franciscus jongeren aanspreekt, vieren 
we bijzonder in de periode die voor ons ligt: de Goede Week. Door 
lijden en sterven heen brengt Christus ons tot nieuw leven in de 
Verrijzenis. We vieren Pasen en worden uitgenodigd om de Leven-
de Heer te volgen en als christen het leven ten volle te leven en te 
geven.

Paus Franciscus eindigt zijn brief als volgt: “Beste jonge mensen, 
het is mijn vreugdevolle hoop dat je blijft rennen in de race die voor 
je ligt en iedereen inhaalt die langzaam of angstig is, aangetrokken 
door het aangezicht van Christus, van wie we zoveel houden, die 
we aanbidden in de Heilige Eucharistie en herkennen in het lijden 
van onze broeders en zusters. Moge de Heilige Geest jullie bijstaan 
als je deze race loopt. De kerk heeft jullie kracht, jullie intuïtie, jullie 
geloof nodig. Wij hebben het nodig! En als je aankomt waar wij nog 
niet zijn, heb het geduld om op ons te wachten.”

Waar wij ook dit jaar de Goede Week nog vieren met coronabeper-
kingen, is het de Levende Heer die ons toch telkens op weg zet en 
uitnodigt bij hem te komen om nieuw leven te vinden. Op afstand 
mogen we ons in deze Goede Week bijzonder met God en met 
elkaar verbonden weten om het Paasfeest als hoogtepunt van ons 
geloof te vieren. De verrezen Heer zet ons ook nu op weg om de 
toekomst vol vertrouwen en geloof tegemoet te gaan. Hij leeft! Ook 
in ons!
Laten we vol vreugde de Levende Heer volgen als wij Pasen gaan 
vieren.
Op afstand verbonden wens ik u een Zalig Pasen!

mgr. drs. Theo Lamers,
waarnemend pastoor

Wist u dat we  
op onze nieuwe 

website de columns 
van de pastores 
hebben staan, 

zodat u deze nog 
even door kunt 

nemen? 

Colofon:
Dit is een uitgave van Parochie 
Heilige Maria, onder redactie 
van secretaris Marc Benninga, 
kapelaan Gideon van Meeteren 
en Sophie Fleur Verbiesen. De 
parochie is bereikbaar op  
communicatie@parochiemaria.nl.  
Postadres: 
Markt 1, 5241 VL Rosmalen.  

Voor meer informatie verwijzen 
wij u graag naar onze website: 
www.parochiemaria.nl. 
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In 2021 vraagt Vastenactie aandacht 
voor beroepsonderwijs en onderne-
merschap in ontwikkelingslanden. Een 
gedegen opleiding stelt mensen name-
lijk beter in staat een redelijk inkomen 
te verdienen en eventueel een eigen 
bedrijf op te zetten. 

Tegenwoordig volgt 91 procent van 
alle kinderen basisonderwijs, maar 
niet alle jongeren krijgen de kans om 
verder te leren. Zij zijn dan aangewe-
zen op ongeschoold en slecht betaald 
werk. Daardoor leven miljoenen men-

sen ondanks hun werk in armoede. 
Een goede opleiding kan daar veran-
dering in brengen. 

Met hulp van Vastenactie volgden 
al meer dan vierduizend mensen de 
afgelopen drie jaar een beroepsoplei-

ding en kregen meer dan tienduizend 
jongeren basis- of voortgezet onder-
wijs. Met de Vastenactie-campagne 
2021 willen we nog meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te 
helpen op eigen benen te staan, zodat 
ze voor zichzelf en hun familie kunnen 
zorgen. 

De projecten van deze actie lopen 
onder andere in Bangladesh, Zambia 
en Sierra Leone. Met uw bijdragen 
kunnen we technische leerboeken 
aanschaffen voor een schoolklas van 
20 leerlingen (€24,00), een terug-
naar-school-pakket samenstellen 
met schooluniform, boeken en een 
schooltas aanschaffen (€40,00), een 
beroepsopleiding zoals die voor mon-
teur,  lasser, kleermaker en bakker 
betalen voor één jaar (€200,00) en 
een startpakket aanschaffen voor het 
opstarten van een groentewinkel. 

Bijdragen is mogelijk door middel van 
de aangehechte eenmalige machti-
gingskaart van het vastenzakje, of 
via de speciale collectebussen in de 
St. Lambertuskerk en de H. Lauren-
tiuskerk, of in de brievenbus van het 
parochiecentrum (Markt 1 of Oude 
Baan 1 in Rosmalen) of via overschrij-
ving naar NL14RABO0144599643 t.n.v. 
M.O.V. Vastenactie Rosmalen. 

GEESTIGHEIDJE

 TOEKOMST
WERKEN 
   AAN JE 



PAGINA 5

Nu is het niet mijn advies dat alle parochianen in de Paasnacht op het balkon 
gaan staan om dit te roepen, maar die vreugde dat Jezus verrezen is, die wens 
ik wel iedereen toe. 

Normaal zou dit een mooie tijd zijn geweest: Carnaval, even feestvieren voordat 
we moeten vasten. Aswoensdag, hierbij worden we uitgenodigd ons te bekeren 
en in het evangelie te geloven. Witte Donderdag, hier vieren we dat Jezus de 
Eucharistie en het priesterschap heeft ingesteld. 
Met Goede Vrijdag herdenken we het lijden van Jezus en hoe Hij aan het kruis 
gestorven is. Maar het blijft niet bij Goede Vrijdag, in de Paasnacht vieren we 
dat Jezus verrezen is. Jezus is niet dood, maar Hij leeft, Hij is midden onder ons 
en laten we dit vieren en ons verheugen over dit grote feest. Zalig Pasen!

Kapelaan Gideon van Meeteren 

HERINNERINGEN AAN PASEN

Wist u dat kapelaan Gideon  
ook op Instagram zit?  

Volg hem via www.instagram.com/
kapelaangideon. 

Het eerste jaar dat ik in Italië was, 
woonde ik in een heel klein dorpje in 
de Abruzzen met zo’n 300 inwoners. 
In de paasnacht zijn we met de semi-
naristen naar de dorpskerk gegaan 
voor de nachtmis. De dorpspastoor, 
don Bartolomeo, was een enthousiast 
priester met een vurig Italiaans tem-
perament en in zijn preek had hij het 
over Christus die verrezen is. 

Hij zei dat dit zo’n groot feest en 
zo’n grote gebeurtenis is, dat we dit 
eigenlijk van de daken zouden moeten 
schreeuwen. Ik heb veel preken ge-
hoord in mijn leven, maar deze preek 
deed wat met me en ik denk dat ieder-
een op dat moment in dat kleine kerkje 
ook echt die Paasvreugde ervoer. 

Christus is verrezen, we zouden 
dit eigenlijk van de daken moeten 
schreeuwen. Na de Paaswake en het 
paasdiner hadden een seminarist en 
ik het nog over deze woorden van de 
pastoor en het leek ons niet eens zo’n 
slecht idee. Durven we dit of niet? 
Je bent jong, enthousiast en nog vol 
vreugde, dus ja, wij durfden dit. Vanuit 
ons raam konden we mooi vanaf de 
berg het dal in kijken. We hebben 
vervolgens het raam geopend en vanaf 
het balkon geroepen: Cristo è risorto 
alleluia; Christus is verrezen, alleluja.
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EINDELIJK RUIMTE VOOR EEN KOP KOFFIE NA DE MIS
Jarenlang lag het te wachten: het par-
keerterrein achter de Lambertuskerk 
in Rosmalen. Inmiddels verrijst er een 
prachtig gebouw. Een nieuw parochie-
centrum met een heel eigen architec-
tuur. De toekomst is ineens heel nabij. 
Rick Jonkers werkt bij het bisdom 
’s-Hertogenbosch als bouwadviseur 
en hij begeleidt voornamelijk restau-
raties en het onderhoud van monu-
mentale gebouwen. De bouw van een 
heel nieuw parochiecentrum is voor 
hem dus zeker niet iets alledaags. “Het 
is heel bijzonder dat een parochie zo’n 
centrum kan en mag bouwen,” vindt 
hij dan ook. 

Er moest ook wel iets gebeuren. De 
pastorie was toe aan groot onderhoud 
en was eigenlijk niet zo geschikt als 
ontmoetingsplek. “Het is natuurlijk 
een voornaam pand, maar het is veel 
meer gebouwd als woning. In het 
nieuwe parochiecentrum komen twee 
zalen, een huiskamer, een ruimte voor 
de jeugd en een keukentje. Daarnaast 
komen er twee appartementen op de 
verdieping. Dat is bij de pastorie niet 
te realiseren.”

Jaren geleden hoorde de pastorie ook 
veel duidelijker bij de kerk. Er was 
immers een laantje. Door de komst 

van appartementen, parkeerplaatsen 
en fietspaden werd die link steeds 
minder duidelijk. “Het nieuwe paro-
chiecentrum ligt nu direct achter de 
kerk. Voor iedereen is de connectie 
nu meteen helder. Het nieuwe gebouw 
wordt ook heel transparant met veel 
glas. Daarnaast komt er nu eindelijk 
dichtbij de kerk ruimte voor een kop 
koffie na de mis. Als dat weer mag 
tenminste.”

Behalve de moderne architectuur, 
wordt het gebouw ook op andere 
vlakken toekomstbestendig. “Er komt 
een warmtepomp en we gaan gebruik 



PAGINA 7

EINDELIJK RUIMTE VOOR EEN KOP KOFFIE NA DE MIS
maken van zonnepanelen en warm-
te-terugwin-units. In de zalen hebben 
we CO2-sturing. Als er te veel mensen 
in de ruimte zouden komen, wordt de 
lucht automatisch ververst.”
Op het dakterras komen kratten met 
sedumplantjes, waardoor het een 
mooi groen aanzicht geeft. “Voor de 
omgeving van het parochiecentrum 
is er zeker gelet op een mooie uit-
straling. Bovendien komt er door een 
sedumdak minder regenwater direct 
in het riool terecht. Daardoor blijft de 
grondwaterstand op het eigen perceel 
op niveau.”

In de monumentale pastorie komen 
nu appartementen voor jongeren met 
een vorm van autisme. Deze zullen 
worden gehuurd door Leermakers 
Autismegroep. Het gaat om zes ka-
mers en gezamenlijke leefruimten in 
de pastorie en twaalf studio’s in de 
tuin van de pastorie, verdeeld over zes 
geschakelde woningen. “Het is mooi 
dat in de pastorie weer de functie van 
maatschappelijk vastgoed terugkomt.”
Het nieuwe parochiecentrum zal – als 
alles meezit – net klaar zijn voor de 
bouwvak. Op zondag 11 april wordt 
door Mgr. Dr. G.J.N. de Korte de eer-
ste steen gelegd. 

Wist u dat:
-  De Lambertuskerk van de parochie 

is, maar haar toren eigendom is van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch? In 
de tijd van Napoleon kwamen de 
kerktorens vanwege strategische 
doeleinden in de handen van de 
gemeenten. 

-  Er onder het parochiecentrum een 
historisch moestuincomplex lag 
inclusief een waterput? 

-  Er nog middeleeuws tufsteen te 
vinden is in de toren van de Lamber-
tuskerk? 
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DE PAROCHIE H. MARIA 
GAAT MET HAAR  
TIJD MEE
Wist u dat we op zowel Instagram en Facebook 
te vinden zijn? Daarnaast brengen we elke week 
een digitale nieuwsbrief uit. Op vrijdagmorgen 
rolt deze uw mailbox in en zo bent u meteen 
op de hoogte van de vieringen, het nieuws uit 
de hele parochie en kunt u genieten van de 
columns van onze pastores. 

Wilt u nu ook zo’n leuke, informatieve en vooral 
digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u dan 
aan via de website óf via een e-mail naar  
communicatie@parochiemaria.nl

En wat leest u nu? Kan aanmelden via de web-
site ook? Ja! Vanaf het moment dat dit blad bij 
u in de bus viel, is onze compleet vernieuwde 
website online. Neemt u dus gerust een kijkje 
op www.parochiemaria.nl. We zijn hartstikke 
benieuwd naar uw reactie!

We willen heel graag met onze pa-
rochianen in contact blijven. Zeker 

in tijden van corona, waarbij con-
tact niet meer vanzelfsprekend is. 
Heeft u vragen, voelt u zich een-
zaam, wilt u graag iets doen in de 
parochie zoals vrijwilligerswerk, 
of wilt u iets vertellen? Dan kunt 
u altijd mailen via bovenstaand 
mailadres, maar ook reageren via 
Facebook (chatbericht sturen).

Wist u dat we iedere dag een nieuwe lezing  
op onze website hebben staan?
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BESTE MEDEPAROCHIANEN,
Paastijd
In deze Paastijd kijken we vol vertrou-
wen vooruit. We vernieuwen onze 
doopbeloften. Nieuwe energie na een 
moeilijk jaar. Een jaar dat ons allen 
diep heeft geraakt en ook verdriet 
heeft gebracht. Wij leven hier mee met 
u. Wij zijn dankbaar voor de onbaat-
zuchtige inzet ook in dit moeilijke jaar 
van ons pastorale team en onze vrij-
willigers voor onze gemeenschappen. 
Met lastige beperkingen en met nieu-
we digitale middelen: de livestream in 
de Lambertuskerk en de Lucaskerk en 
onze digitale wekelijkse nieuwsbrief. 

Het woord van Jezus
Pastor Piet de Jong schreef in onze 
nieuwsbrief van 30/31 januari over het 
woord van Jezus:
“Jezus blijft mensen boeien, omdat 
Hij in ons oproept wat in het hart van 
ieder mens onbewust leeft aan goed-
heid, liefde en sociale inzet. Hij kan 
daarom na tweeduizend jaar ook óns 
blijven boeien, omdat Hij waarden in 
ons oproept die altijd actueel blijven. 
Waarden die alles te maken hebben 
met onze worsteling om vrede en 
gerechtigheid, om onze strijd voor een 
betere wereld.”

Maria gaat de stad in.
Als parochie staan we voor de uitda-
ging ons beleid vorm te geven naar de 
omstandigheden en eisen van deze 
tijd. Paus Franciscus roept ons op om 
meer dan voorheen een missionaire 
parochie te zijn. Met veel aandacht 
voor Evangelisatie en Caritas. Met ons 
nieuw samengestelde pastorale team 
hebben we dit tot onze missie ge-
maakt. “Maria gaat de stad in”. 

Dat is de kern van onze (dit jaar bijgestelde) pastorale visie. Over deze visie 
gaan we, zodra de omstandigheden het toe laten,  met u als medeparochiaan 
in gesprek. Zonder uw persoonlijke inzet als actieve parochiaan en zonder uw 
financiële bijdrage redt onze missie het niet. U bent zelf aan zet om het woord 
van Jezus verder te brengen.

Investeren in onze organisatie
In 2019/2020  zijn we overgestapt op nieuwe administratieve systemen om ook 
het komende decennium onze parochie goed te kunnen sturen (leden, kerkbij-
dragen, financiën, begraafplaatsen). Onze huishouding is tot nu toe financieel 
gezond. U mag in mei van ons een verantwoording verwachten over het wel en 
wee van onze huishouding. Op onze volledig nieuwe website krijgt u een goed 
beeld van wat wij doen (www. parochiemaria.nl).   

Investeren in onze gebouwen.
Investeren in missie, in mensen en in gebouwen. Gebouwen zijn onze ont-
moetingsplaatsen.  Ons nieuwe gemeenschapscentrum in Empel is in 2020 
tot stand gekomen, in Rosmalen wordt dat 2021. In Maliskamp openden we 
een nieuwe kapel op de begraafplaats. In de voormalige Salvatorkerk wordt de 
oude doopkapel in 2021 getransformeerd tot Mariakapel. Onze Cathrienkerk 
wordt weer actief gebruikt voor de eredienst. Het is ons beleid onze gebouwen 
dienstbaar te maken aan onze missie.   

Zalig Pasen
Met dit perspectief vieren wij dit jaar ons Paasfeest. Het bestuur wenst u een 
Zalig Pasen.  

Namens het bestuur, Ton Streppel.
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DE VADER VAN  
ALEXANDER EN RUFUS
KINDERVERHAAL OVER DE LIJDENSWEG

Kent u hem niet? Hm … zal toch een 
bekende zijn geweest als je hem zo om-
schrijft; zo van “je weet wel” (Mc.15,21).

Hoe oud zullen ze zijn geweest, díe 
vrijdagmiddag? Kinderen nog, spelend 
rond het huis. Of tieners al? Niet veel 
ouder. Vader komt zo thuis. Hij 
neemt wel een vroegertje, want 
vanavond begint de grote 
sabbath. 

De kinderen kijken af en 
toe of hij er al aan komt. 
Moeder is druk bezig in 
de keuken, want er wordt 
uitgebreid gegeten vanavond. 
Niet alleen uitgebreid, maar ook 
bijzonder, matzes en bittere kruiden. 

“Waarom die bittere kruiden?” vraagt 
Rufus. “Nee, vanavond pas mag jij 
dat vragen, want jij bent de jongste”, 
reageert moeder. Waarop Alexander 
zijn vader probeert te imiteren en met 
verlaagde stem, antwoordt: “Omdat wij 
uit het slavenhuis van Egypte zijn ge-
bracht.”  Moeder lacht erom. In het ver-
haal is zij naamloos gebleven. Jammer 
want het schijnt toch een aardig mens 

te zijn geweest, echt moederlijk (Rom. 
16, 13). “Jongens ga eens kijken waar 
papa blijft; hij had er toch al kunnen 
zijn.” En de jongens rennen naar buiten. 
Maar vader is nog niet in zicht.

Wat zal vader Simon zijn kinderen 
hebben verteld als hij eindelijk 

thuiskomt? En wat zal hij pas 
’s avonds laat alleen aan 

zijn vrouw hebben durven 
vertellen?

Terugkomend van zijn 
land, stuitte hij op een pe-

loton Romeinse legionairs, 
met drie veroordeelden, die 

buiten de stad gekruisigd gaan 
worden. Terwijl hij met verbijstering 
kijkt naar het afschuwelijke schouw-
spel, wordt hij door één van de soldaten 
aangesproken. “Hé jij daar, help die 
daar met het dragen van die balk.” Het 
is als in zo’n slechte western ‘at the 
wrong time, at the wrong place’. Hij wil 
helemaal niet helpen; hij wil naar huis; 
vrouw en kinders wachten. Maar hij 
moet, hij wordt gedwongen. Wie staat 
er nu te popelen om dat geboefte te 
helpen? 

Wist hij wie het was? Van Cyrene naar 
Jerusalem verhuisd. Om dicht bij de 
tempel te wonen? Dan moet hij wel 
van Hem hebben gehoord. Maar dat 
kan toch niet? Velen hielden Hem voor 
een Profeet. Nu kennelijk ontmaskerd. 
Hij moet toch wel een moord hebben 
gepleegd of zo. Met weerzin neemt hij 
de balk over van Hem die zo te grazen 
is genomen.

Wat is er gebeurd 
met Simon die 
met Hem het 
Kruis droeg?  
Wat zou het mij 
doen; wat zou ik 
aan wie (willen) 
vertellen?

Door  
Embregt Wever.
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koek
pasen
konijn
ton

chocolade
dop
gras

kuiken
boek

limonade
drop
lente



PAGINA 11

Kleurplaten en activiteiten voor de BSO kinderen 
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OVERPEINZING

Misschien kent u ze wel: de mensen 
die het in deze tijd extra zwaar heb-
ben. De mensen zonder groot sociaal 
vangnet, ouderen wiens kinderen in 
het buitenland wonen, of jonge ouders 
die de kraamtijd met hun baby anders 
voorgesteld hadden. 

Ouders die thuiswerken, die geen 
collega’s zien, maar wel elke dag werk 
en gezin moeten combineren. Voor 
wie wandelen het uitje van de week is 
geworden. 

Of de mensen die al een geschiedenis 
van depressies hebben en die in deze 
tijd zichzelf verliezen. Voorbeelden 
zijn er genoeg. Misschien (her)kent u 
ze wel. 

De puber die zich steeds verder te-
rugtrekt, somber wordt, geen reden 
meer ziet om uit bed te komen. Of de 

moeder die wanhopig snikt dat ze zo 
eenzaam is, terwijl ze wordt getroost 
door haar kinderen. De oma die door 
het weinige bezoek nog meer in de 
war raakt en de haar resterende tijd 
ziet wegglijden. 

In deze tijd waarin we niet alleen 
leven met een virus dat ons leven 
beperkt, herdenken we ook de lijdens-
weg van Jezus. De Kruisweg, waarin 
elke stap ondragelijker werd, waarin 
elke stap slechts mogelijk was door de 
hulp van (on)bekenden. 

Laten wij ook het lijden om ons heen 
proberen iets draaglijker te maken. 
Samen de last van het geestelijk lijden 
dragen, waar zo veel mensen om ons 
heen last van hebben, zoals Simon van 
Cyrene Jezus hielp met het kruis. De 
tranen wegvegen, zoals Veronica het 
gelaat van Jezus droogde. Open uw 

ogen en kijk om u heen. Ook onbeken-
den kunnen geholpen worden met een 
vriendelijk woord of een glimlach, een 
aanbod een maaltijd te delen of een 
gesprek te voeren. 

In onze parochie kunnen we elkaar 
tot steun zijn, maar ook buiten onze 
parochie zijn er mensen die niet de 
steun van God kennen en toch ver- 
twijfeld om hulp vragen. Laten we in 
deze tijd van lijden, aan anderen de 
kracht van troost geven. 

Zalig Paasfeest.

De redactie 

Wist u dat u op onze nieuwe  
website een kaarsje op kunt steken  

voor uw dierbaren?


