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Nieuws van de parochie 

Het is bijna Pasen en zo nu en dan hebben we al enkele
prachtige lentedagen gehad. 
Vorig  jaar  konden  we  het  Paasfeest  niet  met  elkaar
vieren. Covid 19 bracht veel onrust en angst. Iedereen
was enorm op zijn of haar hoede voor dit onbekende
virus. Inmiddels zijn we een jaar verder en nog steeds
hebben  we  te  maken  met  beperkingen  die  dit
coronavirus  met zich meebrengt.  Dit  jaar  kunnen we
wel Pasen vieren maar echt nog niet zoals we dat zo
graag zouden willen. Zowel in de kerk als in huiselijke
kring hebben we nog te maken met beperkingen.
Maar blijf positief, probeer te blijven kijken naar wat
wel  kan.  En  laten  we  dat  ook  naar  anderen  doen,
positief blijven, elkaar moed inspreken ook al valt het
niet altijd mee.
Zeker voor hen die een bedrijf hebben wat nog steeds
niet open mag of  beperkt open mag. Voor hen die hun
producten niet kunnen leveren omdat andere bedrijven
niet  open  zijn.  Houd  moed  en  laten  we  erop
vertrouwen dat er heel snel verbetering in deze situatie
komt. 
We kunnen allemaal meer vrijheid gebruiken. Al is het
maar om in familiekring weer samen te kunnen komen.
Het gaat om de heel gewone dingen die we missen. 
De  kaartmiddag  in  het  dorpshuis,  een  avondje  met
vrienden of familie. Voor de jongeren valt het ook niet
mee. Nog steeds niet gewoon naar school kunnen, je
vrienden  maar  mondjesmaat  zien.  Zeker  nu  de
avondklok nog van kracht is valt het voor hen helemaal
niet mee.
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Het betekent ook dat de vieringen in de kerk nog steeds
beperkt  zijn  tot  30  personen. Hoe graag  we het  ook
anders zouden willen, het kan niet, het mag niet. 
Dus ook niet met Pasen.

Vieringen in De Goede Week

Omdat de avondklok nog steeds van kracht is, is het
in de Goede Week niet mogelijk 2 vieringen achter
elkaar te vieren.
De  vieringen  van  de  Goede  Week  zijn  als  volgt
verdeeld:

- Witte donderdag 19.00 uur: 
in Uithoorn en Kudelstaart, 

- Goede Vrijdag  19.00 uur in Uithoorn.
- Paaswake: 19.00 uur in Uithoorn en Aalsmeer 

De  Paaswake  van  Aalsmeer  wordt  uitgezonden:
https://youtu.be/ELjggrZv8l8 .

In De Goede Week is er een extra openstelling van
onze  kerk:  op  dinsdag  en  woensdag,  maar  ook  op
donderdagmorgen is van 11.00 uur tot 12.00 uur de
kerk open om een kaarsje op te steken en voor gebed
bij het kruis.

Palmzondag
Om De Goede Week mooi en inspirerend te beginnen
wordt op 28 maart Palmzondag gevierd. Tijdens deze
viering worden de palmtakjes gewijd en uitgedeeld.
Voor  parochianen  die  de  viering  vanwege  de
coronasituatie niet konden bijwonen, is het mogelijk
om deze zondagmorgen na de viering een palmtakje
(buiten bij de kerkdeur) op te halen of op de daarop
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volgende  dinsdag,  woensdag  of  donderdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur.

Stabat Mater
Op zondag 28 maart wordt ‘s middags om 15.00 uur
het Stabat Mater gezongen gecomponeerd door 
G.B. Pergolesi. In dit muziekstuk wordt het verhaal
van Maria onder het kruis van haar zoon vertelt. 
Dit  wordt  uitgevoerd  met  zang  van  Anja  Könst  en
Margret Endhoven en Ireen van Bijnen op de piano. 
Er is plaats voor een beperkt aantal bezoekers. 
U dient zich daarom vooraf aan te melden. 
U  kunt  ook  meeluisteren  via  de  livestream  van
Kerkomroep.nl of later terug kijken op YouTube.

The Passion op TV
Met de liedjes en het thema: 'Ik ben er voor jou' van
The Passion 2021, willen de organisatoren een oproep
doen  om  inspiratie  te  halen  uit  het  bekende
paasverhaal en voor de ander klaar te staan. 
Het  thema 'ik  ben  er  voor  jou'  vat  samen wat  de
Paasboodschap inhoudt: 'Ik ben er  voor jou, omdat
Hij er voor mij is'. 
The Passion wordt op donderdag 1 april om 20.30 uur
uitgezonden op NPO 1.

Kruisweg
Op Goede Vrijdag zal de kerk vanaf 's middags 
14.00 uur geopend zijn voor gebed.
Om 15.00 uur wordt de Kruisweg gebeden. 
Elly van Rooden zal ons hierin voorgaan.

Aktie Kerkbalans 2021:

_____
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Inmiddels  zijn  de  eerste  gegevens  over  de  Aktie
Kerkbalans van 2021 binnen. En deze berichten zijn
positief. Veel enveloppen zijn bij de wijkloper of op
een ander adres in de wijk ingeleverd. Dank u wel
hiervoor! 
Uw parochieteam kan het niet alleen, we hebben u
allen hiervoor nodig. Daarom zijn we zijn blij met uw
medewerking.
Kerkomroep.nl
U kunt ook thuis de viering van onze kerk meekijken.
Iedere viering wordt via Kerkomroep.nl uitgezonden.
Hoe werkt dit?
U gaat op internet naar www.kerkomroep.nl
Daar vult u De Kwakel in, dan verschijnt "de knop"
van onze parochie. Die klikt u aan en kunt u direct de
viering die op dat moment wordt uitgezonden kijken
of  een  viering  terugkijken.  Als  u  een  tablet  heeft
kunt u de app Kerkomroep downloaden. 
Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met het
secretariaat. Wilt u een liturgieboekje ontvangen om
de viering van de zondag mee te vieren?
Laat het even aan het secretariaat weten

Collectegeld betalen met een QR code.
Betalen met een QR code is misschien wel iets heel
nieuws voor u. Maar toch willen we het als parochie
aanbieden. Waarom? Nu we maar met 30 mensen bij
elkaar  mogen  komen  moeten  er  noodgedwongen
mensen thuis blijven. Als parochie bieden we u de
mogelijkheid  om via  internet  de vieringen  in  onze
kerk te volgen of terug te kijken. Daarom willen we u
ook in de gelegenheid stellen vanuit uw huis deel te
nemen aan de collecte.   
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Scan onderstaande code met de QR-scanner van uw
telefoon

Eerste Communie 2021

Op dinsdag 13 april  gaat de voorbereiding voor  de
Eerste Communie van start. 
U kunt uw kind nog steeds aanmelden.
Aanmelden  kan  via  het  parochiesecretariaat
(0297561203) of via de mail: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

We  gaan  werken  met  een  heel  nieuw,  heel  mooi
project wat er heel kleurig uitziet.
We wensen alle kinderen en hun ouders een mooie
voorbereidingstijd toe.
Dan  zullen  we met  elkaar  op  20 juni samen jullie
Eerste Communie gaan vieren.

_____
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT April 2021

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl
 
OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 
Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op 
telefoonnummer: 0297 561203.

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

_____
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DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat. 
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373  

OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit overmaken op 
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte 
onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij: 
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of 
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.

BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, 
tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE
Het  is  mogelijk  om  de  communie  thuis  te  ontvangen.
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal 
verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd
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________________________________________________
lopend vuurtje                                8                                  april 2021

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl


Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits 
parochianen dat op tijd bekend maken.
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen.
U kunt een verzoek altijd indienen bij: 
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we 
het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing,  
verandering van gezinssamenstelling of als u het 
parochieblad niet meer wenst te ontvangen. 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze: 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  pc.hoogenboom@caiway.nl
Beste parochianen,

Nu Pasen nadert en wij met blijdschap van de lente
gaan genieten wil ik jullie een inspirerend en mooi
waargebeurd verhaal  vertellen,  dat  ik  via  priester-
collega’s heb gehoord.

Het  gaat  over  een  pastoor  van  een  klein  dorp  in
Spanje aan wie werd gevraagd of een kind met een
verstandelijke beperking zijn misdienaar kon worden.
Het kind heet Gabriel.

_____
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De eerste keer dat Gabriel ingeroosterd werd was de
pastoor vergeten hem in te lichten over hoe en wat.
Daarom zei hij op het laatste moment voor de viering
tegen hem:
"Gabriel, je moet alles doen wat ik doe, oké...?

Gabriel nam die woorden heel letterlijk over. 
Toen  de  pastoor  naar  het  altaar  liep  om  het  te
kussen, gaf ook Gabriel het altaar een dikke kus. De
pastoor moest lachen en de viering ging door.

Aan het eind van de viering vertelde hij aan Gabriel
wat hij wel en niet moest doen en dat de priester de
enige  was  die  het  altaar  mocht  kussen.  Gabriel
begreep  niet  waarom  hij  het  altaar  niet  mocht
kussen en vroeg met nadruk: "Kom op, ik wil het ook
kussen...".  De  pastoor  zei  uiteindelijk  dat  hij  het
voor allebei zou doen. 
Het leek dat Gabriel de oplossing goed vond.

De  volgende  zondag,  toen  zij  met  de  viering
begonnen  waren  en  de  priester  het  altaar  ging
kussen,  legde  Gabriel  zijn  wang  op  het  altaar  en
bleef zo enige tijd daar met een grote glimlach op
zijn gezicht.

De pastoor dacht dat Gabriel zich had vergist, en aan
het  eind  van  de  mis  zei  hij:  “Gabriel,  ik  had  je
gezegd dat jij het altaar niet hoefde te kussen. 
Maar nu heb je helemaal je wang daarop gelegd. Wat
mag dat betekenen?

_____
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Gabriel zei : "Pastoor, ik heb hem niet gekust, HIJ
heeft mij gekust...".

De Pastoor herhaalde: "Gabriel, neem mij niet in de
maling..." Maar het kind antwoordde:
"Echt, HIJ heeft me gekust!!!".

Toen begreep de pastoor dat het kind het meende.
En  hij  werd  bijna  jaloers  op  de  eenvoud  en  de
tederheid van het kind. Toen alle mensen weggingen
en de kerk leeg was, ging hij naast het tabernakel
knielen en bad tot  Jezus: "Heer...  kus  me zoals  U
Gabriel hebt gekust!".

Zo leerde de priester voor eens en voor altijd dat hij,
voor hij het altaar van Christus kust zelf in zijn hart
door Jezus gekust wil worden!

Dit klein verhaal herinnerde me aan de woorden van
Jezus:  “jij  moet  een  kind  zijn  om  in  het
koninkrijk van God binnen te komen”. 
Mijn paaswens is dat wij allemaal leren om kinderen
te worden, om de liefde van God met de eenvoud
van Gabriel te mogen ervaren.

Pastoor Marco

Bezinning

Gedicht van Moeder Teresa

De vrucht van stilte is gebed
De vrucht van het gebed is geloof

_____
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De vrucht van het geloof is liefde
De vrucht van liefde is dienstbaarheid

De vrucht van dienstbaarheid is LIEFDE.

_____
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Ophalen oud ijzer                

Zaterdag 10 april a.s. komen leden van TAVENU weer
oud ijzer ophalen in de gebruikelijke wijken van 
De Kwakel en Vrouwenakker.

U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan
de weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden,
koel- en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten
wij betalen. 
Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar
Jan Kas (06-15 89 11 37).

De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons
instrumentenfonds en de jeugdopleiding.

Bestuur TAVENU

Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   

_____
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April 2021
    
zondag
28 maart 9.30 uur

Eucharistieviering 
Palmpasen Gemengd koor

    
zondag
28 maart 15.00 uur Stabat Mater Gemengd koor
    
donderdag
1 april

Witte Donderdag
Geen viering in onze kerk

    
vrijdag
2 april 15.00 uur

Goede Vrijdag
Kruisweg Gemengd koor

    

zaterdag
3 april 19.00 uur

Paaswake
in Uithoorn en Aalsmeer
Ook online te volgen op:
https://youtu.be/ELjggrZv8l8

zondag
4 april 9.30 uur

Hoogfeest van Pasen
Eucharistieviering Gemengd koor

zondag
11 april 9.30 uur

Woord en Communieviering
Diaken Jeroen Hoekstra The Bridges

zondag
18 april 9.30 uur

Woord en Communieviering
Diaken Rob Mascini Gemengd koor

zondag
25 april 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor

zondag
2 mei 9.30 uur

Woord en Communieviering
Mevr. Elly van Rooden Gemengd koor

_____
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Op deze pagina hoort het rooster van de Goede Week van onze 
regio te staan.

Dit rooster wordt los bijgevoegd.

_____
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Regels om veilig met elkaar samen te komen in onze
kerk.

Sinds juli  zijn er weer zondagse vieringen in onze kerk.
Vanaf medio oktober geven de nieuwe richtlijnen aan dat
we met niet meer dan 30 personen mogen samenkomen
en er wordt bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje
gedragen.
Wat  blijft  is  dat  we net  als  overal  ook  in  de kerk 1.5
meter afstand houden van elkaar.
Komt  u  uit  één  huishouden mag u  uiteraard  bij  elkaar
zitten.
Op de plekken waar u mag zitten is een groene sticker
geplakt.
Het  is  dus  goed mogelijk  dat  u  niet  op het plekje  kan
zitten waar u altijd zit.
U begrijpt dat het een hele organisatie is om dit waar te
kunnen maken.
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom
een protocol opgesteld.

Protocol voor de gelovigen:

Aanmelden
Omdat er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is vragen wij u zich vooraf
aan te melden. 
Dit kan dagelijks van 12.00 - 13.30 uur
via: 0297 561203.  

ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (Mariakapel).
Bij binnenkomst: 

_____
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Draagt  u  bij  voorkeur  een  mondkapje  en  wordt  u
gevraagd:
- Bent u gezond? hoesten, koorts?  
- Uw naam 
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig) 
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten
Er  is  gekozen  om  degene  die  samen  komen  in  het
middenschip te laten plaatsnemen.

Tijdens de viering:
Het  is  niet  toegestaan  mee te  zingen   Elkaar  de  hand
geven bij de vredeswens kan niet.

Collecte: 
Dit  gebeurt  niet  op  de  gebruikelijke  manier,  u  wordt
gevraagd  bij  het  verlaten  van  de  kerk  uw  gave  in  de
daarvoor  bestemde collectebus  te  doen  of  zelf  over  te
maken  op  bankrekeningnummer:  NL50RABO0378555235
tnv Parochie St. Jans Geboorte.

Communie delen:
Als u ter communie gaat wordt u verzocht het mondkapje
voor te doen en 1,5 afstand aan te houden.. 
Een  vrijwilliger  zal  de  parochianen  bank  voor  bank
uitnodigen naar voren te komen en u dient uw handen te
laten  desinfecteren.  De  looproute  is  zoals  we  gewend
zijn.
De  priester  zal  vanachter  een  scherm  met  een
hostiegrijper (pincet) u de communie aanreiken.
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit
zakdoekje,  of  in  een communiedoosje  (pyxis)  of  in  het
bakje wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende
keer weer mee?)
Als u de hostie  hebt ontvangen dan kunt u deze op uw
zitplaats in de mond te nemen als u het mondkapje hebt
afgedaan.

_____
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Verlaten van de kerk
Bij het verlaten van de kerk wordt weer een mondkapje
gedragen. 
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk
te verlaten.
Uiteraard zult u elkaar buiten treffen, maar houdt u dan
alstublieft ook rekening met de 
1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een
van de vieringen. 
Vieringen  die  ook  nu  muzikaal,  in  aangepaste  vorm,
worden ondersteund door onze koren.
Zondag 28 maart, 9.30 uur Palmpasen 
Wijding van de palmpasentakjes
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Henk Overwater
Emmy Bartels – Hogenboom
Overleden ouders Bartels – van Kessel
Pater Cees Bartels
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corrie Brozius – Hoogervorst
Leo Klijn
Riet Wijfjes – Captein
Herman van Rijn
Jan Voorn van Han

_____
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Zondag 28 maart, 15.00 uur
Uitvoering van het Stabat Mater
Zang: Margret Endhoven sopraan en Anja Könst alt
Piano: Ireen van Bijnen

Donderdag 1 april 19.00 uur
Witte Donderdag
Viering in Uithoorn en Kudelstaart

Vrijdag 2 april: 15.00 uur Kruisweg in onze kerk 
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor

Vrijdag 2 april: 19.00 uur 
Goede Vrijdag
Viering in Uithoorn

Zaterdag 3 april: 19.00 uur 
Paaswakeviering
Viering in Uithoorn en Aalsmeer

Pasen, 4 april 9.30 uur
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Theo Pieterse en Corrie Pieterse - Bos
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal – Versluis en zoon Kees
Hennie Stoker – Sluijter
Jan Stoker
Chiel Wahlen
Maria Wahlen – Maas en overleden familie
Hans van Eijk

_____
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Jopie van den Broek – Driehuis
Gerda van Tol – Bakker
Philibertus van Tol
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Overleden familie Egberts -Knaap
Piet van Os en overleden familie
Ton en Cora Pietersen -Kandelaar
Corrie Brozius – Hoogervorst
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Leo Klijn
May Verhoef, Jansje Verhoef - Sitvast en 

zoons Bertil en Piet
Joop Lek en Nel Lek - van der Klauw
Herman van Rijn
Ton Vlasman
Henny Hoogervorst - Stokman
Gerrit van Leeuwen en overleden familie
Henk en Ria van Tol - Pouw en overleden familie
Overleden familie van der Hoorn
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Harry Schoordijk
Hans Meijer
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen
Maria Petronella Okkersen - van Rijn
Wim van Rijn
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Zondag 11 april, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en
Stephan
Carol Wijfje
Dirk Meijer en Nel Meijer- van Veen
Rina van der Jagt - Bijman
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst
Claudia Esteva - Snoek
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Arie en Rie Hogerwerf - Vork

Zondag 18 april, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Diaken Rob Mascini
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Hennie Stoker - Sluijter en Jan Stoker
Johannes Kas
Piet Kas
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Wilhelmus van Rijn
Marie van Rijn - van der Kroon
Overleden familie Lek - van Bunningen
Leo Klijn
Cornelis Zaal
Cornelia Zaal -Versluijs en Kees
Joop en Truus van Egmond - de Hollander

_____
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Cor Plasmeijer
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje

Zondag 25 april, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Piet van Os en overleden familie
Overleden ouders Egberts - Fontijn en schoonzoon Eric
Uit dankbaarheid bgv een 90ste verjaardag
Overleden familie van der Hoorn

Zondag 2 mei, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek - Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden van de Rotten - Bresser
Overleden familie Egberts - Knaap
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen
Geertruida van Scheppingen - van Zaal

_____
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Daisy Ris - Slootjes
Jan Zijerveld
Nel Zijerveld - Graven
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corry Brozius - Hoogervorst
Overleden ouders Egberts - Fontijn en

schoonzoon Eric
Emmy Bartels - Hogenboom
Overleden familie Bartels - van Kessel
Pater Cees Bartels
Ton Vlasman

_____
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Moed om te danken, om te vertrouwen
Moed om te breken en moed om te bouwen

Moed om te blijven, moed om te gaan
Moed om te vallen, en weer op te staan.
Moed om te dansen, moed om te leven

Moed om te dromen en moed om te zweven
Moed om te bidden, om te verlangen
Moed om te geven en te ontvangen.

Ik wens je........ moed!

Door de Goede Week heen naar Pasen

Palmzondag
Hier begint de Goede Week. Jezus komt Jeruzalem
niet onopgemerkt binnen. Hoewel hij op een ezeltje
zit, behandelt het volk hem als een koning. En dat is
Hij:  koning van Israël.  Ze verstaan alleen nog niet
wat  voor  een  koning  Hij  wil  zijn.  Ze  leggen  hun
jassen  neer  om  erover  te  lopen.  Ze  zwaaien  met
takken en zingen: Hosanna!
Op  palmzondag  worden  de  palmtakken  (meestal
buxus)  gezegend  en  uitgedeeld.  Daarna  wordt  het

_____
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hele lijdensverhaal gelezen door 3 mensen, die ieder
een  rol  vertolken:  die  van  verteller,  van  Jezus  en
overige personages (Lucas 22,14-23,56).
De betekenis van palmzondag: De vreugde van Jezus’
intrede  moet  al  meteen  plaats  maken  voor  de
dreiging van zijn uitlevering en terechtstelling. 
Het  volk  dat  bij  het  begin  nog  om  hem  juicht,
veracht hem nu en spuwt hem uit. De luidste roeper
wint het pleit.

Maandag Op maandag is er in de goede week geen
speciale  liturgie.  In  het  evangelie  is  dit  de  dag
waarop  Jezus  zijn  vrienden  bezoekt  in
Bethanië   (Johannes 12, 1-11). 
Maria giet kostbare olie over Jezus’ voeten en droogt
ze af met haar haar. Judas Iskariot, die het geld van
de groep leerlingen beheert (en er af en toe iets voor
zichzelf uit haalt, zo zegt het evangelie), maakt zich
boos: Dit  geld  kan  beter  besteed  worden  aan  de
armen. Maar Jezus laat haar doen en ziet het als een
voorafspiegeling van zijn begrafenis. 

Dinsdag De  lezing  (van  de  gewone  liturgie)  komt
vandaag uit Johannes 13, 21-33.36-38.   
We  bevinden  ons  in  Jeruzalem,  in  een  bovenzaal
waar Jezus maaltijd houdt met zijn leerlingen. 
We  lezen  niet  het  hele  verhaal  van  het  Laatste
Avondmaal,  dat  is  voor  Witte  Donderdag.  Vandaag
horen we enkel de aankondiging van het verraad van
Judas.  En  dat  van  Petrus.  Die  laatste  beweert
stellig: Heer, ik wil mijn leven voor u geven! Waarop
Jezus zegt: Jij je leven voor mij geven? 
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Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait
zul jij mij driemaal verloochenen. 

Woensdag Vandaag gaat de lezing (Matteüs 26, 14-
25) verder  over  het  verraad  van  Judas.  Centraal
staat  de  uitspraak  van  Jezus: De  Mensenzoon  zal
heengaan zoals over hem geschreven staat. Voor de
leerlingen is dat op dat moment nog wartaal. De één
zal  hem  verraden,  de  ander  vluchten  en  nog  een
ander  in  opstand  komen  en  vechten.  Maar  Jezus’
sereniteit,  die  voortkomt  uit  een  onverdeeld
vasthouden  aan  de  Liefdesband  van  zijn  God  en
Vader,  deelt  niemand.  Zijn  eenzaamheid  is  groot.
Witte 

Donderdag Op Witte Donderdag begint het
triduüm of de paasdriedaagse. Jezus en de leerlingen
treffen de laatste voorbereidingen om Pesach te
vieren, het joodse feest dat de doortocht van Israël
door  de  woestijn  -  uit  Egypte  naar  het  Land  van
Belofte -  gedenkt. Eenzelfde doortocht staat Jezus
nu  te  wachten,  door  de  dood  heen  naar  de
overwinning van de Liefde. Hij leeft er heel bewust
naartoe en bereidt ook zijn leerlingen voor op het
afscheid. 
Hij bukt zich om hun vuile voeten te wassen en geeft
nog  een  laatste  les  mee: Heb  elkaar  lief,  dien
elkaar. (Johannes 13, 1-15).
In  de  eucharistie  van  Witte  Donderdag  is  het
gebruikelijk  dat  de  priester  de  voeten  wast  van
enkele mensen uit de gemeenschap.

_____
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Paus Franciscus koos voor dit gebaar van verregaande
broederlijkheid  in  het  verleden  al  gevangenen  en
vluchtelingen uit, ook moslims.

De dienst  van de tafel  heeft  hier  in  het bijzonder
betekenis,  omdat  het  Laatste  Avondmaal  gezien
wordt  als  de  instelling  van  het  sacrament  van  de
eucharistie.  De  viering  eindigt  in  rouwstemming.
Gelovigen krijgen de gelegenheid in stilte verder te
bidden bij het tabernakel of de monstrans, waar de
hostie - het Lichaam van Christus - bewaard wordt.

Ze  doen  wat  de  leerlingen  destijds
niet  lukte:  wakker  blijven  en  Jezus
met hun gebed bijstaan in de Hof van
Olijven,  waar  soldaten  hem  komen
oppakken.

Goede  Vrijdag Jezus  wordt  voor
Pontius Pilatus gebracht en ter dood
veroordeeld. Hij draagt het kruis de
Calvarieberg  op  en  wordt  eraan
genageld.  Vandaag  is  er  geen

eucharistie. Het is de soberste dag op de kerkelijke
kalender. Kort na de middag wordt op vele plaatsen
een wake of kruisweg gehouden. 
Goede Vrijdag is  nog altijd  een dag van vasten en
onthouding voor katholieken.

Stille  Zaterdag Stille  Zaterdag  is  een  dag  van
wachten. Het is oorverdovend stil bij Jezus, want die
bevindt  zich  op dit  moment  in  zijn  graf,  met  een
zware steen ervoor.  Hij is  bij  de doden, afgedaald
ter helle zoals we zeggen in de geloofsbelijdenis. 

_____
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Van  daaruit  zal  hij  opstaan  en  mensen  met  zich
meetrekken naar de hemel.
Pas ‘s avonds laat wordt die stilte doorbroken en kan
de paaswake beginnen. Die begint met het ontsteken
van vuur in het donker buiten de kerk. 
De paaskaars wordt ontstoken en het Licht - Christus
-  wordt  doorgegeven  van  kaars  tot  kaars.  Talrijke
lichtjes vullen nu de kerk. Er zijn meerdere lezingen,
die samen een rode draad in de Schrift tonen van de
schepping over de doortocht door de woestijn tot de
ontdekking van het lege graf.

Eindelijk  weerklinken  weer  het  Alleluia  en  Gloria,
uitdrukkingen van vreugde en grootheid, die tijdens
de hele veertigdagentijd gesmoord waren. 
In  kathedralen  worden  volwassen  doopleerlingen
gedoopt  en  gevormd.  Iedereen  hernieuwt  zijn
geloofsbelijdenis. 

Paaszondag De zondag van Pasen kan de blijdschap
niet  op.  In  de  kerk  worden gelovigen  begroet  met
een vreugdevol: Christus is verrezen! 
Met  Paaszondag  begint  de  50-daagse  paastijd,  die
duurt tot Pinksteren. Deze hele periode staat voor de
tijd  waarin  Jezus  in  visioenen  tastbaar  aan  de
leerlingen  verscheen  en  zij  maar  langzaamaan
beseften op welke manier Hij voor hen bleef leven.
De periode eindigt met Hemelvaart - het definitief
uit het zicht verdwijnen van Jezus’ aardse gedaante -
en Pinksteren, de gave van de Heilige Geest, die het
vuur ontsteekt in de leerlingen zelf.
Ter inspiratie

_____
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Wanneer je met kinderen op weg gaat is één van de
eerste vragen zijn we er al? Ook al heb je duidelijk
gemaakt dat het best een lange reis wordt en best
een lange tijd gaat duren, klinkt het vaak al na vijf
minuten:  zijn we er al?  Want kinderen hebben nog
geen goed tijdsgevoel. En dat is geen fijn gevoel, dat
geeft zelfs een onbehaaglijk gevoel.

Een  gevoel  wat  wij  absoluut  zullen  kennen  en
herkennen,  zeker  in  de  situatie  waarin  we  zijn
aangeland  met  de  coronapandemie.  De  eerste
inentingen werden met grote opluchting uitgebreid in
beeld  gebracht  en  niet  ten  onrechte.  Er  was  een
unieke prestatie geleverd door wetenschappers, die
wereldwijd  samenwerkten  om  in  een  recordtijd
goede  vaccins  te  ontwikkelen.  Er  is  licht  aan  het
einde van de tunnel. Maar de vraag of we er daarmee
zijn blijft mooi nog onbeantwoord!
De tunnel is heel wat langer dan we hadden gehoopt
en het duurt langer dan we hadden gedacht.
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We zijn er echt nog niet en dan wordt het moeilijk.
En: komt het erop aan.    
Kinderen geef je dan wat handreikingen om het goed
vol te houden: Wie ziet de meeste gele auto's; 
Ik zie ik zie, wat jij niet ziet; een potje met vet…..

Voor de tijd van het liturgisch jaar waarin we zijn
aangeland  –  de  Veertigdagentijd  –  geeft  theoloog
Kees Harte ons ook handreikingen om het goed vol te
houden:

TIEN TIPS VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  
1. Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert

alleen meer op.
2. Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
3. Als je vreugde wil vermenigvuldigen moet je

haar delen.
4. Sla zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes

kun je ze aan.
5. Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
6. Moed groeit door te durven, vrees door uit te

stellen.
7. Schuif  de tekorten van jezelf  niet  door naar

anderen.
8. Wat  je  aanpakt  valt  mee,  je  uitstelt  weegt

zwaar.
9. De vraag is niet: wat moet ik geven? Maar: wat

mag ik overhouden?
10.Overdrijf je zorgen niet. Veel drijft over!

Hiermee  brengen  we  wellicht  al  wat  licht  in  de
tunnel, ook al zijn we d'r nog niet! Zodat het licht –
wellicht onverwacht – zal doorbreken.                   
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Elly van Rooden.      
Uit Laudato Si' 

Geschreven door Paus Franciscus:

"Als Gods instrumenten kunnen we allen
samenwerken aan de zorg voor de schepping,

ieder met zijn eigen cultuur, ervaring,
initiatieven en mogelijkheden".

_____

________________________________________________
lopend vuurtje                                31                                  april 2021



_____

________________________________________________
lopend vuurtje                                32                                  april 2021



_____

________________________________________________
lopend vuurtje                                33                                  april 2021

Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063
Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187
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NL50RABO 03785.55.235 t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte  De Kwakel    De Kwakel
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Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 560825
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The Bridges Mw. Renate Vlasman 569764
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