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Lopend Vuurtje Juli-Augustus 2020 
 
Beste parochianen. 
 
Juli en augustus, de zomermaanden bij uitstek. 
De maanden die ook wel de komkommertijd worden 
genoemd. Maanden waarin alles op een laag pitje 
staat, geen activiteiten zijn en de vakantie hoogtij 
viert. 
Maar, zoals we allemaal weten staan alle activiteiten 
al maanden op een laag pitje en vakantie vieren? 
We horen van velen dat ze niet weggaan.  
Of de buitenlandse vakantie is geannuleerd, of men 
vindt het toch te riskant.  
Het is en blijft een rare tijd. Zal het over zijn als het 
vaccin tegen corona op de markt is? 
Wie zal het zeggen. Toch hopen we dat u van de 
zomertijd zult genieten, van het zomerse weer en 
misschien wel mooie avonden. 
 
Met ingang van 1 juli zijn er weer zondagse 
vieringen in de kerk  
Inmiddels weten we dat de zondagse viering per  
1 juli weer mag plaatsvinden. 
Uiteraard moeten er maatregelen genomen worden 
zodat het samenzijn veilig kan gebeuren. 
De 1.50 mtr afstand moet in acht worden genomen, 
meezingen is absoluut niet toegestaan net zoals het 
elkaar een handgeven bij de vredeswens niet mag. 
De voorganger zal achter een hoestscherm staan als 
hij of zij de communie deelt.  
Het zal toch echt wennen zijn. 
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Opgeven voordat je naar de kerk komt. 
Ja,..... u leest het goed. Om te voorkomen dat er 
teveel mensen tegelijk naar de kerk komen staat in 
de richtlijnen van het bisdom dat men zich moet 
aanmelden. 
Is dit in De Kwakel ook nodig hoor ik u vragen? 
Dat is ook voor ons de vraag. 
Allereerst, er kunnen met de beperking van 1.50 
meter afstand houden, geen 100 mensen in onze 
kerk. Dat zijn er ongeveer 75 (voorganger, koster, 
muziek en vrijwilligers niet meegeteld). 
We stellen het zeer op prijs als u zich vooraf 
aanmeldt dan weet u zeker dat er een zitplaats voor 
u is en dan komt u niet voor niets. 
Als u bent vergeten om u aan te melden en u komt 
toch zullen we u, als het aantal kerkgangers niet 
boven de 75 is, gewoon binnen laten.  
U kunt zich telefonisch opgeven van maandag tot en 
met vrijdag tussen 13.00 - 14.00 uur op het volgende 
telefoonnummer: 0297-561203. 
 

Als u bij de kerk komt wordt u als eerste gevraagd of 
u zich heeft opgegeven. Degene die dit vraagt heeft 
zoveel boekjes in de hand als er lege plekken in de 
kerk zijn, zijn de boekjes op is de kerk vol. 
Ook wordt u gevraagd: heeft u koorts, moet u 
hoesten, enz. Ook krijgt u een reinigingsdoekje 
waarmee u uw handen desinfecteert.  
Om aan te geven waar u mag zitten zullen er groene 
stickers op de zitplaatsen worden geplakt. Om de 
plaatsen zo efficiënt mogelijk te gebruiken krijgt u 
van de vrijwilliger (de assistent) te horen waar u mag 
zitten. Het middenschip wordt gereserveerd van 
mensen die samen naar de kerk komen.  
De mogelijkheid bestaat dat u niet op uw eigen 
plekje kan zitten. 
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We hopen dat we met uw medewerking en die van de 
assistenten de komende maanden op een veilige 
wijze weer naar de kerk kunnen. 
 
Op zondag is voor en na de viering de Mariakapel 
afgesloten. Er zijn dan teveel mensen tegelijk in de 
kerk om de afstand van 1.50 meter te kunnen 
waarborgen. Het is dus niet mogelijk om voor en na 
de viering een kaarsje aan te steken.  
 
Tot en met juni was het mogelijk om dagelijks een 
kaarsje in onze kerk aan te steken. 
Nu de kerk op zondag weer is geopend voor de 
viering willen we het kaarsje aansteken beperken tot 
twee keer in de week. En wel op dinsdag en 
woensdag van 11.00 tot 12.00 uur. 
 
Kaarsje weggeven 
Ook geven we nog steeds een kaarsje weg.  
Nu we elkaar niet zomaar meer tegenkomen is het 
lastiger om informatie te krijgen aan wie we een 
kaarsje kunnen geven. 
U kunt dit nog steeds aangeven op telefoonnummer: 
0297 561203. (parochiesecretariaat). 
 
15 augustus Maria Hemelvaart 
Wilt u op 15 augustus mee naar de Mariagrot in 
Zevenhoven? Omdat ook hier niet meer dan 100 
mensen mogen samenkomen moet u zich opgeven. 
Van maandag tot vrijdag tussen 13.00 - 14.00 uur 
kunt u bellen naar het secretariaat: 0297 561203.Na 
opgave ontvangt u een toegangskaart.  
Meer informatie vindt u in dit Lopend Vuurtje. 
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Ansichtkaart : Hotel de Kwakel 
In voorgaande maanden hebben we 2 keer een kaart 
naar onze oudere parochianen gestuurd. En nu vinden 
we dat het tijd is om u allemaal een kaartje te 
sturen. Een zomerse groet van het parochieteam met 
daarbij een kaartje wat u kunt versturen naar 
iemand die een zomerse groet wellicht ook kan 
gebruiken. 
 
Viering opgenomen in onze kerk: 
Opnieuw wordt er een viering in onze kerk 
opgenomen. Diaken Jeroen Hoekstra zal in 
samenwerking met koorzang van leden van het 
gemengde koor deze viering voorgaan. 
Deze viering kunt u terugkijken op internet. 
U tikt in de browsers (niet in de zoekbalk) diaken 
Jeroen Hoekstra viering de Kwakel in, en volgt het 
vanzelf. 
Bent u niet zo "technisch" er is vast wel iemand die u 
daarbij kan helpen. 
 
 
 
 

 
God 

Als het stormt in ons leven, 
als alles overhoop gehaald wordt 

wat zeker en veilig leek, 
wees dan onze rots in de branding, 

geef ons beschutting tegen de harde wind: 
een plek om op adem te komen. 
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            In Memoriam 
 

Maria Adriana Renard 
Rie 

 
 

 *31 december 1927          30 mei 2020 
             
 
 

Op 30 mei is Rie rustig ingeslapen. 
Een vrouw die in haar lange leven veel heeft 
meegemaakt. 
In de jaren 60 verhuisde zij met haar gezin vanuit 
Amsterdam naar de Kwakel. Ze voelde hier al snel 
thuis. Rie was een zeer sociale vrouw die altijd klaar 
stond om de helpende hand toe te steken. 
Samen met haar man, Jan van Boesschoten, heeft zij 
veel kerkenwerk verzet. In verband met de gezondheid 
van haar man werd besloten naar Uithoorn, gelijkvloers 
te gaan wonen. Helaas heeft haar man niet lang meer 
geleefd. Ook in Uithoorn heeft Rie haar rol in het 
vrijwilligersleven vervult en als zij dan Ome Piet 
Maijenburg ontmoet en ze besluiten te gaan trouwen 
woont Rie weer in haar geliefde dorp, De Kwakel.  
Daar aan de Boterdijk heeft zij samen met ome Piet 
gelukkige jaren beleefd, veel te kort dat wel. Maar zij 
wist; in De Kwakel hoor ik thuis, hier blijf ik tot mijn 
dood. En zo gebeurde het. 
 
Op vrijdag 5 juni hebben haar kinderen haar uitgeleide 
gedaan. Rie die vele kaarsjes bij Maria heeft ontstoken 
werd in de uitvaart in het Goddelijk licht gezet.  
 
We vertrouwen erop dat Maria Rie heeft opgenomen in 
haar eeuwig licht en zij is herenigd met degene die zij 
hier op aarde zo heeft moeten missen.  
Rust zacht Rie. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT JULI en  
     AUGUSTUS 2020 
 

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 – 12.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar. 
 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
  
VIERINGEN IN HET WEEKEND 
Zondagmorgen: 9.30 uur 
Opgave vooraf: ma-vrij van 13.00 tot 14.00 uur op 
telefoonnummer: 0297-561203. 
 
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 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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ZIEKENCOMMUNIE 
In verband met de beperkingen, is de communie (voor hen 
die aan huis gebonden zijn) op dit moment niet toegestaan. 
 

 
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 
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  
  fam.hoogenboom@zonnet.nl 
 
 
 

 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:fam.hoogenboom@zonnet.nl
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Beste parochianen, 
 
Deze keer is het pastorale stukje iets meer praktisch 
dan u gewend bent. Ik wil even terugkijken op de 
sluiting van de kerk en vooruitkijken naar de 
toekomst. Ik begin met een waarschuwing aan ons 
allemaal. Door de versoepelingen krijgen we soms 
het idee dat het coronavirus al weg is. Dat is niet zo. 
De situatie is onder controle, maar laten we met 
elkaar voorzichtig blijven. Op elkaars gezondheid 
blijven letten, afstand houden en goed 
handenwassen. Zo voorkomen we samen dat we 
stapjes achteruit moeten zetten. Dat wil niemand. 
 
Videokerkdiensten 
Het was even wennen: een kerkdienst maken voor de 
videocamera. Ik heb er inmiddels een hele serie 
gemaakt en ik ben dankbaar voor alle mooie en lieve 
reacties op de videokerkdiensten. Vaak werden de 
onlinediensten beter bekeken dan het gewone aantal 
kerkbezoekers. Het grote voordeel is natuurlijk dat 
je de viering kunt bekijken op je eigen manier en 
wanneer je er tijd voor hebt. Al hoor ik van veel 
mensen dat ze kijken op de zondagmorgen. Dan krijg 
je toch een echt zondagsgevoel. 
Voor mij als voorganger was het ook even wennen.  
Je mist de response vanuit de kerk. Je kunt niet zien 
wat jouw woorden doen. Van de andere kant heb ik 
opnieuw leren kijken naar de liturgie en naar ons 
kerkgebouw. Hoe maak je een video die de moeite 
waard is om 30 minuten naar te kijken? Wat zijn 
mooie plekjes in het kerkgebouw om te filmen?  
Ik zoek graag mooie en inspirerende beelden om te 
laten zien in de viering.  
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Ik heb geprobeerd de boodschap steeds persoonlijk 
en dichtbij u te brengen, zodat we samen het gevoel 
hebben toch even bij elkaar te zijn. 
 
Videokerkdienst zondag 21 juni 
De videokerkdienst van zondag 21 juni komt weer 
vanuit de Kwakel.  
Hoe kun je deze viering nou vinden? Ik geef u de 
twee manieren om de viering te vinden. 
 
De makkelijkste:  

1. Klik op de link die zaterdagavond beschikbaar 
komt via de mail, de website en facebook. 

2. Ga naar www.youtube.com. Tik in de 
zoekbalk: Jozefparochie Zaandam. Klik op de 
groene J. U ziet dan alle videovieringen. 
Zondagochtend ziet u dan de nieuwste viering 
als eerste in de rij staan. 

 
Ik hoop dat de viering u mag inspireren! 
 
Nieuwe bisschop 
U heeft het ongetwijfeld gehoord. Op 1 juni is  
Mgr. Johannes Hendriks onze nieuwe bisschop 
geworden. In de Kwakel hebben we een bijzondere 
band met monseigneur Hendriks. Hij is vaak bij ons 
voorgegaan. Namens onze parochiegemeenschap wil 
ik onze nieuwe bisschop dan ook van harte 
feliciteren. We kijken uit naar een goede 
samenwerking met elkaar. En we zijn dankbaar voor 
alles wat Mgr. Jos Punt heeft betekent voor ons 
bisdom en onze parochie. 
Heel mooi vind ik de brief die de nieuwe bisschop 
schreef aan alle parochianen van ons bisdom.  
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Hij noemt daarin vier punten voor de toekomst van 
de kerk.  
Het zijn vier punten die mij en waarschijnlijk ook u 
na aan het hart liggen.  
Als eerste punt geeft de bisschop ons mee dat wij 
samen kerk zijn. Met elkaar vormen wij de kerk, 
ieder vanuit zijn of haar eigen talenten. We 
inspireren elkaar en luisteren naar elkaar om, net als 
de Emmaüsgangers, met elkaar op weg te gaan in het 
voetspoor van de Heer. 
Een kerk die er op uit trekt is het tweede punt.  
Ons mooie geloof blijft niet binnenskamers of 
binnenskerks zou u wilt. Nee, we leggen contact met 
de wereld om ons heen. Met het dorp, met de stad, 
met de samenleving. Wij mogen laten zien wie we 
zijn en welke rijke boodschap wij in woorden en 
daden willen uitdragen. 
En met het noemen van daden kom ik op het derde 
punt. Wat is een kerk als het bij mooie woorden 
alleen blijft? Dat is geen kerk. Ons geloof mag geuit 
worden in wat wij doen als gelovigen. Klaarstaan 
voor de ander, oog hebben voor de verlorene en de 
verdrukte. Wij zijn doeners, geïnspireerd door wat 
de Heer ons te doen geeft. 
Als laatste punt noemt de nieuwe bisschop aandacht 
voor jongeren en jonge gezinnen. Zij verdienen onze 
aandacht en tijd. Het is niet makkelijk om in deze 
tijd als jongere gelovig te zijn in een wereld die je 
kritisch beoordeelt en bekijkt. Het is best lastig om 
vanuit het geloof kinderen groot te brengen in een 
wereld waar eigenbelang soms het belangrijkste lijkt. 
Juist voor jongeren en gezinnen moeten we er zijn, 
om hen te steunen en te helpen groeien in geloof. 
Juist door jongeren en jonge gezinnen zijn wij als 
kerk zichtbaar in alle lagen van de maatschappij.  
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Ook wij mogen werken aan deze vier punten in onze 
geloofsgemeenschap en in samenwerking met de 
andere geloofsgemeenschappen om ons heen. Het is 
een visie op de toekomst die ons allen zal inspireren 
en bemoedigen. 
 
Weer samen vieren, maar toch anders 
Vanaf juli zullen we weer gaan vieren in de kerk. Ik 
ben blij dat wij elkaar weer gaan zien. En toch vraag 
ik ook uw geduld. Het zal niet zijn zoals voor de 
crisis. We zitten op afstand van elkaar. Er is geen 
koffie, geen samenzijn. Het zal met elkaar even 
zoeken zijn naar de warmte en aandacht voor elkaar 
in deze anderhalve meter kerk. U kunt misschien niet 
op uw vertrouwde plekje zitten.  
Even de vrede wensen aan wie naast je zit gaat nu 
niet. Zingen is nog niet veilig. De communie halen 
wordt meer dan ooit een geduldige zaak en op 
afstand van elkaar. Het zal even anders zijn dan 
vroeger. 
Laten we proberen er met elkaar toch een goede 
herstart van te maken. Een die veilig is voor ieder 
van ons. Laten we geduldig zijn… er komt een tijd 
dat ook deze crisis iets is geworden voor de 
geschiedenisboekjes.  
Tot die dag zullen we het met elkaar doen met 
geduld, maar wel weer samen rondom de tafel. 
Samen geïnspireerd raken door het woord.  
Samen kerk zijn, met liefde en aandacht voor elkaar 
op een gezonde fysieke afstand.  
 
    Diaken Jeroen Hoekstra 
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TER INSPIRATIE  
 
Daar stond hij dan. Op een leeg, anders overvolle, 
Dam in Amsterdam. Onze koning op een 
spreekgestoelte, een geweldige toespraak te houden 
bij gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei. 
Bizar zo’n leeg plein.  
 
Indrukwekkend zo’n toespraak. Hij stond daar in een 
donker pak, zonder tierlantijnen. Maar onmiskenbaar 
als de koning. Is het u wel eens opgevallen dat 
Willem-Alexander op Prinsjesdag als hij uit een 
sprookjesachtige koets stapt ook gewoon een zwart 
jacket aan heeft zonder linten, medailles en andere 
versierselen? In die eenvoud is hij toch De Koning.  
  
We hebben ook zo’n Paus. Simpel met zijn eigen 
borstkruis en zijn eigen schoenen en niet het 
pauselijke kruis en de rode schoenen die bij zijn 
uitrusting horen. Door dat simpele heeft hij méér de 
uitstraling van de Paus dan zijn voorgangers die 
vroeger op een stoel, met links en rechts een waaier 
en boven zich een groot baldakijn werden 
rondgedragen, soms met extravagante kleding en een 
tiara op het hoofd of een extra hoge mijter, die de 
grandeur moesten benadrukken.  
 
In Engeland is die grandeur er ook als de koningin 
daar haar troonrede opleest met een lange 
koningsmantel om haar schouders en de zware kroon 
op haar hoofd.  
 
Toch is die man, wat eenzaam op de Dam achter zijn 
spreekgestoelte, die al die opsmuk weglaat, echt 
Zijne Majesteit.   
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Het gaat in het leven niet om uiterlijkheden, al 
hechten we er wel aan. Het gaat om wat je bent. Het 
ambt is niet belangrijk, maar de manier waarop je 
dat ambt ten uitvoer brengt en er inhoud aan geeft. 
En met hoe minder poespas je dat kunt, hoe groter 
de Majesteit, hoe meer respect dat afdwingt.  
 
Uiterlijkheden en rituelen en symbolen zijn best 
belangrijk. Je versiert je huis ook als je kind jarig is.  
 
Ook in de kerk, zeker de Katholieke kerk. Maar als je 
in die uiterlijkheden gaat gelóven, mis je de 
essentie. 
 
Het gaat om wat er achter zit. Dát is je geloof.  
 
De boodschap van Christus, de boodschap van Liefde, 
van denken aan de ander.  
Dat gaat misschien wel beter in een gewoon pak dan 
met een koningsmantel!  
 
Elly van Rooden. 
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BEDEVAART 15 AUGUSTUS 
naar ZEVENHOVEN-NOORDEINDE 

 
Van harte welkom bij de viering in de openlucht bij 
de Mariagrot.  
Helaas dit jaar voor maximaal 100 personen. 
Hoe gaan we dit regelen?  
Daar we vanuit verschillende parochies komen:  
De Nes, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn en er verder ook nog parochianen komen 
vanuit de parochie waar we te gast zijn is een 
reserveringssysteem vooraf het meest eerlijk. 
 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats dan moet u zich  
voor 1 augustus opgeven bij uw eigen secretariaat. 
Dat kan van maandag tot vrijdag tussen 13.00 - 14.00 
uur, telefoonnr. 0297 561203 
Uw toegangskaart kunt u bij uw eigen secretariaat 
ophalen.  
Zonder kaart geen toegang. Het is niet anders. 
 
Het programma ziet er ongeveer zo uit:  

- 11 uur eucharistieviering bij de grot, zonder 
samenzang en op gepaste afstand 

- 12 uur lunch (zelf meebrengen)  
koffie/thee verkrijgbaar 

- 13.15 uur rozenkransgebed waarbij mensen 
vanuit de 5 parochies om beurten zullen 
voorbidden. 

 
Vertrek per fiets vanaf: 
- de Burght  10.00 uur   
- de Kwakel  10.15 uur 
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Zo rond 10.20 uur arriveren we dan bij de brug van 
de Vrouwenakker, daar kunnen de eventuele fietsers 
vanuit de Nes, Kudelstaart en Aalsmeer zich 
aansluiten, zodat we als één groep naar de grot 
kunnen gaan. Maar ook hierbij met gepaste afstand. 
 
Diegenen die niet op de fiets komen, kunnen 
misschien zelf onderling vervoer regelen. 
 
Voor de automobilisten, het adres is:  
Parochie Joh. Geboorte, Noordeinde 28,  
2435 AG Zevenhoven. 
 
Er rijdt ook een bus 147 richting Alphen, deze stopt 
vlakbij de kerk. 
 
Hopelijk tot ziens op zaterdag 15 augustus bij de 
Mariagrot. 
Ziet u er zelf ook op toe dat u daar afstand bewaart 
van andere parochianen.  
Blijf thuis, ook al had u een kaart, als één van u  of 
uw huisgenoten verkouden is en/of koorts heeft. 
 
Marlies van der Lelij 
tel. 0297-567848 
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Voedselbank 
 
Sinds het coronavirus is de R.K. kerk in ons dorp ook 
op slot gegaan. Als alternatief is de R.K. kerk in De 
Kwakel iedere dag voor een bezoek een uur geopend 
van 11.00-12.00 uur. De Voedselbank Uithoorn-De 
Kwakel heeft in de coronaperiode kratten neergezet 
waar de kerkbezoeker een product in kan zetten en 
daarnaast hebben we een collectebus geplaatst.  
 
De opbrengst in de kratten zijn een welkome 
aanvulling in onze wekelijkse pakketten, zo ook de 
giften uit de collectebus (ruim €470). Het aantal 
gezinnen die in aanmerking komen voor de 
wekelijkse voedselpakketten is sinds de coronacrisis 
opgelopen van 50 naar 70 op dit moment.  
Door deze grote stijging blijft uw steun hard nodig, 
zodat wij wekelijks onze gezinnen kunnen blijven 
voorzien van hun voedselpakket. 
  
Graag willen U heel hartelijk dank zeggen voor Uw 
bijdrage in de afgelopen maanden aan onze 
Voedselbank. 
Tevens willen wij U informeren dat deze actie in de 
kerk door blijft gaan. 
  
Namens de Voedselbank, 
Ruud van der Peet 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
Juli en Augustus 2020   

        

zondag 
5 juli 9.30 uur Eucharistieviering piano en zang 

        

zondag 
12 juli 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger diaken R. Mascini piano en zang 

        

zondag 
19 juli 9.30 uur Eucharistieviering piano en zang 

        

zondag 
26 juli 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger Elly van Rooden orgelspel 

        

zondag 
2 augustus 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger diaken J. Hoekstra piano en zang 

    zondag 
9 augustus 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger Elly van Rooden orgelspel 

    zondag 
16 augustus 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger diaken R. Mascini piano en zang 

        

zondag 
23 augustus 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger Elly van Rooden orgelspel 

    zondag 
30 augustus 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Voorganger diaken J. Hoekstra piano en zang 
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Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 5 juli, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: piano met zang 
Misintenties: 
Jopie van den Broek - Driehuis 
Henk Overwater 
Janny van Kessel - Wijfjes 
Koos van Kessel 
Hans van Eijk 
Piet Verhoef 
Toos van Egmond - van Scheppingen 
Piet Pouw en Jo Pouw -de Kuijer 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
To Rekelhof - Huigsloot 
Jan van Schaick 
Harry Schoordijk 
Roel Knaap 
Hans Plasmeijer 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 12 juli, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Rob Mascini 
Muziek: piano met zang 
Misintenties: 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
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Emmy Bartels - Hogenboom 
Overleden ouders Bartels - van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Cor Smits 
Corrie van Dam - Vlasman 
Ton van de Rotten en Tygo 
Overleden familie van de Rotten - Bresser 
Ina en Eric de Meijer 
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen 
Leo Klijn 
Martien Meekel 
Robert en Frank Vlasman 
Bep Smit - Lauwers 
Harry Schoordijk 
Jan en Dien de Bruyn 
Ron de Bruyn 
Ger en Aline de Bruyn 
Arie Klijn 
 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 19 juli, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: piano en zang 
Misintenties: 
Henk Overwater 
Joop en Truus van Egmond 
Hein Kooijman en overleden familie 
Arie van der Hoorn 
Corrie van der Hoorn - Koeleman 
Koos van der Hulst en overleden familie 
Joop Snabel 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
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Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 26 juli, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Mevr. E. van Rooden 
Muziek: piano 
Misintenties: 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
Leo Klijn 
Martien Meekel 
To Rekelhof - Huigsloot 
Robert en Frank Vlasman 
Bep Smit  - Lauwers 
Overleden familie Lek - van Bunningen 
Corrie Touw 
 
 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 2 augustus, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: piano en muziek 
Misintenties: 
Jopie van den Broek - Driehuis 
Janny van Kessel - Wijfjes 
Koos van Kessel 
Hans van Eijk 
Piet Verhoef 
Toos van Egmond - van Scheppingen 
Piet Pouw en Jo Pouw -de Kuijer 
Marco Lek en overleden familie 
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Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
Henk Snoek en Riet Snoek - Hoogervorst 
Claudia Esteva - Snoek 
Harry Schoordijk 
Roel Knaap, jaargetijde 
Koos van der Hulst en overleden familie 
 
 
 
 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 9 augustus, 9.30 uur 
Woord en communieviering 
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden 
Muziek: orgelspel 
Misintenties: 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
Ton van de Rotten en Tygo 
Overleden familie van de Rotten - Bresser 
Ina en Eric de Meijer 
Dirk Meijer en Nel Meijer - van Veen 
Dook Turk 
Tilly Turk - Hoogeveen 
Han Turk 
Martien Meekel 
Robert en Frank Vlasman 
Hans Plasmeijer 
Arie Klijn 
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Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 16 augustus, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken R. Mascini 
Muziek: piano en zang 
Misintenties: 
Emmy Bartels - Hogenboom 
Overleden ouders Bartels - van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Joop en Truus van Egmond 
Hein Kooijman en overleden familie 
Leo Klijn 
Jan Zijerveld, Nel Zijerveld - Graven 
Bep Smit - Lauwers 
Jan van Schaick 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
 
 
 
 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 23 augustus, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Mevr. Elly van Rooden 
Muziek: orgelspel 
Misintenties: 
Cor Smits  
Corry van Dam - Vlasman 
Marie van Rijn - van der Kroon 
Wilhelmus van Rijn 
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Wim van Rijn 
Martien Meekel 
Overleden famile Lek - van Bunningen 
Roel Knaap 
Arie en Rie Hogerwerf - Vork 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmelden voor de viering kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur, telnr: 0297-561203 
 
Zondag 30 augustus,  9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: piano en zang 
Misintenties: 
Marco Lek en overleden familie 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap - Duijvestein 
Nelly Hoogervorst -  Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje 
Piet Kooijman 
Leo Klijn 
Robert en Frank Vlasman 
Wim van Rijn 
Hennie Stoker – Sluijter 
Jan Stoker 
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Geen Parochiezondag op  
21 juni 2020 

 
Als alles normaal was hadden we op zondag 21 juni 
jl. onze Parochiezondag gevierd.  
Veel parochianen, van jong tot oud, waren die dag 
bijeengekomen om het kerkelijk jaar af te sluiten en 
met alle koren hadden we een mooie viering willen 
voorbereiden. Na afloop dronken we dan met elkaar 
koffie, thee en limonade met wat zoets erbij.  
Dit jaar slaan we noodgedwongen over.  
 
Het is op deze parochiezondag gebruikelijk dat ik 
namens het parochieteam verantwoording afleg 
(misschien wat zwaar gezegd) over het reilen en 
zeilen in onze kerk. Toen ik dat vorig jaar juni deed 
wisten wij niet wat er allemaal stond te gebeuren. 
In de eerste plaats was toen wel al bekend dat Paul 
Habets afscheid ging nemen als penningmeester. 
Uiteraard een te respecteren beslissing van Paul, al 
was dit een forse aderlating voor ons team.  
Paul deed dit werk immers met veel kennis en 
ervaring en grote toewijding en in zijn vervanging – 
zo bleek - kon niet worden voorzien.  
 
Op 31 augustus hadden we als parochieteam nog een 
heel gezellig samenzijn met eten en drinken bij ons 
aan de keukentafel. We waren weer klaar voor een 
nieuw kerkjaar. Niet lang daarna werden wij 
overvallen door het rampzalige bericht over Jan van 
der Knaap en zijn ongeval met de fiets op 4 oktober. 
Toen bleek dat herstel niet meer mogelijk was 
keerde Jan terug vanuit het ziekenhuis naar hospice 
Thamer Thuis. Naar de omgeving waar hij het liefste 
was…. om parochiaan te zijn, om klussen te doen, 
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maar natuurlijk niet om begeleid te worden in de 
laatste uren van zijn aardse bestaan. Hij overleed op 
16 oktober. De klap van het verlies van Jan is 
natuurlijk het grootst voor zijn familie, maar is ook 
heel hard aangekomen bij de mensen die soms bijna 
dagelijks samen met hem in de weer waren voor 
allerlei begraafplaats-, tuin- en gebouwtechnische 
klussen. Deze groep vrijwilligers kreeg overigens 
later weer te maken met verlies en ik denk dan 
vooral aan Hans Meijer.  
Heel verdrietig. 
 
Het plan vanuit het parochieteam om met de 
parochianen in gesprek te gaan over de toekomst is 
toen wel doorgezet. De avonden zijn gehouden op 9 
december en 22 januari. Het verslag heeft u al 
kunnen lezen en op deze ontwikkelingen komen wij 
in de tweede helft van 2020 bij u terug.  
 
In die periode lukte het ons ook weer op te veren. 
Bernardien Meijer, onmisbare spil van onze parochie, 
wist te vertellen dat nu Jan wegviel als motor van 
alle klussen, anderen opstonden om taken over te 
nemen.  
Met Kerst bijvoorbeeld moest de kerk toch weer net 
zo mooi versierd zijn als andere jaren!  
En dat is gelukt.  
De Kerstvieringen verliepen prima met een fraaie en 
goed bezochte kinderviering als opsteker.  
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Een opsteker was ook dat we in het begin van het 
nieuwe jaar twee nieuwe gezichten aan de 
vergadertafel hadden:  
Ton van Dijk en Natacha Toribio en dat er ook steeds 
vaker nieuwe gezichten waren in de groep 
vrijwilligers, bijv. voor tuinwerkzaamheden, maar 
ook als wijkloper voor de aktie Kerkbalans.  
 
Gedurende het jaar wordt u regelmatig door  
Miranda van Rijn op de hoogte gehouden van de 
samenwerking in de regio met de parochies in 
Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn en Nes aan de 
Amstel. Gelukkig gaat de samenwerking steeds beter 
en wat daarbij belangrijk is, is dat de onderlinge 
verschillen die er nu eenmaal zijn, worden 
gerespecteerd.  
 
Maar toen kwam er halverwege maart weer een 
nieuwe situatie door de komst van het coronavirus.  
Het hele economische en maatschappelijke leven in 
de wereld, in Nederland en is ons dorp werd 
platgelegd. Dat was weer even schakelen, maar dit 
lukte naar omstandigheden goed. De kerk ging dicht 
en de kerk ging open.  
Het bleek een welkome actie om dagelijks de 
kerkdeuren open te zetten voor een persoonlijk 
gebed en/of een kaarsje op te steken in de 
Mariakapel. Dat vraagt op de achtergrond ook best 
veel organisatie, maar met hulp van vrijwilligers lukt 
dit gewoon. Hulde!  
Daarnaast is er ook nog een ansichtkaartenactie 
opgezet om de 70-plussers van onze parochie een 
hart onder de riem te steken. De derde en laatste 
serie ansichtkaarten bezorgen wij bij alle 
parochianen! 
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En laten we niet vergeten dat veel ook gewoon is 
doorgegaan. De Lopend Vuurtjes zijn samengesteld, 
gedrukt en bezorgd, uitvaarten konden (in 
aangepaste vorm) gewoon doorgang vinden vanuit 
onze kerk, er zijn online vieringen en overwegingen 
geweest, de tuin werd bijgehouden, etc.  Wij zijn 
trots als parochieteam op zoveel inzet en 
betrokkenheid.  
 
Als het gaat om onderhoud en investeringen dan 
kunnen wij u melden dat in het afgelopen jaar groot 
onderhoud is geweest aan de platte daken van de 
bijgebouwen van de kerk. Dit kon worden bekostigd 
uit de onderhoudsreserve. Op de begraafplaats is een 
mooie gedenkplaat gekomen voor de overledenen die 
eerder begraven waren op de begraafplaats en 
waarvan het graf niet meer aanwezig is. Het is de 
moeite waard deze gedenkplaat te gaan bekijken. 
Verder heeft u kunnen zien of lezen dat de kerktuin 
wat veranderingen doormaakt. Twee opgeknapte 
minimonumenten, Kwakels erfgoed van Toon de Wit 
(overleden in 2012), vinden hier namelijk een plek.  
Het gaat om het Muiderslot en het oude kerkgebouw 
van de parochie.   
 
Een andere investering is dat in deze periode de 50 
jaar oude geluidinstallatie in de kerkzaal wordt 
vernieuwd en we hopen dat als u straks weer terug 
bent in de kerk dit luid en duidelijk kunt horen.  
 
Dan de financiën. In de afgelopen periode is ondanks 
de coronamaatregelen met kunst- en vliegwerk 
gewerkt aan de jaarcijfers over 2019. Die laten zien 
dat we in balans zijn in de parochie.  
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Deze zogenoemde Rekening en Verantwoording wordt 
door alle 5 parochies in de regio op dezelfde manier 
opgesteld en voor 1 juli als een gezamenlijk 
document bij het bisdom ingediend. Wij laten u hier 
de cijfers van onze parochie zien: 
  

Resultatenrekening 2019     
De Kwakel     
bedragen in euro     
      
Totaal: Persoonskosten                       43.971  
Totaal: Kosten onroerend goed                       31.970  
Totaal: kosten begraafplaatsen                        3.242  
Bankkosten                           422  
Kosten eredienst                        4.025  
Totaal: Kosten pastoraal                        2.447  
Totaal: Verpl en vrijw. Bijdrage                       16.815  
Totaal: Beheerskosten                        2.204  
      
Totaal: Kosten                     105.096  
      
Totaal: Bijdragen parochianen                       72.236  
totaal opbr. Bezit. En beleggingen                       38.720  
      
totaal baten                     110.956  
      
Netto resultaat                        5.860  
  
  
Er is een klein positief resultaat van € 860, maar 
omdat we door nadere beschouwing de reserveringen 
voor de onderhoudsreserve terug hebben gebracht 
van € 23.000 naar € 18.000 komt het netto resultaat 
op € 5.860.  
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Hier zijn we tevreden over, maar wij realiseren ons 
dat dit alleen mogelijk is door zoveel 
vrijwilligerswerk en de bijdragen die u als parochiaan 
geeft via bijvoorbeeld de actie Kerkbalans, de 
collecteschaal, misintenties, giften (ook in natura), 
etc.  
 
Door de tijdelijke sluiting van de kerk door de 
coronamaatregelen gaan wij uiteraard opbrengsten 
van de collecteschaal missen. Aan de andere kant is 
het ook zo dat er minder kosten worden gemaakt, al 
zijn er kosten die ook gewoon doorlopen. Hopelijk 
gaat het ons lukken in 2020 in alle opzichten weer 
een balans te vinden.  
 
Waar we wel al zicht op hebben zijn de bijdrages 
voor de actie Kerkbalans. Een eerste blik vertelt ons 
dat er weliswaar iets minder deelnemende 
parochianen zijn, maar dat de opbrengst niet 
achterblijft bij vorig jaar.  
Dat is bemoedigend. Dank hiervoor! 
 
Al met al is het voor het Lopend Vuurtje een best 
lang verhaal geworden. Maar we vinden het nu 
eenmaal belangrijk om te laten waar we voor staan, 
wat we doen en hoe we dit willen blijven doen.  
 
Hopelijk keert de hele situatie zich snel ten goede en 
kunnen we elkaar snel weer terugzien in onze kerk 
en elkaar – op 1,5 m - spreken over wat ons bezig 
houdt. 
 
Mede namens het parochieteam wens ik u een fijne 
zomer!  

Hartelijke groet, Monique Oudshoorn 
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Wat zijn uw persoonlijke ervaringen in coronatijd? 
  
In de voorbije weken is er veel veranderd in de 
wereld, in Nederland en dichter bij huis: uw bedrijf, 
uw werk, de scholen, het verenigingsleven, uw gezin 
en misschien ook wel uzelf. Op vakantie gaan zit er 
even niet in en zomaar een kopje koffie drinken bij 
de buren of elders is nu niet mogelijk.  
Ook het parochieleven is geraakt. Veel, zo niet alle 
activiteiten van de gemeenschappen hebben we 
helaas moeten annuleren. Zelfs het gezamenlijk 
vieren van de Eucharistie is niet mogelijk.  
Toch maken we ook een heel bijzondere tijd mee. 
We brengen meer tijd door met ons gezin of 
huisgenoten, er ontstaan nieuwe initiatieven om 
elkaar te steunen en in contact te blijven.  
Ieder beleeft de corona-tijd op zijn of haar manier. 
  
Het delen van deze ervaringen kan inspireren, steun 
bieden en verbinden nu we minder contact hebben 
met elkaar.  
 
Wilt u uw ervaring met ons delen?  
Stuur ons een artikel van max 200 woorden 
(de lengte van deze tekst) en eventueel een foto.  
Er zullen enkele artikelen voor het nieuwe  
parochieblad geselecteerd worden.  
Tevens zullen enkele artikelen gedeeld worden met 
de redactie van het bisdomblad “Samen Sterk”. 
 
Het stukje kunt u per mail sturen naar  
Elly van Rooden: pmmvanrooden@hetnet.nl   
of in de brievenbus van het secretariaat,   
onder vermelding van: ‘persoonlijk verhaal’.  
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Beste Banneux Reizigers, 4-6-2020 
 
Na het annuleren van de reis in mei naar Banneux, 
hebben wij helaas moeten besluiten dat ook de reis 
in augustus niet door kan gaan. Juist in deze tijd 
hadden wij graag de steun en troost bij Maria 
gezocht om ons kracht te geven en vol te houden.  
 
We begrijpen dat het besluit om niet naar Banneux 
te gaan als een teleurstelling voelt. Zeker voor hen 
die met plezier en geloof uitzien naar het bezoek aan 
de Maagd der Armen.  
Helaas, het is beter zo. 
 
We hopen in 2021 weer naar Banneux te kunnen.  
 
Hierbij stuur ik u vast de data hiervoor. 

- 14 t/m 18 mei 2021 
- 27 t/m 31 augustus 2021  

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te 
hebben, en anders kunt u altijd contact opnemen 
met Ellen van de Laan 06-30918592 of  
Eva Onderwater 0297-222208 of  
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com .  
 
Met hartelijke groet, 
Het bestuur van Caritas Banneux  
Bisdom Haarlem – Amsterdam 
 
 
 
 
 
 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Van de Bestuurstafel 

Parochiebladen juni-juli 2020 
 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel 
en Uithoorn, 
 
Het is een vreemde tijd geweest. En die is nog lang niet 
achter de rug. Er zijn overal nog zo veel beperkingen. En 
dat is natuurlijk maar goed ook. Ik ben heel dankbaar dat 
die 2e covid-golf waarvoor zo is gewaarschuwd (nog) niet 
gekomen is. En daar hebben we met elkaar voor gezorgd. 
Thuis blijven (werken), afstand houden, feestjes 
overslaan en bij sommigen ook zelf je haren knippen. 
 
We hebben zoveel moeten aanpassen dat de kerk 
misschien niet meer standaard in dat rijtje wordt 
genoemd. Maar anderen hebben juist die inspiratie, hoop 
en dankbaarheid uit de kerk sterk gemist.  
De zangers van onze vele koren weten dat ze voorlopig 
nog niet terug kunnen keren in de liturgie en de 
gezelligheid van het kopje koffie na de dienst zit er ook 
nog niet in deze zomer. 
 
Om alles goed te kunnen voorbereiden en om ook echt 
“samen te komen” hebben we er voor gekozen pas na 1 
juli met de vieringen te beginnen. We kunnen dan een 
maximaal aantal mensen toelaten dat met de afstand-
regels past in het kerkgebouw. 
 
We zullen moeten werken met reserveringen en vaste 
zitplekken in de kerkbanken. De communie uitreiking, 
collecte en vredeswens zullen anders verlopen. En we 
mogen niet zingen. Maar bedenk eens wat we wel weer 
kunnen: Samen komen in het huis van God. 
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Bekende gezichten zien. Met plezier zullen we een stapje 
aan de kant zetten voor elkaar. Daar staat vast een 
vriendelijk woord tegen over. We kunnen een viering van 
de liturgie bijwonen met onze eigen voorgangers, eigen 
lectoren en we bidden voor onze eigen intenties. 
 
Misschien bent u wel 1 van de vele (extra) vrijwilligers die 
we nodig hebben (voor of achter de schermen) om de 
vieringen veilig te laten verlopen. Weet dan dat alle inzet 
zeer gewaardeerd wordt. 
 
Kortom:  
Wat kijken wij er naar uit om in juli weer “echt” naar de 
kerk te gaan. 
 
U bent van harte welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Kerkbestuur, 
Miranda van Rijn 
secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
06-50 963 187 
Secretaris van Samenwerkingsverband 
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn 

****** 
Wil u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van een andere 
parochie) digitaal ontvangen? 
Stuur een email met dit verzoek aan: 
Aalsmeer  redaktiekontakt@hotmail.com  
De Kwakel  stjansgeboorte@hetnet.nl 
Kudelstaart  stjangeboortesecretariaat@live.nl  
Nes ad Amstel  secretariaatpastorie@telfort.nl  
Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl 

****** 
De extra kerk openstellingen zoals die in de maanden 
april, mei en juni bestonden zullen in juli weer vervallen. 
In De Kwakel blijft de mogelijkheid deze zomer om bij 
Maria een kaarsje op de steken van 11 tot 12 uur alleen op 
dinsdag en woensdag. 
 

mailto:secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com
mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:stjangeboortesecretariaat@live.nl
mailto:secretariaatpastorie@telfort.nl
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Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach,  
Werk en Bewonder.... 

  
1945  
Midden in de oorlogsnacht hunkerden we naar 
wat licht. 
Een strijd die ons veel onheil bracht;  
deed deuren van de vrijheid dicht.  
Vervolging en gevaar in ‘t land, 
vernieling, dood, onzekerheid.  
De vijand sloeg met harde hand,  
men was als mens zijn vrede kwijt.  
Maar toch brak de bevrijding aan,  
want God laat nooit alleen.  
Hij blijft in onheil naast ons staan,  
het is vol wond’ren om je heen. 
  
2020  
Midden in de corona nacht zoeken we samen 
naar wat licht. 
Als alles op bevrijding wacht, lijken vele 
deuren dicht.  
Als overal de stilte spreekt, berichten wie 
zijn heen gegaan.  
Een zekere vrijheid ons ontbreekt,  
dient toch eens de bevrijding aan,  
want God blijft altijd naast ons staan. 
  
(Dichter onbekend)   
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