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Geloof en Licht
De encycliek Lumen Fidei (Het Licht van het Geloof) is een primeur. Niet
enkel is het de eerste rondzendbrief van paus Franciscus; het is de eerste
encycliek uit de hele geschiedenis van de Kerk, die geschreven werd ‘met
vier handen’.
De concepttekst van zijn voorganger, paus Benedictus XVI, werd door
paus Franciscus verder aangevuld en uitgewerkt. Zodoende combineert
de encycliek Lumen Fidei de knappe theologische visie
van paus Benedictus met de Zuid-Amerikaanse warme
persoonlijkheid van paus Franciscus. Wat mij persoonlijk
bijzonder aansprak in deze encycliek is dat echt geloven
een grote eenheid van denken en van leven tot gevolg
heeft. Geloven in God is immers niet een opsomming
van wat ik persoonlijk er allemaal van denk, maar is een
zich aansluiten bij wat God mij - en alle andere mensen,
medegelovigen -door Jezus Christus heeft laten zien in
het licht van het geloof.
Als het in een kamer donker is en het licht gaat aan, is
het logisch dat alle aanwezigen hetzelfde interieur zien
en alle andere zaken. Goed, de één heeft wat meer oog
voor details dan een ander; de één is meer geïnteresseerd in de aanwezige
bloemen en een ander heeft meer oog voor de mooie schilderijen, die aan
de muur hangen. Maar iedereen, die alles wil zien, ziet hetzelfde interieur,
dezelfde bloemen, dezelfde schilderijen. En zo is het ook met het geloof.
Als het licht van het geloof, het licht van de heilige Geest, schijnt op Gods
aanwezigheid in Kerk en wereld, in de eeuwigheid, is de waarheid, de werkelijkheid, voor iedereen hetzelfde. Het kan niet zo zijn, dat -bij goed kijken
-de één bijvoorbeeld wel engelen ziet en de ander niet. Nogmaals, het gaat
er niet om wat ikzelf of anderen ervan vinden, maar wat God ons laat zien.
Geloven is, dat wij aanvaarden, voor waar aannemen, wat God ons laat
zien. En als iedereen dat doet, schept dat een onvoorstelbare onderlinge
eenheid.
Is dat niet wat onze Kerk en wereld dringend nodig hebben: meer eenheid
van denken!? Eenheid van denken brengt ook een eenheid van doen met
zich mee en een gevoel van onderlinge verbondenheid. Ik wil jullie allen de
lezing van deze encycliek -123 bladzijden, maar van een heel klein boekje
-van harte aanbevelen! Het kan besteld worden bij www.colomba.nl à
€ 11,95, of vraag anders maar aan mijn zus Wiljan om de encycliek te
stellen.
Pastoor Frank Domen
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Van de penningmeester
In de mei-uitgave van DiB berichtte ik over het dramatisch negatief verschil
tussen de resultaten van het eerste kwartaal van de Actie Kerkbalans 2012
en 2013. Maar liefst € 16.000,= minder(!). Inmiddels zijn ook de resultaten
van het tweede kwartaal 2013 bekend. Het negatieve verschil is beduidend
kleiner geworden (min. € 8.000,=).
Dit is hoofdzakelijk te danken aan het fantastische resultaat van onze Pinksteractie. Deze actie heeft ruim € 2.500,= meer opgebracht dan verleden
jaar en stond eind juni op € 12.788,=. Ook nu nog worden bijdragen op de
speciale Pinksteractie-bankrekening gestort waardoor het eindresultaat
zeker nog hoger zal worden. Een blijk van grote erkentelijkheid namens het
Pastorale Team en het Parochiebestuur is hier dan ook op zijn plaats. De
grote zorg is echter niet weggenomen.
Uit de analyse van de bijdragen is gebleken, dat een groot aantal parochianen de ‘noodkreet van het Bestuur’ op de juiste wijze heeft ingeschat.
Velen, reeds trouwe kerkbijdragers, hebben extra bijgedragen terwijl een
aantal parochianen, dat in eerste instantie nog niet had betaald, alsnog in
het tweede kwartaal heeft bijgedragen.
Eerder schreef ik al over het wankele fundament van onze parochiële inkomsten. Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans en Pinksteractie), collecten,
giften en legaten worden door een afnemend aantal parochianen gerealiseerd. Een niet onbelangrijk deel hiervan door parochianen, die de leeftijd
van 80 jaar reeds zijn gepasseerd. Het natuurlijk verloop doet ons beseffen
dat deze categorie als zodanig niet wordt aangetast, maar dat het verloop
‘van onder-af’ onvoldoende wordt aangevuld.
Ik hoop van harte dat u deze analyse niet als koud en zakelijk ervaart, ik
probeer slechts de realiteit te schetsen van, zoals ik hierboven al schreef,
het wankele fundament.
In dit licht dient ook vermeld te worden dat een grote groep (66% !)
parochianen welke steeds (jaar in, jaar uit) ons parochieblad ontvangt,
geen enkele bijdrage levert. Wij hopen, door middel van een speciale actie,
in de vorm van een persoonlijk-gericht schrijven, gelijktijdig met de publicatie van dit parochieblad, hun welwillende aandacht voor ons gezamenlijk
probleem onder de aandacht te brengen. Over het resultaat hiervan zal ik u
later informeren.
Egbert Klaassen
Penningmeester
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Even bijpraten ...
Veranderde rekeningnummers
De komende periode gaan consumenten en bedrijven gebruik maken van
een IBAN-nummer (International Bank Account Number). Het is een langer
rekeningnummer, dat voor een deel bestaat uit het huidige nummer. Vanaf
februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met dit langere
IBAN-rekeningnummer. Iedereen gebruikt dan de Europese (SEPA) standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s.
Parochiebestuur
Kerkbijdragen
Pinksteractie
MOV
PCI

NL 63 RABO 0326 90 42 47 (ook voor misintenties)
NL 78 INGB 0002 31 42 00 en
NL 92 RABO 0326 91 27 46
NL 64 INGB 0000 28 80 25
NL 81 RABO 0326 91 00 34
NL18 ABNA 0589 06 76 56

Op de binnenkant van de achterkant van deze Dionysius in Beeld staat
helaas één fout rekeningnummer. Bovenstaande nummers zijn goed.
Nieuw jasje
Dionysius in Beeld heeft een nieuw jasje aan.
Veel dank aan Herman Meegdes en Edwin Walberg,
twee professionele redactieleden.
Jaarmarkt
Op 16 september staan we weer op de Jaarmarkt. Een goede gelegenheid
om onze kerk en geloofsgemeenschap te promoten. Eén van de marktkramen staat helemaal in het geel-witte teken van paus Franciscus en van
Franciscus van Assisi. Dat betekent aandacht voor de meest kwetsbare
mensen, een goed milieu en zorg voor héél de schepping.
Natuurlijk is er het inmiddels bekende Jaarmarkttasje met inhoudelijke
inhoud. Voor alle kinderen is er een Franciscus-verrassing. Zoekt u een
kruisje, een beeldje, medailles, een rozenkrans, een Christoffel-sleutelhanger, een mooi boek(je), een dvd, of gewoon een leuk reli-cadeautje om weg
te geven? Het is er allemaal. En natuurlijk is er gelegenheid voor een goed
gesprek of een gezellig praatje met kofﬁe en iets lekkers.
Parochiefeest
Het parochiefeest wordt dit jaar gevierd op zondag 13 oktober. Pastoor
Henk Niesten is hoofdcelebrant en predikant. Pastoor Niesten is pas met
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emeritaat gegaan en is priester gewijd toen hij 50 jaar was. Daarvoor was
hij docent Engelse taal. Hij heeft als priesterstudent twee jaar stage gelopen bij pastoor Frank, toen deze pastoor was in Velsen-Noord. Pastoor
Niesten was in Haarlem pastoor van de Josephparochie, de Pastoor van
Ars en de Johannes de Doper.
Na de heilige Mis is er een gezellig samenzijn met een leuke binnenhuisactiviteit, waaraan iedereen kan meedoen. Voor kinderen en tieners is er
‘Jong Dionysius in Aktie’.
Parochie-avond
Staat de parochie-avond al genoteerd in uw agenda?
Want op donderdagavond 14 november hopen we vele
parochianen te begroeten. Samen nadenken en praten
over de gang van zaken in onze parochie, is het belangrijkste agendapunt. Prof. Dr. Paul Koopman, diaken van
ons Bisdom, houdt een inleiding. Hij was hoogleraar
bedrijfspsychologie, en is nu, onder andere, docent
aan het Seminarie in Vogelenzang. Diaken Koopman
kan ons veel vertellen over pastoraat, wat is Kerkzijn, wat is samen-parochie zijn. Onze penningmeester, Egbert Klaassen, is gespreksleider. Af en
toe samen praten, is belangrijk voor elk gezin, voor
elke familie, ook voor een parochie: een geloofsgemeenschap, die samen op weg is.
Info: Jannie Ligthart 072 -57 44 328.
Nieuwe liturgische kleding
Urszula van de Kraats, diaken Eelke Ligthart en pastoor Frank Domen zijn
inmiddels samen naar Polen geweest om nieuwe kazuifels en misdienaarskleding te kopen van de € 1250,= die pastoor Frank voor zijn verjaardag
heeft gekregen. In Polen is liturgische kleding namelijk veel goedkoper. In
het weekend van 3-4 augustus waren alle nieuwe aanwinsten in de kerk te
bewonderen en zijn de gewaden gezegend, een goed kerkelijk gebruik. De
lectoren dragen voortaan de witte togen, want de grijze waren behoorlijk
versleten. Misdienaars, lectoren, diaken en pastoor, iedereen in een ‘nieuw
jasje’ dus.
Zondag-openstelling winkels
In een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) haar zorgen uitgesproken rond de
zondag-openstelling van winkels. Zij vindt dat kleine ondernemers hard
geraakt worden. Bovendien is een ‘collectief rustmoment in de samenle-
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ving van fundamenteel belang’. De boetes die met de nieuwe winkeltijden-wet worden opgelegd als winkels de deuren op zondag gesloten
houden, gaat de PKN te ver. Mee eens? Gewoon geen boodschappen
doen op zondag!
Nieuw blad voor tienermeiden
Er is een nieuw tijdschrift speciaal voor christelijke tienermeiden: Belle. Dit
blad wordt gemaakt door de redactie van het succesvolle online tienermagazine Huis van Belle. In het kleurrijke blad, waarvan het eerste nummer
in augustus is verschenen, komen onderwerpen aan bod als mode, koken,
beauty en geloof. Huisvanbelle.nl
Nieuwe vrijwilligers
U heeft vast wel opgemerkt dat onze kerk ‘in de steigers’ heeft gestaan. De
nieuwe rabatdelen zijn verzorgd door Bert Sprenkeling. Daarna
hebben Marcel Vlijm en zijn vrouw Patricia van Valkenburg (hun
bedrijf heet DynamicPaint) wekenlang geschuurd, geschilderd,
gelakt en alles wat daarbij hoort. Deskundigheid en gezelligheid
(tijdens de kofﬁe-pauzes) gingen hand in hand. Marcel en Patricia, hoewel zelf niet kerk-gebonden, zijn echte kerkvrienden
geworden. Op 24 en 31 augustus waren ze er weer: deze keren
om vrijwilligerswerk te doen voor de kerk. De pergola is toen
geschuurd en geschilderd.
Twee leesgroepen
Op 2 september is de ‘Leesgroep Catechismus van de Katholieke Kerk’
weer gestart. Als u nog mee wilt doen, van harte welkom. Eénmaal per
veertien dagen komt deze leesgroep bij elkaar op maandag van 10.00
tot 11.00 uur.
En op maandag 9 september van 20.00-21.30 uur is de ‘Dionysius-leesgroep’ weer begonnen -met het lezen van een boek over paus Franciscus. Het zijn geloofsverkennende en geloofsverdiepende avonden.
Graag ontmoeten we nieuwe lezers op deze avond.
Bisschop Punt gaat verhuizen
Mgr. Punt verhuist van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht in
Haarlem naar de plebanie aan de Leidsevaart. De reden van de verkoop
is tweeledig. Enerzijds hoopt de bisschop met de opbrengst de toekomst
van het Bisdom en haar (pastoraal) personeel veilig te stellen en gezond te
houden. Anderzijds vindt hij het niet passend om in deze tijd als bisschop
een ‘stadspaleis’ te bewonen.
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Banenverlies PKN
Bij de Protestantse Kerken verdwijnen de komende jaren zeker 1000 van
de 5000 banen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van
een onderzoek van de CNV en de werkgeversorganisatie
van de PKN, meldt Ikon en RTV. Het betreft voornamelijk
musici en administratieve krachten, maar ook het aantal kosters en pastoraal werkers zal in aantal afnemen.
Daartegenover hoopt de PKN dat vrijwilligers het werk
grotendeels overnemen. Niet alleen krimpt het ledenaantal waardoor de inkomsten slinken, maar zijn ook er minder giften waardoor de PKN gedwongen wordt mensen te ontslaan, schrijft de krant. Het
is echter niet zo dat 1000 mensen de komende jaren op zoek moeten gaan
naar een nieuwe baan. Een groot gedeelte van de arbeidsplaatsen die
vrijkomen betreft mensen die met pensioen gaan en van wie de arbeidsplaatsen niet worden opgevuld. Desalniettemin moeten nieuwe inkomsten-bronnen worden aangeboord, zegt CNV-voorzitter Wietse Klukhuhn
in de krant. Samenvoegen van gemeenten lijkt evenwel onvermijdelijk,
suggereert de krant.
Verrassingen
Vaker gebeuren onverwachte leuke dingen. Zo gaf iemand ons een bijna 100 jaar oud plaatje, gevonden bij het opruimen van het huis. Op de
voorkant een afbeelding van de H. Aloysius van Gonzaga, patroon van de
jeugd. Op de achterkant staat: Ter Herinnering aan het 12½ jarig Priesterfeest van Chr. S. Dessing, Kapelaan v. d. H. Dionysius te Heer -Hugowaard
(ja, zo staat het er!). Februari 1920. Bidden wij voor elkander. Ook werd
zomaar een prachtige grote groene plant, te groot geworden voor de eigen
huiskamer, afgegeven bij de kerk. U ziet hem staan onder het grote kruis
vóór in de kerk.
Kerk pas je niet aan
“Niets zou erger zijn dan dat de Katholieke Kerk zich steeds meer zou aanpassen aan de mediawerkelijkheid. Zij moet de schat van haar 2000-jarige
levenservaring en spiritualiteit bewaren en die niet inruilen voor een ‘talkshow-fähigkeit’.” Dat stelt de Berlijnse mediawetenschapper Norbert Bolz
tegenover persbureau KNA. Bolz, zelf protestant, zegt: “De media bieden
de Kerk en de paus steeds weer aan: we vinden je goed, als je voldoet
aan onze verwachtingen. Toen Benedictus daar niet op inging, werd hij als
reactionair afgeschreven.” De Kerk hoeft volgens Bolz niet bang te zijn dat
de media hun interesse in haar zullen verliezen. “In tegendeel. In de logica
van de media leidt iedere aanpassing tenslotte tot on-opmerkelijkheid en
onverschilligheid.
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Alleen het tegengeluid blijft interessant en nieuwswaardig. De vraag is, of
de Kerk de moed opbrengt authentiek te zijn.”
Samenvoeging parochies
Op 8 augustus publiceerde de Volkskrant een artikel over de samenvoeging van parochies en kerksluitingen. Daarin wordt gesproken over een
brief van de Congregatie van de Clerus, gedateerd 30 april 2013. De Nederlandse Bisdommen voeren binnen de door het kerkelijk recht gestelde
kaders ten aanzien van de samenvoeging van parochies en de onttrekking
van kerken aan de goddelijke eredienst ieder een verschillend beleid. Zij
passen daarbij echter dezelfde richtlijnen toe als die worden vermeld in
de genoemde brief van de Congregatie voor de Clerus. De samenvoeging
van parochies en de onttrekking van de eredienst vindt zeker niet plaats
vanwege priestergebrek of om ideologische redenen. De Nederlandse
bisschoppen besluiten hiertoe op grond van een -van geval tot geval
verschillend - scala van ﬁnanciële, bestuurlijke en pastorale redenen zoals
bijvoorbeeld het gebrek aan kerkgangers, het onoverkomelijke gebrek aan
ﬁnanciële middelen, de noodzaak tot versterking van de bestuurskracht
van parochiebesturen en het belang van vitalisering van geloofsgemeenschappen door het samenbrengen van gelovigen in liturgie, catechese,
diaconie en gemeenschapsopbouw.
Nieuwe novenekaarsen
In de Mariakapel staan nieuwe novenekaarsen met een afbeelding van
Johannes Paulus II, van wie ook een standbeeld staat op ons kerkplein.

BERT SPRENKELING AANN.BEDRIJF LIJSTENMAKERIJ

Maakt er iets moois
en goeds van!

Bert Sprenkeling
Heerhugowaard

Keukens - kozijnen - en interieur op maat. Met eigen
machinale hout-bewerking. En 30-jarige vakervaring.

aann.bedrijf
lijstenmakerij
tel. 072 - 572 46 19

Lijstenmakerij (De Rietvink)
Ruime keuze in lijsten en passepartouts.
Zo wel modern als klassiek.

Mail: gnmsprenkeling@quicknet.nl

RustenburgerwEG  s  RW HeerhugowaarD s TelefOON    
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
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Familieberichten
gedoopt
Op 30 juni is Jelte Masteling gedoopt. Jelte is geboren
op 23 januari 2013 en woont met zijn ouders: Margaret
Staalplantsoen 12.
Ook gedoopt op 30 juni is Myrthe van Aken. Myrthe is geboren op 7 maart 2013. De familie van
Aken woont in de Tilly de Vriestuin op nummer 9.
En Sidney Postma is ook gedoopt op 30 juni. Hij is geboren op 13
maart 2013. De familie Postma woont Mercuriuslaan 11.
Eliano Petronilla, geboren op 15 februari 2013, is gedoopt op 28 juli.
Hij woont in de Constantijn Huygensstraat 142.
Leo Soering (3 juli 2013) is gedoopt op 25 augustus. Zijn adres is Vecht 47.
jubilea
Op 20 juli was er een misintentie uit dankbaarheid vanwege het 25-jarig
huwelijksjubileum van Ruud en Margriet Ottenbros-Konijn. Zij wonen in de
Bilderdijkstraat op nummer 65.
Op 1 september hebben Gerard en Ida Brugman-Hertogh, Potvis
12, hun 40-jarig huwelijksjubileum gevierd.
van ons zijn heen gegaan
Adrianus Johannes (Arie) Oudhuis is geboren op 20 januari 1926 en overleden op 21 juni. Hij was getrouwd met Marie Oudhuis-van Diepen en woonde: Van Reedestraat 4. De avondwake en de uitvaart waren op 25 en 26
juni. De begrafenis was op het kerkhof aan de Krusemanlaan.
Johannes Jacobus van Duivenvoorde (Jos), geboren op 5 augustus 1945
is overleden op 27 juni. Hij woonde met zijn vrouw, Afra van Duivenvoorde-Wittebrood: Hulstlaan 47. De avondwake was op 1 juli en de gebedsdienst bij gelegenheid van de uitvaart op 2 juli. De crematie was in Schagen.
Geertruida Agatha (Geer) Konijn-Kruijer (9 november 1924) is overleden op
30 juni. Zij woonde aan de Middenweg op nummer 262. De uitvaartdienst
was op 5 juli en de begrafenis was op ons eigen kerkhof.

8

Jacobus (Kobus) Berkhout (27 december 1934) is overleden op 4 juli. Hij
was getrouwd met Trees Berkhout-van Roon. Kobus Berkhout woonde al ruim vier jaar in Zuyder Waert. De avondwake was op 9 juli, de
uitvaartdienst op 10 juli, waarna de crematie volgde in Schagen.
Cor Does (Cornelis Johannes) is geboren op 21 augustus 1931 en overleden op 18 juli. Hij was getrouwd met Gré Does-Tamis en woonde: Raadhuisplein 63. De avondwake en uitvaart waren op 23 en 24 juli, en de
crematieplechtigheid was in Schagen.
Tiny van Dam-Stoop (Catharina Anna), geboren op 25 mei 1923, is overleden op 26 augustus. Zij woonde in Hugo Oord. De avondwake en de
uitvaartviering waren op 29 en 30 augustus. De begrafenis was op het
kerkhof aan de Krusemanlaan.
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Stationsweg 45
1702 AB Heerhugowaard
info@mooijnatuursteen.nl
www.mooijnatuursteen.nl
072 - 57 43 863
06 - 16 44 30 35

Wij informeren u graag over de mogelijkheden die
wij u kunnen bieden. Uw wensen en emoties vertalen
wij in een monument voor uw dierbare.

www.mooijnatuursteen.nl
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Paus kleurt Kerk
Natuurlijk blijven geel-wit de pauselijke kleuren. Maar deze paus maakt bij
veel mensen de hoop wakker. Belangrijk, want hoop doet leven. En de Kerk
moet levendiger worden. Hoop ... de regenboog is een symbool van de
christelijke hoop. Behalve geel-wit passen de regenboogkleuren dus ook
goed bij paus Franciscus.
Het regent pijpenstelen als paus Franciscus op het Sint Pietersplein verschijnt voor de wekelijkse audiëntie. Ondanks het slechte weer zijn honderdduizend gelovigen gekomen. Een drijfnatte paus veegt zijn gezicht
droog met een zakdoek en houdt zijn korte preek in de bekende directe
stijl: “Sommigen zeggen: ‘Christus wel, maar de Kerk niet’.
Of: ‘Ik geloof wel in God, maar niet in de priesters’. Maar
de Kerk is de grote familie van Gods kinderen en die heeft
ook menselijke aspecten. Zijn leden hebben gebreken,
zonden. Ook de paus heeft er, en hij heeft er veel”, bekent
Franciscus. “Maar het mooie is, dat wanneer we merken
dat we zondaars zijn, we de barmhartigheid van God kunnen vinden. God vergeeft altijd”.
Gemakkelijk succes streeft paus Franciscus niet na. Westerse seculiere
media zijn nog altijd overwegend positief over hem, maar zal het moment waarop het ‘Hosanna’ overgaat in het ‘kruisig Hem’ ook deze paus
overkomen? Want als hij evangelisch hamert op de noodzakelijke solidariteit met de armen, dan buigt hij niet voor het heersende individualisme
en materialisme. Hij noemde de verslaafdheid aan het materiële en het
tijdelijke de grootste ziekte van onze tijd.
Paus Franciscus heeft een standbeeld van zichzelf bij de kathedraal van
Buenos Aires laten weghalen. Zodra de paus hoorde van het standbeeld
heeft hij telefonisch opdracht gegeven om het te verwijderen, wat dadelijk gebeurde. Door het laten verwijderen van zijn standbeeld wil paus
Franciscus duidelijk maken, dat hij niet houdt van persoonsverheerlijking.
De dagelijkse preken van paus Franciscus geven een goed beeld van zijn
denken en Kerkbeeld. Rode draad in al zijn preken blijkt de barmhartigheid. Uit de barmhartigheid vloeit voort, dat grootmoedigheid en nederigheid het leven van de christenen moeten karakteriseren en dus ook dat
van de Kerk. Vaker hekelde hij het triomfalisme van de Kerk. Meermaals
ook vroeg paus Franciscus dringend van het christelijke leven geen ideologie te maken. Hij zei ook dat de deur van de Kerk voor niemand gesloten
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mag blijven. En betreurde dat afspraken en administratieve maatregelen in
de Kerk vaak belangrijker zijn dan het warme onthaal van mensen. In dit
verband haalde hij het voorbeeld aan van een alleenstaande moeder die
haar kind wilde laten dopen, maar in de parochie vooral verwijten te horen
kreeg. Ook de noodzaak van een rechtvaardig sociaal en economisch
systeem brengt paus Franciscus vaak ter sprake. Een ander opmerkelijk
thema dat meermaals in de preken van de paus aan bod komt, is de strijd
tegen de corruptie.
Na de kritiek van paus Franciscus op priesters die met dure auto’s rijden,
was het uitkijken naar wat de paus zelf zou doen. Het antwoord op die
vraag bleef niet uit. In Rio verplaatste de kerkleider zich met een eenvoudige grijze Fiat Idea, die in Brazilië wordt gebouwd. Het is de eerste keer dat
een paus tijdens een buitenlandse reis gebruik maakte van een gewone
auto. Voor de massamanifestaties blijft paus Franciscus evenwel gebruik
maken van de Mercedes-pausmobiel. Tijdens zijn eerste verplaatsing in
Rome na zijn pauskeuze maakte de kerkleider gebruik van de VW Phaeton.
Maar sindsdien verplaatst hij zich met zijn chauffeur in een gewone Ford
Focus, het standaard-model van de bedienden van het Vaticaan.
“Ga tegen de stroom in”. Die boodschap gaf de paus mee tijdens de
eucharistieviering die hij opdroeg in de kathedraal van Rio en die werd
bijgewoond door bisschoppen uit de hele wereld en door duizenden priesters, religieuzen en seminaristen. De kerkelijke verantwoordelijken moeten
zich verzetten tegen een cultuur die abortus en euthanasie toelaat, stelde
de paus. Hij riep ook op de strijd aan te binden tegen de ‘moderne dogma’s’ van efﬁciëntie en pragmatisme.
Al bijna driehonderd jaar trekt een onophoudelijke stroom pelgrims naar
Nossa Senhora da Conceição Aparecida, zoals de populaire Braziliaanse
Zwarte Madonna ofﬁcieel heet. Vooral die het meest door het leven zijn getekend, komen hun zorgen en verwachtingen toevertrouwen aan Maria. Ze
zijn elk jaar met vele miljoenen. Ook paus Franciscus stond erop bij haar te
gaan bidden tijdens de WereldJongerenDagen. Deze Petrus wil immers de
arme, in al zijn betekenissen, centraal plaatsen.
Dat bleek ook eerder. Zo was er zijn opmerkelijke tocht naar Lampedusa,
het Italiaanse eiland waar Noord-Afrikaanse migranten onophoudelijk aanspoelen, op zoek naar een beter bestaan. Franciscus wierp er een krans
in het water ter nagedachtenis van de duizenden naamlozen die daarbij
de voorbije jaren verdronken. Scherp hekelde hij ‘de globalisering van de
onverschilligheid’ en ‘de wreedheid in de wereld en in onszelf’. Hij verwees
naar de parabel van de Barmhartige Samaritaan en hij riep op tot echte
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solidariteit: de ander is altijd mijn broeder. In Brazilië trok hij die lijn onverkort door, nog het meest in zijn bezoek aan een sloppenwijk. De bewoners
van de favela’s werden als voorbeeld gesteld. “Als aan jullie deur iemand
aanklopt voor wat voedsel”, zo herinnerde de paus aan zijn Argentijnse
ervaring, “weten jullie altijd toch nog te delen. Jullie bewijzen dat ware
rijkdom niet komt uit het materiële, maar uit het hart”. Het zijn woorden die
nagalmen. Zelfs bij ongelovigen, zo bekende journalist Bart Smout in de
Volkskrant. Volgens hem worden we steeds slechter in het tonen van solidariteit. Denk maar aan de manier waarop we met asielzoekers, werklozen
en armen omgaan. Zie hoe steeds meer stemmen opgaan om stevig in de
sociale zekerheid te snijden. De plicht om de ander tegemoet te komen, is
een boodschap die we weinig horen. Het kan geen kwaad, vindt Smout,
als we vaker worden geprikkeld om de blik wat meer op de ander te richten. Op een open en onbevooroordeelde wijze. Zelf vergeten we dat maar
al te makkelijk.
Hoe waar ook, tegelijk gaat Franciscus’ boodschap verder en dieper.
Zeker, voortdurend hamert hij erop dat elke mens is geroepen tot vrijgevigheid en solidariteit. Maar van gelovigen vraagt hij nog meer. Zij moeten
in en door hun gericht zijn op de ander tegelijk getuigenis aﬂeggen van
die geheel Andere, God zelf. Tijdens een ontmoeting op de WereldJongerenDagen met de Argentijnse jeugd onderstreepte
hij het nog eens ondubbelzinnig: de Kerk is helemaal geen NGO. Haar enige toekomst ligt in het
verkondigen van Jezus’ boodschap; in woord en
daad. En daarvoor moet ze de straat op en dichtbij
de mensen leven. “Een herder moet ruiken naar zijn
schapen”, zo liet Franciscus zich al eerder uit.
Paus Franciscus heeft opgeroepen tot een nauwere samenwerking tussen christenen en moslims. In
een boodschap bij gelegenheid van het einde van
de Ramadan riep de paus op tot wederzijds respect voor beide godsdiensten. Het document was
afkomstig van de paus zelf. Gezinnen en scholen hebben tot taak kinderen
zó op te voeden “dat zij respectvol over de andere religies en hun aanhangers denken en spreken, zonder hun overtuigingen en gebruiken belachelijk te maken of te kleineren”. Voor goede religieuze betrekkingen, “vooral
tussen christenen en moslims dienen de leer, de symbolen en de waarden
van de ander geacht te worden.
Met name de religieuze leiders en cultusplaatsen verdienen respect”, aldus
de paus. Dit respect mag ‘geen eenzijdig proces’ zijn, maar moet berusten
op wederkerigheid. Alleen zo kan echte en duurzame vriendschap groeien.
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Hij vroeg bijzonder om respect van het leven en de fysieke onschendbaarheid van anderen. Dat geldt evenzeer voor hun waardigheid, hun eigendom, de etnische en culturele identiteit als ook hun politieke overtuigingen.
Moslims en christenen hebben in hun gezins-en sociale waarden ‘zekere
parallellen’, zei de paus. Hij verwees naar de heilige Franciscus: dat was
een heilige die God en ieder menselijk wezen ten diepste heeft liefgehad,
zozeer zelfs dat hij de ‘universele broeder’ wordt genoemd.
Gelovigen over paus Franciscus
Woorden van pelgrims die algemene audiënties bijwoonden.
“Aanvankelijk trok mij zijn directe en informele stijl aan. Nadien werd ik
geraakt door zijn woorden en daden van diepe menselijkheid. Ik was erg
ontroerd toen hij zei dat de Verlossing voor allen geldt”.
“De paus slaagt erin op een efﬁciënte manier oude geloofsinhouden in een
vernieuwde vorm te formuleren, meer aangepast aan de tijdgeest. Er waait
een andere geest aan de top van de Kerk en ik wil mijn bijdrage leveren
aan deze buitengewone heropleving van het geloof. Ik heb het evangelie
herontdekt en de revolutionaire kracht en actualiteit ervan ontdekt”.
“Zijn preken stralen echtheid uit. Dank zij hem woon ik weer eucharistievieringen bij. Ik zie hem als een priester van de straat in wie men het volle
vertrouwen kan hebben”.
“Wij hadden behoefte aan een model van soberheid en eenvoud. Zijn
directe en authentieke stijl straalt vertrouwen uit en geeft zin aan een
gedesorienteerde wereld. Paus Franciscus brengt miljoenen ontmoedigde
gelovigen in de wereld terug naar de Kerk”.

Schildersbedrijf
DynamicPaint
Marcel Vlijm
Mosagaat 22
1703 BP Heerhugowaard
T 072 - 57 46 359
M 06 - 15 86 36 38
www.dynamicpaint.nl

¸

Nieuwbouw

¸

Onderhoud

¸
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Renovatie

KISI-club Heerhugowaard e.o.
Vind jij zingen, dansen, toneelspelen, creatief en actief bezig zijn ook zo
leuk? Wil je God beter leren kennen? Vind je het leuk om iedere week samen te komen? Om mee te zingen in vieringen? Wil je meedoen in een
musical? Dan is de KISI-club iets voor jou!
KISI-club? Wat is dat?
We komen samen in het parochiecentrum. Daar leren we veel over God
en hoe we Hem kunnen leren kennen: ook door actief bezig te zijn met
zingen, dansen, toneelspelen, knutselen (met o.a. papier, hout, klei, verf) en
buitenspelletjes en buiten-activiteiten. Lachen en gezelligheid zijn ook heel
belangrijk. Minstens één keer per jaar doen we mee aan een grote musical.
Super-cool, kom en doe mee!
Praktische informatie
* Aanmelding via KISIclub@gmail.com * Iedere vrijdag van 18.00 tot 20.00
(niet in de schoolvakanties) * Dionysiusparochie-centrum, Middenweg 248,
te Heerhugowaard * Kom twee keer vrijblijvend kijken * Kosten € 5,= per
maand (max. € 12,50 per gezin). Zijn de kosten te hoog, laat dan even van
je horen en we bedenken een oplossing!
Info?
Marja de Greeuw: merijn.greeuw@ziggo.nl en/of 072 - 57 10 576
Stephanie Zanin: fam.zanin@gmail.com en/of 0224 -29 95 22
Kijk voor meer informatie over KISI ook eens op www.KISI.nl

Stratenmakersbedrijf M. Koning
Van Veenweg 144
Tel. 06 - 13510338
1701 HL Heerhugowaard vanveenweg144@hotmail.com

Gespecialiseerd in:
– Sierbestrating
– Herbestrating
– Machinaal bestraten
– Shovel-, Kraan- &
grondwerkzaamheden

– Plaatsen van schuttingen,
beschoeiing & vlonders
– Ontwerp van uw tuin
Bel voor een vrijblijvende offerte!
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Klein Journaal WereldJongerenDagen 2013
Paus steunt jongerenprotest
Tijdens de avondwake van de WJD in Rio de Janeiro, waaraan volgens
de organisatoren 3 miljoen jongeren deelnamen en waarin de ﬁguur van
Franciscus van Assisi centraal stond, heeft paus Franciscus zijn
steun uitgesproken voor de Braziliaanse jongeren die verandering willen in hun land. “Engageer u politiek en sociaal
zoals Jezus dat gedaan heeft”, aldus de paus. De paus
riep de jongeren op mee te bouwen aan de Kerk in
functie van een betere wereld. “Jezus vraagt ons om
in zijn ploeg te spelen. Zoals voetballers trainen, moet
de jonge christen zich oefenen om een leven te leiden als
leerling van de Heer”, zei paus Franciscus. “Jezus vraagt
ons zijn Kerk te bouwen en niet een kleine kapel waarin
alleen een klein groepje terecht kan. De Kerk moet de hele
mensheid omvatten”.
Paus ontbijt met jongeren
Paus Franciscus heeft ontbeten met twaalf deelnemers aan de WJD,
afkomstig uit vijf continenten. De paus ging sprak met hen over hun
opdracht in de samenleving. Het ontbijt duurde anderhalf uur. Achteraf
verklaarden de jongeren vooral onder de indruk te zijn van de eenvoud van
de paus.
Symbolische ontmoetingen
In de gebouwen van het Aartsbisdom Rio de Janeiro heeft de paus ook
vijf jonge gedetineerden ontmoet. Eerder had hij een ontmoeting met
drugsverslaafden en bezocht een krottenwijk. Sterke symbolische ontmoetingen. Ook nam de paus de biecht af van enkele jongeren. Volgens de
organisatoren van de WJD biechtten dagelijks 10.000 tot 15.000 jongeren
in Rio.
Oproep aan de jongeren
“Ga zonder vrees om te dienen”. Aldus paus Franciscus in zijn preek tijdens de slotviering van de WJD in Rio de Janeiro. “De wereld heeft Christus nodig, de Kerk heeft jullie nodig”, aldus de paus. “Jezus roept jullie op
om leerling te zijn. Het evangelie verkondigen is een taak voor iedereen. De
Heer zendt ons naar allen. Het evangelie is niet bestemd voor enkelingen.
Christus moet gebracht worden in alle milieu’s. De Heer wil dat allen de
warmte van zijn liefde en barmhartigheid voelen. We moeten niet bevreesd
zijn: Hij is bij ons alle dagen. Jezus laat ons nooit alleen. We worden gezamenlijk gezonden. Jezus rekent op jullie, de Kerk rekent op jullie, de paus
rekent op jullie”, zei hij ook.
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WJD-cijfers
Voor de WJD daagden volgens de organisatoren 3,5 miljoen personen op.
Ze vertegenwoordigden 175 nationaliteiten. De
Brazilianen, Argentijnen, Amerikanen en Chilenen
waren (natuurlijk) het sterkst vertegenwoordigd.
Om de WJD in goede banen te leiden werden
60.000 vrijwilligers ingezet. Er waren ook 7.814
priesters, 644 bisschoppen en 632 diakens aanwezig. Het Braziliaanse Ministerie van Toerisme raamt dat de deelnemers
aan de WJD in het totaal € 600.000.000 hebben uitgegeven. Er werd 390
ton afval ingezameld waarvan een deel wordt gerecycled.
Back in town
“Het is wel zaak”, zei paus Franciscus terug in Rome, “dat de jongeren de
ervaringen van Rio omzetten in hun dagelijks leven. Velen van hen lijden
onder een leegte van het leven. De ervaring van Rio moet tegenover een
‘zinloosheid van het alledaagse’ staan, die jongeren met het onkruid van
het steeds meer consumeren en het willen hebben belast. De ware rijkdom
is te vinden in Gods liefde, die men met zijn broeders deelt”, hield de paus
zijn gehoor voor. Hij bedankte de jongeren, die vaak door het brengen van
ﬁnanciële offers, naar Brazilië konden komen. deed.
WJD 2016
De volgende WereldJongerenDagen vinden plaats in 2016 in Polen.
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Mariamorgen KBO - woensdag 16 oktober
In onze Rooms-Katholieke Kerk is oktober gewijd aan de Rozenkrans. Volgens een legende is de rozenkrans een geschenk van Maria aan de heilige
Dominicus (1170-1221), de stichter van de Dominicanen. Maria zou de
rozenkrans hebben gegeven als wapen in de strijd tegen de Albigenzen.
Paus Johannes Paulus II probeerde de rozenkrans weer meer terug te
brengen in het leven van iedere katholiek. In het zicht van zijn 25-jarig pontiﬁcaat stelde hij een speciaal ‘Jaar van de Rozenkrans’ in: van 16 oktober
2002 tot en met 16 oktober 2003. Kardinaal Karol Woityla werd namelijk op
16 oktober 1978 tot paus gekozen.
Onze voorganger in de KBO-eucharistieviering zal
pastoor Frank Domen zijn. Wij mogen rekenen
op onze dirigent/organist dhr. H. Smolenaars
en natuurlijk hopen wij op een goede opkomst
van de koorleden. De eucharistieviering begint
om 09.30 uur in de Dionysiuskerk. We vertrouwen
er op dat het een mooie viering zal zijn. De werkgroep van de kerkelijke activiteiten van de KBO, de
leden Ria Louter-Bruin, Coba Rood-Mulder en bestuurslid Rina de Lange-Vlaar doen er hun best voor. De tuinlieden van onze parochie zullen
zorgen dat het Mariabeeld voor in de kerk komt te staan. Ons lid Gert Bakkum zal zorgen dat er een fraaie bloemenpracht om heen komt. Zo zal het
zeker een mooie Mariaviering worden. Na de viering zal zoals gebruikelijk
gezamenlijk in de parochiezaal een kopje kofﬁe of thee gedronken worden.
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Ten huize van ...
Martin van Stralen doet zijn naam eer aan. Hij is iemand die tevredenheid
en dankbaarheid uitstraalt. Een mens met een beperking temidden van
andere mensen, die geen beperking hebben, maar die toch
vaker lijken te lijden aan het leven zoals het nu eenmaal is.
“Zo is het nu eenmaal”, zegt Martin als we praten over
het spasme dat zijn lopen bemoeilijkt en hem noodzaakt
op een ﬁets met drie wielen te rijden. “Anderen zitten
hun hele leven in een rolstoel”. Martin prijst zich gelukkig dat hij kan gaan en staan waar hij wil! “Ik kom overal nog. Morgen ga ik naar Schiphol”. Weet u inmiddels
al wie Martin van Stralen is? Nog een tipje van de sluier:
Martin is degene, die bij de vredeswens heel wat mensen
op allerlei plekken in de kerk een hand geeft.
Martin van Stralen is een kerst-én zondagskind, geboren op 25 december 1956 om 20.45 uur (Middenweg 316, nu afgebroken, maar toentertijd
tegenover boerderij Scherpenheuvel). Martin heeft vanaf zijn geboorte
een spastisch been. Van zijn vierde tot zesde jaar verbleef hij daarom in
revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee, waar duidelijk werd dat hij
moest leren leven met een beperking: “Niets aan te doen”.
Martin is binnen Heerhugowaard vaak verhuisd. Zijn vader, die landbouwer was, moest zijn land aan de Gemeente, die woningen wilde bouwen,
verkopen. Na achttien jaar op de Middenweg te hebben gewoond, verhuisde de familie daarom naar de Vosmaerlaan. En in 1986 verhuisde Martin
naar de Dreef, waar nu Nehemia gevestigd is, maar toen Esdegé Reigersdaal. In 1998 kreeg hij een woning in het Excelsiorhof. En nu woont Martin
sinds 2002 aan het Tamarixplantsoen op nummer 109.
Martin heeft twee jaar op de Pater Jan Smitschool gezeten en daarna tot
zijn zeventiende op de toenmalige Lourdesschool voor Bijzonder Lager Onderwijs in Alkmaar. Van 1974-1993 heeft hij met plezier inpak-en
montagewerkzaamheden verricht bij de Sociale Werkplaats, ook in Alkmaar.
Nu werkt hij drie hele dagen en twee halve in Scorlewald, een zorginstelling in Schoorl waar ruim 130 bewoners wonen en werken. De instelling is
te vergelijken met een dorpsgemeenschap waar gemeenschapsvorming
hoog in het vaandel staat. De bewoners wonen in elf woonhuizen, die voor
het merendeel op het terrein van de instelling gevestigd zijn. Scorlewald
heeft achttien werkplaatsen, waar ook mensen van buiten de instelling
werken.
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Martin werkt in de keuken: groente-voorbereiding, kofﬁe en thee zetten, afwassen en dat alles voor 150 personen! Als je met hart en ziel werkt, zoals
Martin, weet je overal wat van te maken.
Als ik deze woorden aan het papier toevertrouw, is het 10 augustus. Martin
is in het voorseizoen op vakantie geweest naar Kreta met het WNK, het
Werkvoorzieningschap Noord Kennemerland. Eerdere vakantiebestemmingen waren Kreta, Mallorca en Corfu. Martin heeft altijd geluk met
medevakantiegangers. Nou ja, geluk ... hij heeft een aantal bijzondere
talenten. Hij heeft bijvoorbeeld geen moeite met een groep medevakantiegangers die hij niet kent, omdat hij met iedereen kan opschieten.
Maar Martin geniet ook van kleinere uitstapjes dicht bij huis: biljarten bij
Millers, zwemmen in de Waardergolf, en de Fietsvierdaagse. Er zijn heel
wat gewonnen bekers en andere aandenkens te zien bij Martin thuis. En
ook ín huis verveelt Martin zich geen moment: de krant, de tv, de radio,
een grote collectie cd’s, en vooral internet kúnnen aangenaam gezelschap
zijn.
De website van onze parochie bekijkt hij geregeld. Wanneer de familievieringen zijn? O ja, die staan inderdaad nog niet op de website (nu wel): een
goede tip! Met al die ‘gewone’ en ‘kleine’ dingen kan iemand dus gelukkig
zijn. En een gelukkig mens deelt gemakkelijker, geeft graag weg. Ik heb
gemerkt, dat Martin gemakkelijk en graag complimentjes weggeeft. Een
dergelijke levenshouding is ook een echt talent.
Martin woont sinds 2002 dus op zijn huidige adres, niet ver van de kerk.
“Maar zo lang ga je toch nog niet naar de kerk? Nu ben je een hele trouwe kerkganger? Hoe is dat zo gekomen?” Martin noemt 17 juli
2010 als datum waarop hij voor het eerst in de kerk verscheen. Ik heb het gecheckt op internet: 17 juli 2010 was inderdaad een zaterdag en we zagen Martin in den beginne alleen op zaterdagavond in de kerk. Vanwege het wegvallen van
een activiteit in de zaterdagnamiddag kwam de kerk in beeld.
“En nu kom je al langere tijd ook op zondag?!” “Gewoon behoefte”, legt Martin uit, “en ik ken Renate die ook op zondag
gaat. Ik weet het nu gewoon. En de kofﬁe na de heilige Mis op
zondag in de huiskamer vind ik ook een gezellig moment.”
Ik ben verbaasd dat 17 juli 2010 zo in Martins geheugen gegrift
staat. Maar, nóg een talent: Martin blijkt een zeer goed en
bijzonder geheugen te hebben voor data: op school werd hij
daarom ‘een lopende scheurkalender’ genoemd. En zijn ‘hersen-harde-schijf’ is nog lang niet vol.
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“Kofﬁe of thee?” vroeg Martin aan het begin van dit interview. Ik kreeg thee
in een beker met daarop een Boeing 747 van Martinair. “Wat leuk, Martin!”
Martin heeft wel eens met Martinair gevlogen en toen die beker gekocht:
“Want het gebeurt natuurlijk niet vaak dat een luchtvaartmaatschappij naar
jóu genoemd wordt”, reageerde Martin zonder blikken of blozen.
Ten huize van ... langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe een mens is,
denkt en leeft. Het huis van Martin van Stralen is gebouwd op een rots, de
evangelische rots. Het heeft een stevig fundament: tevredenheid, openheid
naar anderen en dankbaarheid voor het leven. Het leven -“zoals het nu
eenmaal is”.
Wiljan Domen

Een Colombiaanse bruiloft
Redactielid Edwin Walberg is na te zijn gedoopt tijdens de eerste Paaswake op 30 maart, en gevormd op 18 mei in Heiloo, op 14 juni j.l. getrouwd in
Colombia. Een verslag van een echte Colombiaanse bruiloft.
Op 7 juni ben ik met mijn moeder, mijn dochter en mijn zoon + vriendin
op het vliegtuig gestapt richting Pereira, Colombia. Na inmiddels genoeg
vliegkilometers in de benen was dit voor mij een inmiddels bekend ‘tripje’,
dat we eventjes moesten uitzitten. Voor mijn moeder was dit een spannend
gebeuren met twee overstaps, Madrid en Bogota, richting een onbekend
derde-wereld-land. Een derde-wereld-land, dat net zoveel luxe en weelde
kent als menig Europees land en het klimaat is er veel mooier. Alleen het
contrast tussen arm en rijk is een stuk groter dan hier.
Bijna 24 uur later in een heerlijk warm Pereira (het hele jaar overdag gemiddeld 27°) aangekomen, zijn direct diverse laatste voorbereidingen begonnen. De volgende ochtend mijn zoon een huurpak aangemeten, net als
mijn aanstaande schoonzoon en twee zwagers. Voor dat bedrag kun je in
Amsterdam niet eens een ochtend parkeren op zoek naar ... ?!
Ons huwelijk vond plaats in het centrum van Pereira, in de kathedraal San
Jose. Een prachtige grote kerk die je van ver ziet liggen. Veel groter dan de
lokale kerk waar Sandra normaliter naar de heilige Mis gaat. Het was de
pastoor van deze kerk bij wie ik ontboden werd voor een ‘goedkeuringsinterview’:
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een gesprek waarbij de gegevens geveriﬁeerd werden van onze pastoor
Frank en mijn intenties nog eventjes getoetst werden. Het feit dat ik mijn
familie en mijzelf richting Colombia bracht in vol ornaat zou eigenlijk al genoeg moeten zijn. Het is een geestige pastoor en bekend met Nederland:
één van zijn familieleden is ook met iemand uit Nederland getrouwd. Soms
is de wereld echt heel klein.
De eerste week een beetje de toerist uitgehangen en daarna toch langzaam de kriebels. De dag voor het huwelijk op audiëntie bij de pastoor
die het huwelijk zou voltrekken. Een atmosfeer, veel formeler en stugger
dan bij de ‘buurtpastoor’. Hij schoof een Winkler Prins onder mijn ogen
met diverse pagina’s, die ik moest bestuderen en de volgende dag moest
opzeggen in het Spaans. Op zulke momenten kan ik de allernieuwste
Adidas-deodorant heel goed gebruiken. Wat Sandra mij ook probeerde
mee te geven in het Engels, op dat moment voelde ik mij door het Spaans
overvallen en een marionet in een Colombiaanse huwelijkssoap. Die avond
namen we afscheid van elkaar en zou ik Sandra niet meer zien tot aan haar
eerste schreden in deze schitterende kerk.
Op 14 juni werd ik al vroeg wakker gebeld door de camera-en videocrew, die mij eerst zou fotograferen en ﬁlmen. Niet veel later arriveerden
de overige mannen, mijn aanstaande schoonzoon, mijn zwagers en mijn
zoon. Als mannen onder elkaar waren we vrij relaxed en hadden veel lol.
Ongeveer anderhalf uur voor vertrek werd het toch eens tijd om ons aan te
kleden en de strop te strikken.
Let wel, het was inmiddels twee uur ‘s middags. De dames waren op dat
moment al zeker zes uur bezig met de haren in model te kneden, diverse lagen make-up uit te testen, oorbellen, kralen, hakken en weet ik wat
voor andere accessoires uit te testen. En waarschijnlijk ook inmiddels
zenuwachtig ... niet eens zozeer voor het huwelijk, maar voor de naderende deadline met nog zoveel te doen.
Het weer was die middag een zegen van God: het regende pijpenstelen.
Een zegen? Ja zeker! Met een drielaags pak, een plastron (chique strik) en
een klimaat van 27E kwam de regen als een zegen en was het beduidend
koeler die middag. Een half uur voor tijd waren de mannen aanwezig. En
ja, de vrouwen ... . Bijna een uur te laat. Mede door het verkeer dat vanwege de grote hoeveelheid regen totaal vaststond, maar toch. Hier kneep
ik hem wel. De pastoor had een dag eerder verteld dat, indien we niet op
tijd waren, een deel van de ceremonie zou komen te vervallen, en wel al
na één kwartier vertraging! Gelukkig had de pastoor die dag ook een goed
humeur, en ondanks het tijdverlies begon hij de dienst zoals afgesproken.
Tegen 17.00 uur zag ik eerst een hele grote paraplu in de grote deuropening.
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Daarna een prinses, zo mooi ... mooier als in mijn stoutste dromen.
Een Colombiaanse schoonheid die mij emotioneel op mijn grondvesten
deed schudden. Vlak voor aankomst in de kerk vroeg ik nog aan haar zoon
hoeveel kamelen hij ervoor over zou hebben om het huwelijk niet door te
laten gaan. Hij zou immers zijn moeder weg ‘moeten’ geven, en niet
iedere zoon staat daar even welwillend tegenover. In het
middenpad vlak voor de overdracht vroeg ik zachtjes en
lachend: “Hoeveel?” Hij antwoordde: “Vier”. “Zo weinig
voor je moeder?”, zei ik. Ik wuifde het lachend weg.
Het uur dat volgde ging zo snel, ook het oplepelen van de Spaanse tekst ging goed. Voordat ik
er erg in had, schoof ik met een traan de ring om
haar vinger en zij een ring om de mijne. We waren
getrouwd!
Wie had ooit gedacht dat een atheïst uit Heerhugowaard, na een gedegen
Rooms-Katholieke voorbereiding op de doop en het vormsel uiteindelijk
met Gods zegen dolgelukkig uit een schitterende katholieke Colombiaanse
kerk zou lopen met zijn Colombiaanse vrouw.
Deze dag en het feest erna in een fantastisch idyllisch Spa Resort in de
bergen van Pereira in Colombia zal ik, zullen wij, ons verdere leven heugen.
Mijn nieuwe familie en mijn familie uit Nederland hebben ons werkelijk de
mooiste dag uit ons leven bezorgd.
Edwin Walberg

Vakantie in Eurocrisisland
Eind juli, begin augustus heb ik een rondreis door Griekenland gemaakt.
Griekenland heeft een rijke geschiedenis en de zon laat zich vaak zien, dat
maakt het een interessant land om te ontdekken. De Europese beschaving
is in dit bergachtige land begonnen. Ik koos voor een toeristische reis, in
eerste instantie weinig te maken met het geloof. Maar overal in Europa
heeft het christendom zijn sporen achtergelaten en nog steeds. Zoals kerken, kloosters en bedevaartplaatsen die ik graag bezoek in het buitenland.
Na de late boeking van mijn reis ging ik pas zoeken op internet over reizen
in Griekenland. En ik vond pelgrimreizen naar Griekenland zoals ‘In de
voetsporen van Paulus”. Paulus heeft daar ook rondreizen gemaakt. In het
Nieuwe Testament, in de Handelingen van de Apostelen staan de reizen,
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die de apostel Paulus maakte, beschreven. Tijdens deze missiereizen bezocht hij Griekse steden zoals Filippi, Thessaloniki, Korinthe en Athene.
De groepsreis had een Nederlandse reisleidster, Petra. Zij bleek getrouwd
met een Griek en wist hierdoor én vanwege haar studie Griekse taal veel
over Griekenland te vertellen. Ze houdt van het land en de Grieken. Daarom hield zij op het eind van de reis ook een pleidooi: leer eerst het land en
de Grieken kennen voordat snel een oppervlakkig oordeel wordt gegeven.
Met een mooie touringcar zijn wij door noord-, midden-en zuid-Griekenland gereden.
De eerste stad die wij bezochten was Thessaloniki. Paulus heeft deze
stad ook bezocht en zijn bezoek veroorzaakte een volksoproer (Hand.
17). Ook bekend zijn Paulus’ brieven aan de christenen van Tessalonika.
Een bezoek aan het Byzantijns museum stond op het programma.
Het
e
eeuw.
In
de
Byzantijnse Rijk onstond
na
het
Oost-Romeinse
rijk
in
de
4
e
e
Byzantijnse periode (4 tot 15 eeuw, 1000 jaar) gingen de Grieken over
tot het Orthodoxe geloof. De Grieken
zijn
meer beïnvloed door de Byzane
e
tijnse dan de Klassieke periode (5 en 4 eeuw voor Christus, beschouwd
als het hoogtepunt van de Griekse beschaving). Onze gids in het museum
was Maria. Ze liet een grote foto zien op een binnenmuur van het museumgebouw van de ruïnes van het oude Filippi. In deze stad heeft Paulus
tijdens zijn tweede missiereis een christelijke gemeenschap gesticht.
Paulus verkondigde hier voor het eerst in Europa het evangelie. In dit
gebied komen aardbevingen voor en dit is ook te lezen in Handelingen 16,
waar Paulus bezoek aan Filippi wordt beschreven. Maria vertelde ook over
de kruiskoepelkerken in Griekenland. De basis
van de koepelkerk is een vierkant, een oude
voorstelling van de aarde. De koepel stelt de
hemel voor. In de koepel is Christus afgebeeld:
Christus, de ‘Pantokrator’, de Heerser over het
heelal. De kerk heeft vier (steun)pilaren die de
vier evangelisten symboliseren. Ze vertelde ook,
dat pelgrims op weg naar het Heilig Land in
deze stad kwamen. Na het museum hebben we
de Sint Demetriuskerk bezichtigd. Demetrius is
de patroonheilige van de stad. Een groot doopvont staat voor de kerk: om je ziel te zuiveren
van zonden. In de kerk is een klein heiligdom waar de relikwieën van de
heilige liggen en de icoon van Demetrius is te zien. Demetrius was een Romeins soldaat die zich bekeerde tot het Christendom. Hij werd vermoord,
doorstoken met een speer. Op het icoon is te zien dat hij zijn rechterarm
omhoog houdt voor de speer, als teken dat hij niet bang is voor de dood.
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In het noorden van Griekenland hebben wij ook twee Meteora-kloosters
bezocht. Deze kloosters zijn gebouwd op steile rotsen, rotspilaren. Oorspronkelijk waren er vierentwintig kloosters, nu zijn er nog zes kloosters
over, waaronder twee zusterkloosters. Er zijn nog veel mensen die intreden, met name op Athos, een schiereiland in het noorden waar twintig
kloosters zijn. De kloosters zijn nu bereikbaar via trappen. Wij zijn geweest
in het klooster met de naam Meteoron, het klooster van de Transﬁguratie
oftewel de Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Voor de
deur van de kapel van het klooster is een icoon te zien met de afbeelding
van de transﬁguratie. De kapel is in zijn geheel beschilderd met icoonvoorstellingen. Ik heb tijdens de vakantie een aantal Grieks-Orthodoxe
kerken en kloosters bezichtigd. Alle kerken zijn rijk aan muurschilderingen. Icoonschilderingen die vaak voorkomen, zijn: de transﬁguratie;
het ontslapen van Maria met als hoofdelement: Jezus houdt de ziel van
Maria -afgebeeld als een
kind -in zijn armen (bij ons
Mariatenhemelopneming);
de verrijzenis: Christus haalt
Adam en Eva uit het graf; het
Laatste Avondmaal en het
Laatste Oordeel. Daarnaast
worden andere verhalen uit
de bijbel afgebeeld. In de
kapel was ook een iconostase of iconenwand te zien.
De iconostase is aanwezig in
elke Grieks-Orthodoxe kerk en scheidt het Allerheiligste af van de rest van
de kerk. Het Allerheiligste, de altaarruimte, mag enkel door de priester, diaken en altaardienaar worden betreden. De iconostase is een weergave van
de hemelse liturgie en beeldt uit, dat onze aardse liturgie een deelname is
aan de hemelse liturgie. De iconen op de iconostase zijn geplaatst volgens
een theologisch schema, o.a. links van de middelste koninklijke deur Maria, rechts Christus en Johannes de Voorloper. In de koepel, zoals eerder
beschreven, is een afbeelding van Jezus te zien. In het klooster was ook
een grote muurschildering met afbeeldingen van griekse ﬁlosofen zoals
Aristoteles en Plato. Eén zaal van het klooster was ingericht als een soort
museum, op de tafels stonden bezinnende teksten. Dit is een omschrijving
van één van de teksten: de monnik strijd in zijn cel tegen de duivel, tegen
zijn oude zelf, tegen zijn verstand, arrogantie ... aan het eind van de strijd
kan hij zichzelf en zijn medemens omarmen.
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Het laatste doel van de reis was de hoofdstad Athene. De rondleiding
op de Akropolis (acro = boven, polis = stad) stond centraal die dag. De
Akropolis is een lage tafelberg (heeft een platte bovenkant) van 156 meter
midden in Athene. Op de Akropolis staan tempels gewijd aan verschillende
goden, waarvan de belangrijkste de godin Athena was. De grootste en beroemdste tempel is het Parthenon, grotendeels vernield, toch nog steeds
indrukwekkend. De tempel was gewijd aan Athena, de beschermgodin van
de stad. In de Middeleeuwen werd het Parthenon een Rooms-Katholieke
kerk ter ere van Maria, na de Turkse verovering werd het een moskee.
Onze gids vertelde dat tempels bewaard zijn gebleven, omdat ze werden
gebruikt als kerk. Toch hebben christenen ook heidense tempels vernield,
zoals in Olympia.
Vlakbij de Akropolis is ook de Areopagus te zien, een 115 meter hoge
heuvel of rots. In de klassieke tijd was het Gerechtshof hier gevestigd. Hier
hield Paulus zijn beroemde redevoering over de onbekende God. Hij verkondigde de Blijde Boodschap: je afkeren van waardeloze afgoden, door
mensen gemaakt, en je wenden tot de ene ware levende God, de Schepper van hemel en aarde (Hand. 17 en 14). Na zijn toespraak bespotten
sommigen Paulus. Maar sommigen kwamen tot geloof, zoals Dionysius de
Areopagiet. Dionysius was lid van de Areopaag, de Atheense rechtbank op
de gelijknamige heuvel, vandaar dat hij de Areopagiet wordt genoemd. De
Grieks-Orthodoxe kerk vereert echter Dionysius als de eerste bisschop en
patroonheilige van Athene. Deze Dionysius is onze patroonheilige!
In andere Griekse steden heeft Paulus ook het evangelie verkondigd, zo
ontstonden de eerste Griekse christengemeenschappen. Hij ondervond
veel tegenstand bij zijn verkondiging: gevangen genomen, gemarteld, gestenigd en gedood (2 Kor. 11,23-31). Voor wie deed hij dit? Zijn boodschap
is in het verleden gehoord, in het heden, en zal in de toekomst worden
gehoord. En zijn sporen zijn aanwezig in ons ... .
Herman Meegdes

THE BIBLE
B(est) I(nformation) B(efore) L(eaving) E(arth)
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Nieuws van de Charismatische Gebedsgroep
Celebrate
Met dankbaarheid kijken we terug op deze week. Voor de Gebedsgroep en
voor andere aanwezige parochianen was het een unieke ervaring om zo ‘Kerk’
te mogen zijn: een weldaad voor ieders persoonlijk leven.
Opening nieuw seizoen
Op dinsdag 8 oktober openen we het nieuwe seizoen in het Missionaire
Centrum in Heiloo. Rector Nars Beemster gaat dan om 19.30 uur voor in de
eucharistieviering. Na aﬂoop drinken we kofﬁe: iedereen is heel welkom.
Gezinsretraite 4-6 oktober in Veldhoven
Een retraite waar gezinnen op adem kunnen komen, andere gezinnen kunnen
ontmoeten en waar iedereen kan groeien in zijn relatie met God. Er is natuurlijk
ook ruimte voor ontspanning. Richtprijs € 80,= per volwassene en € 20,= per
kind vanaf 4 jaar. Folders vindt u in de kerk.
Open regio-avond 29 oktober 19.30 uur in ons parochiecentrum
Emeritus-paus Benedictus XVI heeft gevraagd om in het ‘Jaar van het Geloof’ aandacht te besteden aan het Tweede Vaticaans Concilie, dat ruim
vijftig jaar geleden werd gehouden. Wat is een Concilie? Wat is in hoofdlijnen
gebeurd tijdens deze Kerkvergadering? Wat is voortgekomen uit dit belangrijke Concilie? Hoe raakt dit ook míjn leven als katholiek gelovige? Inleider op
deze avond is Mirjam Spruit. Van harte welkom!
Gert en Riet Borst
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www.urmaprint.nl

Een goede voorbereiding op het basisonderwijs
en een nieuwe uitdaging voor uw kind

Chr. Peuterspeelzaal
'Het Parapluutje'
Wij bieden een veilige omgeving waar
de Bijbel de belangrijkste basis is.
Een plek waar uw kind spelenderwijs
de grondbeginselen leert voor het
basisonderwijs. VVE-gecertificeerd!
voor meer informatie bezoek onze website: www.hetparapluutje.nl
of stel een vraag via: info@hetparapluutje.nl
Taxuslaan 32 Heerhugowaard | Museumweg 1 Broek op Langedijk

Garage van den Berg
Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
en onderhoud van alle merken
s 35 jaar ervaring
s apk keuring benzine,
diesel en hybride auto’s
s schadeherstel
s storingsdiagnose
s banden, uitlijnen
s airco service

s uitlaatservice
s gratis haal- en brengservice
Stevinstraat 1a
1704 RN Heerhugowaard
Tel. 072 5713842
www.garagevandenberg.nl
en vele
andere ...
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Boekje Open
Gelukkig met minder geld
Dit ‘Boekje Open’ is een opmerkelijk boekje. De titel heeft als onderschrift:
met veel praktische tips en adviezen. Echt een boekje voor deze tijd van
crisis. Bijvoorbeeld: kom niet onnodig in de winkel. Een winkel is één groot
verleidingscircus. Houd overzicht door maandelijks een lijstje te maken van
je inkomsten en uitgaven. Kook zelf: kant en klaar is heel duur en bovendien zitten er dan (vaak niet erg gezonde) e-nummers in om het product
langer goed te houden. Geef eierdozen en plastic tassen aan de Voedselbank. Aan deze uitgave hebben veel verschillende schrijvers meegewerkt
en dat maakt, dat het onderwerp aan veel kanten belicht wordt. Het kan
zo leuk worden, dat het een sport wordt om minder uit te geven. En het
is meteen een test voor jou, om te kijken waar je het al ‘goed doet’, dat
wil zeggen waar je al probeert geld te sparen (en meestal ook het milieu!). Ware rijkdom zit in de ziel. Als je die rijkdom
ontdekt, kun je tevreden zijn met genoeg. Er
worden overtuigde christelijke consuminderaars
aan het woord gelaten, maar ook Anselm Grün.
Ook een econoom en een besparingsdeskundige,
een hoogleraar en een predikant, een student en
vrijgezel, maar ook een gepensioneerde verpleegkundige. Vaak is een hoofdstuk in de vorm van
vraag en antwoord. De hoofdstukjes zijn kort en
heel makkelijk te lezen. En de praktische adviezen zijn door iedereen (soms met enige moeite) in
praktijk te brengen. En ook is er op het eind niet
alleen een hele lijst met 75 bespaartips, maar ook
bladzijden vol met websites en boeken als je nog
meer wil. ‘Gelukkig met minder geld’ kost € 10,= .
En is te bestellen onder ISBN 978 90 239 2403 6. Veel succes ermee.
Ada Bakker

Hap wat minder, slik wat meer!
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Zingen is dubbel bidden: Het Wilhelmus
Prins Friso is onlangs overleden. Het Koninklijk Huis rouwde en vele Nederlanders leefden mee. Het Wilhelmus ... ook zo nauw verbonden met ons
Koningshuis.
Tijdens de kroning van Willem Alexander hoorden we ons ‘Wilhelmus’, zo
ook bij de Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. Op de TV zag ik dat
velen uit volle borst dit prachtige lied meezongen.
Het Wilhelmus, zeker de oudste nationale hymne van de wereld: nog van
vóór 1624. Het staat afgedrukt in ‘Valerius Gedenckklank’, uitgegeven in
1626. Adriaan Valerius, notaris te Veere, heeft het volkslied met 71 andere
historische liederen laten afdrukken, om een gedenkboek te publiceren
over de 80-jarige oorlog en om te laten zien welke liederen men in die tijd
zong (liederen die overigens toen verboden waren).
Ons Wilhelmus heeft 15 coupletten, het is een acrostichon, dat wil zeggen:
een naamdicht. Vooral vroeger als men iemand wilde eren, werd op elke
eerste letter van iemands naam een gedicht geschreven. Willem van Nassou telt 15 letters en het tweede couplet van het Wilhelmus begint met:
‘Mijn schild ende betrouwen’, zoals wij het zingen, is het dus eigenlijk het
zesde couplet. De tekstdichter van het Wilhelmus is onbekend. In die tijd
stond de doodstraf op het schrijven van liederen, die tégen de Spanjaarden waren. Dus Marnix van Sint Aldegonde, van wie men vaker denkt dat
hij de tekstdichter is, heeft het gedicht niet geschreven. Vroeger vóór 1932
hadden we een ander volkslied: ‘Wien Neerlands bloed door d’aderen
vloeit’. Toen koningin Wilhelmina in 1898 gekroond werd, heeft men op
haar verzoek het tweede couplet gezongen omdat het een gebed is. Bij de
kroning van Willem Alexander kwam dat, denk ik, op zijn verzoek weer aan
de orde. Sinds 10 mei 1932 is het Wilhelmus ons ofﬁciële volkslied.
Waarschijnlijk omdat Engeland als eerste een ofﬁcieel volkslied kreeg:
‘God save the Queen’ hebben alle landen in de wereld nu een volkslied. Ik
bezit meer dan honderd volksliederen, die allemaal in een speciaal boek
staan. Het lied en de vlag symboliseren het land. De Engelsen hadden als
eersten een volkslied, de Romeinen als eersten een nationale vlag.
In de Dionysiuskerk zingen we luid en duidelijk op al onze nationale
feestdagen het Wilhelmus. Doen we allemaal mee? De ouderen onder ons
kennen nog de tijd, dat het verboden was het Wilhelmus te zingen. Nu
mogen we het en wat houdt ons tegen?
Ton Klos
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Puzzel
Hoe is het eigenlijk gesteld ...
met uw Bijbelkennis? Houdt het niet over? Daar gaan we wat aan doen. Zestig
bijbelse namen moeten worden weggestreept en de letters die die dans onte
springen, leveren de 61 naam op. En die naam vormt de oplossing, die binnen
drie weken gezonden kan worden naar: Jan Tamis, Van Hellemondtstraat 50,
1701 ER Heerhugowaard of digitaal: j.tamis@ziggo.nl.
Trudy Biersteker, Jan Luykenstraat 9, veroverde via ‘offerande & superplie’ het
tientje, waaraan ze hopelijk een goede bestemming geeft.
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R.K. Parochie van de H.Dionysius
Middenweg 248
1701 GH Heerhugowaard
072 - 57 11 292
www.dionysiusparochie.nl

Pastoor
Frank Domen

06 26 30 66 36
pastoorfrank@dionysiusparochie.nl

Diaken
Eelke Ligthart

072 - 57 44 328
eelkeligthart@dionysiusparochie.nl

Eucharistievieringen

Aanbidding

Parochiebestuur

Kerkbijdragen

zaterdag 19.00 uur
zondag 10.00 uur
maandag t/m vrijdag 09.00 uur
donderdag van 19.00 uur tót vrijdag 09.00 uur
vrijdag 13.00 uur tót 22.00 uur
de kapel in de pastorie is altijd ‘open’
NL 63 RABO 0326 9042 47
(ook voor misintenties)
NL 78 INGB 0002 31 42 00 en
NL 92 RABO 0326 91 27 46

MOV

NL 81 RABO 0326 91 00 34

PCI

NL 18 ABNA 0589 06 76 56

Kerkledenadministratie
Kerkhof

wiljandomen@dionysiusparochie.nl

h.vd.knaap@dionysiusparochie.nl

De volgende Dionysius in Beeld verschijnt op 31 oktober
copij a.u.b vóór 20 oktober sturen naar:
parochieblad@dionysiusparochie.nl
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Spreken mensen onduidelijk ?
Staat de tv te hard?
Gaan gesprekken in gezelschap moeilijk ?
Rutgers Hoortechniek is een zelfstandig audiciënspraktijk.
Onze audiciëns zijn gespecialiseerd in gehooronderzoek
en hoortoestel aanpassingen.
Laat uw gehoor eens GRATIS testen! Wij adviseren u
over verschillende oplossingen om het gehoor weer
optimaal te krijgen.

Vergoeding voor hooroplossingen 75%
Hooroplossingen worden voor 75% vergoed door de
zorgverzekeraar. U betaalt zelf 25%.

maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.30 uur
(lunchpauze 12.30 uur - 13.00 uur)

www.rutgershoortechniek.nl

