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“Ik denk dat mensen vaak meer rouwen om het verlies van
hun comfort dan om de aarde. We weten dat we onze
aangename levensstijl drastisch moeten veranderen,

maar stellen steeds maar uit. We zijn bang zijn voor persoonlijk verlies.”
Mounir Samuel, een Egyptisch-Nederlands politicoloog,

in zijn boek ‘Jona zonder walvis’. Uitgeverij Nieuw Amsterdam.
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Vieringen in de Goede Week
en rond Pasen

Zaterdag en zondag 9-10 april: Palmpasen
09 april 19.00: Palmpasenviering met het Dionysiuskoor
10 april 09.15: Vertrek Palmpasenprocessie om

vanaf Hugo-Waard: Gerard
Douplantsoen 72

10.00: Palmpasenviering met Salt & Light
Aansluitend koffie in het Parochiecentrum

Donderdag 14 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Witte Donderdagviering met het Dionysiuskoor

Aansluitend Aanbidding in het parochiecentrum

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag
09.00 uur: Morgengebed in de kerk
13.30 uur: Kruisweg voor kinderen in de tuin
15.00 uur: Kruisweg in de Kerk
19.00 uur: Dienst van Goede Vrijdag met Salt & Light

Zaterdag 16 april: Stille Zaterdag
09.00 uur: Morgengebed in de kerk
19.00 uur: Paaswake met Spirit

Zondag 17 april: Hoogfeest van Pasen
10.00 uur: Plechtige Hoogmis met het Dionysiuskoor

Aansluitend koffie in het Parochiecentrum

Maandag 18 april: Tweede Paaasdag
10.00 uur: Eucharistieviering met Salt & Light

Aansluitend koffie in het Parochiecentrum
en Puzzel- en eierzoektocht in de tuinen
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“Zoekt wat boven is”

In de Paastijd zingen wij vaak ‘alle-
luia’. Maar in het Paasevangelie ...
waar zijn die ‘alleluia’s’!? Wij willen
vrede voelen, maar het enige, dat
wij met Maria Magdalena ontdek-
ken is het lege graf. Met Petrus en
Johannes haasten wij ons erheen,
maar vinden enkel de doeken waar-
in het dode lichaam was gewikkeld.
We zitten met meer vragen dan
antwoorden. Dus, waar is die vre-
de!? Paulus zegt, dat wij moeten
zoeken wat hierboven is. Wij, gelo-
vigen, zijn al langer met Jezus op
pad door deze wereld, maar nu is
het tijd om te zoeken naar een per-
soonlijke ontmoeting. We wachten
niet totdat Hij aan ons verschijnt. In
de dagen vóór 16 april hebben wij
onze ‘paasboodschappen’ gedaan.
Maar nu blijven we op locatie, want
ons bestelde ‘pakket’ (de Verreze-
ne) komt. Verwachte ‘bezorgtijd’:
16-04-2022 tussen 10.00-11.15
uur; ‘bezorgadres’: Dionysiuskerk,
Heerhugowaard. En dan nu maar
wachten. Nee, zo werkt het niet!
We gaan als Maria Magdalena op
zoek. En zíj rustte niet voordat zij
Hem had gevonden. Juist daarom -
mocht zij als eerste de verrezen
Heer zien. Gaan ook wij actief op
zoek. Luisteren wij onderweg als de
leerlingen van Emmaüs naar Gods
Woord. Hun harten begonnen te
branden toen de Verrezene tot hen
sprak en zij herkenden Hem aan
het breken van het brood.
Zijn wij als (de ongelovige) Tomas,

die erop stond Hem persoonlijk te
ontmoeten. En toen dat gebeurde,
verkondigde hij: “Mijn Heer en mijn
God”. Zoeken wij in deze resteren-
de dagen vóór Pasen de Heer.
Roepen wij met heel ons hart: “Ere
zij God!” Als wij in de paaswake
onze doopbeloften hernieuwen,
zeggen wij met overtuiging tegen
onszelf: “Ik doe het, ik geef de Ver-
rezene een plaats in mijn dagelijks
leven!” Bidden wij: “Spreek een
woord en mijn ziel zal genezen” in
het vertrouwen, dat Jezus Christus
ons werkelijk redt.

Hij ís verrezen, Hij hééft de zonde
verslagen, de dood overwonnen.
Hij heeft alles gedaan wat wijzelf
nooit zouden kunnen doen om ons-
zelf te redden. Nu vraagt Hij ons
om het enige te doen wat Hij níet
voor ons kan doen: Hem zoeken!
Hij belooft, dat we Hem zullen vin-
den. Dan mogen wij ons voegen bij
de engelen en de heiligen en voor
altijd roepen: “De Heer is waarlijk
verrezen. Alleluia!” Zalig Pasen!

Pastoor Frank Domen
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Even bijpraten ...

Oekraïne
In het weekend van 5-6 maart is een deurcollecte gehouden voor hulp aan
het door oorlog zwaar getroffen Oekraïne. Voor de prachtige opbrengst
van bijna € 1100,= heel veel dank. Politieke partijen zijn ook heel betrok-
ken. Zo ontvingen alle kerken van onze regio een schrijven van de Chris-
tenUnie Dijk en Waard, met het verzoek om als kerken iets te doen voor de
vluchtelingen uit Oekraïne. Onze Dionysiuskerk heeft natuurlijk ook opties
aangeboden. Inmiddels is ook door onze Veiligheidsregio een inzamelactie
gestart voor bepaalde producten waar-aan dringend behoefte is: energie-
repen, ingeblikt of houdbaar voedsel, pasta en rijst, desinfecterende mid-
delen, maandverband/tampons, water-zuiveringstabletten, shampoo en
zeep, tandpasta en tandenborstels, verzorgingsdoekjes, toetenpoetsers,
wegwerpborden, wegwerpbestek en wegwerpbekers. Prioriteit: luiers en
billendoekjes en babyvoeding. Deze producten kunnen ook naar de kerk
of de pastorie gebracht worden.

Ziekentriduüm 2022
Helaas heeft het Comité Ziekentriduüm besloten om het a.s. ziekentriduüm
in Heiloo niet door te laten gaan. Dit omdat de besmettingscijfers nog
steeds erg hoog zijn en wij met de kwetsbaarste groep mensen van doen
hebben. De hoop is gevestigd op 2023 !

Vrijwilligersnieuws
Vaker moeten vrijwilligers noodgedwongen stoppen vanwege hoge leef-
tijd, gezondheidsproblemen of omstandigheden. Hans van de Knaap en
Paul Blokdijk, een (h)echt team, zijn samen teruggetreden. Hans na 16 jaar
kerkhofbeheerder te zijn geweest en Paul Blokdijk na 30 jaar als contact-
persoon voor onze begraafplaats. Beiden zijn op gepaste wijze bedankt en
blijven, heel gelukkig, beschikbaar
voor goede raad. Dick Henselmans en
Goran Pavlovic nemen hun taken
over. En drie jongere moeders helpen
nu bij het wekelijks rondbrengen van
de Ziekencommunie: Andrea Knijn,
Urszula van de Kraats en Bianca Pa-
vlovic. Ook zijn onlangs twee nieuwe misdienaars ‘in dienst getreden’:
Saeed Arwash en Ervin Inkaran. En Simon van der Gulik is de financiële
administratie komen versterken. Er is altijd plaats voor nieuwe vrijwilligers.
Elk talent is welkom en nodig!
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Cursus Assistent Liturgie
Na twee coronajaren organiseert ons Bisdom weer cursussen voor men-
sen die zich willen verdiepen en op gepaste wijze dienstbaar zijn. Deze
cursus is bedoeld voor hen, die assisteren binnen de diverse vormen van
de liturgische vieringen: de heilige Mis, Woord- en Communievieringen,
doop, huwelijk of uitvaart. De cursus is ook heel nuttig voor hen, die zorg
dragen voor de vorming van misdienaars en voor degenen, die in aanmer-
king komen voor de zending van buitengewoon bedienaar van de Heilige
Communie. Deze zending is bedoeld voor hen die de ziekencommunie
rondbrengen of in buitengewone omstandigheden
in een eucharistieviering communie uitreiken. De
assistenten zijn in de vieringen niet eindve-
rantwoordelijk, maar vervullen een dienende rol ten
opzichte van de celebrant en de aanwezige gelovi-
gen. Het betreft vier bijeenkomsten met als
thematiek: de eucharistie, ziekencommunie, doop,
huwelijk en uitvaart. Deze cursus staat open voor
hen, die door hun pastoor hiertoe worden
voorgedragen en wordt gegeven door Vicaris G. Bruggink en Pastoor F.
Bunschoten. Vanuit onze parochie volgen acht mensen de cursus. Belang-
rijk voor de toekomst!

Wisseling Parochiebestuur
Een Parochiebestuur bestaat altijd uit een voorzitter (de pastoor), een vice-
voorzitter, penningmeester en secretaris en, ook belangrijk, meedenk-le-
den. Leden van het Bestuur kunnen drie maal vier jaar deel uitmaken van
het Bestuur. In onze parochie is Egbert Klaassen vice-voorzitter en pen-
ningmeester en Margot van der Kemp secretaris. Hans Entius is al drie
maal vier jaar in functie geweest als verantwoordelijke voor de gebouwen,
de tuinen en het kerkhof. Gelukkig is hij, adviserend, toch bij de vergade-
ringen aanwezig en mag het Bestuur altijd een beroep op hem doen. Ho-
pelijk mag Hans, na één jaar ‘rust’, weer officieel tot het Parochiebestuur
toetreden. Na een ‘proefperiode’ is onlangs de benoeming van twee nieu-
we bestuursleden aan de Bisschop voorgelegd: An Tran (1980) is een echt
meedenk- en uitvoerend lid en Carmelita Saverimuthu (1987) wordt de
nieuwe penningmeester, want Egbert is inmiddels al drie maal vier jaar in
functie en moet daarom in juni terugtreden. Gelukkig blijft ook hij mee-
denken en -doen als adviserend financieel ‘expert’ en hoofd P & O. Diaken
Eelke Ligthart is natuurlijk ook altijd bij de vergaderingen.
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(Kerk)familieberichten

Gedoopt
Mattia Luigi van Wijk is geboren op 8 november 2021 en gedoopt op 6
februari 2022. Hij woont met zijn ouders en broertje Thiago: Prisma 31.

Op 6 februari 2022 zijn gedoopt: Kyan Thomas Tran, geboren op 15 juni
2020 en zijn zusje Oakley Maria Tran, geboren op 6 oktober 2021. Adres:
Geeststraat 7 in Heerhugowaard.

Ervin Inkaran is geboren op 3 maart 2013 en gedoopt op 6 maart 2022. Hij
woont: Nijverheidsstraat 4C. Ervin is al misdienaar en doet binnenkort zijn
Eerste heilige Communie.

Van ons zijn heengegaan
Simon Petrus Zaat is geboren op 4 juni 1931 en overleden, op 90-jarige
leeftijd, op 25 maart 2022. Hij was getrouwd met Vera Zaat-Storm en
woonde: Paulus Potterstraat 12. De uitvaartplechtigheid in de Waerdse
Landen was op 30 maart, waarna de crematieplechtigheid volgde. Simon
Zaat was ooit nog hoofdbezorger van Dionysius in Beeld.

Albertha Maria (Beb) Dekkers-Elings is geboren op 10 mei 1939 en over-
leden, op 82 jarige leeftijd, op 27 maart 2022. Zij woonde nog maar kort in
de Dolomiet op nummer 96, daarvoor Monniksrob 42. Beb was weduwe
van Gerard Dekkers († 1-6-2019), die voorzitter is geweest van ons (Ge-
mengd Koor nu) Dionysiuskoor. De afscheidsdienst was op vrijdag 1 april
in de Waerdse Landen.

Deze (Kerk)familieberichten zijn gemaakt op 28 maart 2022
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Corona-wijsheid
Als we niet meer in staat zijn onze omgeving te veranderen

worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen
Victor E. Frankl
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Inlichtingen: 
J.A. Insing Secretaris, e-mail: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl,
Rubensstraat 55, 1701 JG, Heerhugowaard, tel. 072 - 57 40 222
M. Stam-Himmelreich Penningmeester, 
e-mail: penningmeester@sintbarbaraheerhugowaard.nl, 
A.I. van Hardenbroek erf 14, 1705 HT, Heerhugowaard, tel. 072 - 88 83 480
Bij een sterfgeval (ook in een ziekenhuis) wende men zich UITSLUITEND tot
mevr. Angita Waal, tel. 06 - 51 33 14 56. Zij is belast met de verzorging van
de uitvaart en 24 uur per dag bereikbaar.

Meer informatie: www.sintbarbaraheerhugowaard.nl

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies



Paus kleurt Kerk

Paus Franciscus heeft Rusland en Oekraïne op 25 maart, tijdens een boe-
teviering in de Sint-Pietersbasiliek, toegewijd aan het Onbevlekt Hart van
Maria. Hiermee willigde hij de wens in van de Oekraïense katholieke bis-
schoppen  die hem dit verzocht hebben. De toewijding is een bijzondere
manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen. De term ‘Onbe-
vlekt Hart’ verwijst naar Maria’s zuiverheid van hart, doordat zij de gevol-
gen van de erfzonde niet in zich draagt. Op dezelfde dag zal de pauselijk
aalmoezenier, kardinaal Konrad Krajewski, de toewijding ook verrichten in
het Portugese bedevaartsoord Fatima. Die plek is niet
toevallig gekozen: in dat plaatsje verscheen Maria
in 1917 verschillende malen. In haar boodschappen
aan drie herderskindertjes worden Rusland, de toe-
wijding en oorlog en vrede uitdrukkelijk genoemd. Ma-
ria zei destijds: “Als wat ik jullie zeg, gebeurt, zullen
veel zielen worden gered en er zal vrede zijn”. Om onder
meer “oorlog, hongersnood en vervolging van de Kerk
en de Heilige Vader te voorkomen, zal ik komen vragen
om de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart”.
De Grieks-Katholieke aartsbisschop van Kiev, Svjatoslav
Sjevtsjoek, zei dat Oekraïense katholieken al sinds 2014 om de
toewijding vragen “om verergering van de oorlog en de gevaren uit Rus-
land te vermijden”.

Destijds annexeerde Rusland de Krim en namen separatisten in het oosten
van Oekraïne de wapens op. Sinds de Russische invasie van eind februari
hebben, volgens de aartsbisschop, Oekraïense katholieken van over de
hele wereld om de toewijding gevraagd. Begin deze maand lieten ook de
Oekraïense bisschoppen van de Romeinse ritus weten de Paus te hebben
gevraagd hun land en Rusland toe te wijden.

“Wanneer een christen eraan gewend raakt de andere kant op te kijken,
verandert hij langzaam in een heiden, vermomd als christen. 

Oorlog is altijd - altijd! - een nederlaag voor de mensheid. Altijd.”
Paus Franciscus
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Van de Penningmeester

Terwijl ik, zittend achter mijn PC, aanvang met het samenstellen van de
informatie over de financiën van onze parochie, bekruipt mij het gevoel
van de betrekkelijkheid van alles wat met geld heeft te maken, terwijl ge-
lijktijdig het besef van het noodzakelijk delen van onze parochie-gebonden
financiële zorgen zich opdringt. Deze tweeslachtigheid wordt in sterke
mate gevoed door de actuele zorgen over het drama welke momenteel in
Oekraïne heerst. Is het ethisch verantwoord om aandacht te vragen voor
het huishoudboekje van onze parochie, terwijl een humanitaire ramp van
ongekende omvang gaande is ? Ik laat het oordeel aan u over.

Mijn concrete informatie over hoe het financiële plaatje was, is en vermoe-
delijk gaat worden, ziet er als volgt uit. Voor de vergelijking vermeld ik
beknopt enkele referentiebedragen, opdat u een en ander in het juiste
perspectief ziet:

Inkomsten versus Uitgaven

In 2019 € 13.443,= positief

In 2020 € 11.067,= negatief dus (€ 24.510,= minder)

2021 In bewerking

2022 Begroting € 26.598,= negatief

Bij het samenstellen van de Begroting 2022 is de impact van de extreem
verhoogde energieprijzen niet in de uitkomst verwerkt. Dit betekent dat het
negatieve verschil substantieel zal toenemen. Bekijken wij de ontwikkeling
van onze belangrijkste inkomstenbron, de Kerkbijdragen (waaronder actie
Kerkbalans), zien we dat er slechts een gering verschil optreedt tussen
2020 en 2021. Alleszins hoopgevend. Het resultaat t/m februari 2021 ver-
sus 2022 is minus € 7.654,=. 

Ik mag en wil u deze informatie, als penningmeester van onze parochie,
niet onthouden, daar ik mij realiseer dat u recht heeft op transparante in-
formatie ondanks de betrekkelijkheid hiervan in breder verband.

Egbert Klaassen
06 - 26 99 38 33 
penningmeester@dionysiusparochie.nl
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Stand van zaken onderhoud gebouwen

Even een (korte) update omtrent al het onderhoud en de daarvoor gehou-
den collectes in de kerk. Allereerst zijn we als Parochiebestuur dankbaar
voor de financiële steun, die we van de parochianen krijgen en ook voor
alle andere vormen van steun, die we van vele vrijwilligers ontvangen.
Er is veel gebeurd de laatste jaren in en om het gebouw heen. Helaas
moet er ook de komende jaren nog veel gebeuren.
Vorig jaar was de Pinksteractie bestemd voor de renovatie van de kerk-
banken. Na een eerste inventarisatie door het Parochiebestuur leefde de
overtuiging, dat we deze klus aankonden met hulp van een groep vrijwilli-
gers. Maar voor alle zekerheid is toch deskundig advies ingewonnen bij
een schilder en een meubelmaker: je wilt toch weten welke lak op de
banken zit, hoe de lak er eventueel is af te halen, en welke lak er weer op
gedaan moet worden. En zo waren er nog heel wat vragen. De belangrijk-
ste vragen waren natuurlijk: de kosten en of het wel een klus is die door
vrijwilligers, binnen een niet al te lange periode, gedaan kan worden. He-
laas moet ik bekennen, dat we ons als Bestuur behoorlijk hebben vergist in
dit project. Al snel was het advies van de deskundigen geen vrijwilligers te
vragen: een te grote en tijdrovende klus! De banken moeten helemaal kaal
gehaald worden, opnieuw geschuurd en dan nog tweemaal gelakt. We
hebben gevraagd of het lakken van de banken voor een aanvaardbaar be-
drag door de schilder zelf gedaan kon worden. De offerte viel ons als Be-
stuur zwaar tegen. Er zou een bedrag mee gemoeid zijn van ongeveer €
55.000,= en dit was dan nog een voorzichtige schatting waarbij geen reke-
ning gehouden was met eventuele tegenvallers. 
U zult begrijpen, dat we dit niet hebben laten uitvoeren. Uw al gegeven
steun aan de Pinksteractie van 2021 kunnen we goed gebrui-
ken om verder te gaan met de verduurzaming van ons Pa-
rochiecentrum en voor de verlichting in de kerk die op korte
termijn vervangen gaat worden door led-verlichting, ook een
zeer grote financiële uitgave, die er echter wel voor zorgt dat
de jaarlijkse energiekosten weer gaan dalen.

Namens het Parochiebestuur
Hans Entius
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Vastenactie 2022

Ook dit jaar een Vastenactie met het thema: ‘Even minderen voor een an-
der’. Het gaat om een project in het noorden van Guatemala, dat mensen
steunt en kansen biedt om zelfstandig in hun levensonderhoud te voor-
zien. Ook aan kinderen wordt geleerd op eigen benen te staan en zodanig
ook voor eigen familie te kunnen zorgen. Als je beschikt over vaardighe-
den en daarmee in je eigen onderhoud kunt voorzien, maak je een stap
voorwaarts en ben je een voorbeeld voor anderen. De Vastentijd is een
mooie periode om ons te bezinnen op het doen en laten in ons leven. Be-
wust omgaan met allerlei zaken die niet echt noodzakelijk zijn en daardoor
kunnen we even minderen voor anderen: voor kinderen in Guatemala en
volwassenen, die aan hun toekomst willen werken om zo een beter leven
te kunnen opbouwen. Vastenactiezakjes liggen achter in de kerk en vindt u
ook bij dit parochieblad. In de folder, die u in deze Dionysius in Beeld aan-
treft, wordt hierover verteld. De vastenactiezakjes (ook ingesloten dus)
kunt u, met bijdrage, in een antiek offerblok doen, dat achter in de kerk
staat, of in de brievenbus van de pastorie deponeren. Of u vult uw gege-
vens in en het te doneren bedrag, plakt het zakje dicht, en deponeert het
in de brievenbus (PTT). Het komt dan bij Vastenactie Den Haag terecht die
het bedrag van uw rekening afschrijft. 
Digitaal overmaken is natuurlijk ook mogelijk: 
IBAN: NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag. U kunt de Dionysiusparochie vermelden bij
‘Mededelingen’. Vastenactie (Stichting Bisschoppelijke
Vastenactie) heeft de ANBI status. Het RSIN nummer
van Vastenactie is 003003759. Vastenactie is een door
het CBF erkend goed doel. De kinderen en volwassen
in Guatemala zullen u dankbaar zijn.

Namens de PCI en MOV
Diaken Eelke Ligthart

De Europese Unie, volgens berekeningen van hulporganisatie Oxfam, 
moest in februari 2022, 55 miljoen vaccins weggooien

(wegens ‘over de datum’) terwijl door Europa toen nog maar 
30 miljoen doses aan Afrika waren gedoneerd. Ja, dat doet wel pijn.
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Kijkje in Oekraïens klooster

Robert Dulmers is een Nederlandse schrijver/journalist. Hij heeft meerdere
boeken en artikelen geschreven over o.a. oorlogsgebieden, het voormalige
Joegoslavië, Syrie, waar hij zelf verbleef. Ook werkte hij mee aan actualitei-
tenprogramma’s op de TV. Onder een verslag van een bezoek aan een
klooster in Oekraïne.

Normaal is het in een klooster rustig en wordt er veel gebeden.
Nu is de Sint-Jozefabdij van de zusters Bene-
dictinessen in West-Oekraïne vol vluchtelingen.
Een straaljager van de Oekraïense luchtmacht scheert
laag boven de huizen van het dorp Solonka, dat vlak tegen
de stad Lviv ligt. Halverwege stad en dorp staan, voor wie
goed kijkt, zware houwitsers (artillerie) opgesteld en zijn sol-
daten van het Oekraïense leger druk in de weer met luchtdoel-
raketten.
Binnen is het drukker dan normaal. Tientallen kinderen rennen door de
gangen. Een piepklein baby’tje schreeuwt. De vader wiegt het kind zacht-
jes in zijn armen. “Ja, dit is wel even een ander leven dan we gewend wa-
ren”, lacht zuster Augustina (36) terwijl ze haar mondkapje even afdoet.
“Bijna een jaar geleden, op 18 maart 2021, werd dit klooster gesticht. Dat
gebeurde op verzoek van de plaatselijke aartsbisschop. Hij wilde in zijn
bisdom biddende zusters hebben - en bidden doen we nog steeds, zo
goed en zo kwaad als het gaat, tussen de bedrijven door.”
In de kloostergangen zijn vrouwen in de weer met bezems en dweilen. In
de refter is de tafel permanent gedekt, een soort lopend buffet, en tappen
kinderen bekers water en appelsap. Zusters lopen met aardappelen en
bieten en bij de binnentuin zoeken vluchtelingen tussen gedoneerde kle-
ding naar mutsen en kinderschoenen. Ze komen uit allerlei plaatsen, maar
voornamelijk uit de belaagde stad Zjytomyr, uit de oostelijker gelegen
hoofdstad Kyiv, en de hevig beschoten stad Chernihiv aan de grens met
Belarus, waar de bevolking al langer in kelders leeft, en ook uit Charkiv,
helemaal in het oosten, vlakbij de Donbas, een historische, culturele en
economische regio in het zuidoosten van Oekraïne.
Van Charkov is weinig meer over, laat Nariman, de vader van de twee we-
ken oude baby Nicole, zien op z’n telefoon. “Kijk, hier woonden we tot 5
maart op de zesde verdieping.” Op de video een brandende woonwijk en
inslaande granaten. “Een door een Russisch vliegtuig afgevuurde raket
knalde ons appartement in. Hoe we het overleefd hebben, weet ik niet. Hij
wijst naar een zwartgeblakerd gat. Er is geen zesde verdieping meer.” 
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“Nee, van de kloosterstilte komt nu weinig terecht”, zegt abdis Clara (44).
“En daar zit ik helemaal niet mee. Integendeel. Van oudsher is het motto
van de Benedictijnen: Ora et labora, Bid en werk. Maar het accent ligt
sinds twee weken even héél erg op werk. Hoewel we het bidden niet ver-
geten, natuurlijk. We bidden nog steeds onze vaste getijden, dat gaat
door. We proberen zelfs nog wat Gregoriaanse zang te oefenen, zo goed
als het gaat. We waren een contemplatief slotklooster, met een apart
woongedeelte met cellen, waar we een leven leidden van gebed. Dat is nu
helemaal anders: sinds de oorlog uitbrak, is de opvang van vluchtelingen
onze eerste prioriteit.”

Sommige zusters hebben hun bed afgestaan en slapen op de grond, zo-
dat zo veel mogelijk mensen een plek hebben. “Op die manier proberen
we dienstbaar te zijn. En je ziet het, mensen helpen ook óns, door samen
de boel schoon te houden. Ieder kiest hier een eigen taak en verantwoor-
delijkheid en dat helpt de mensen zich hier snel thuis te voelen.”
Er heerst corona in het klooster? “We dénken dat het COVID is”, zegt zus-
ter Augustina. Van de dertien zusters die begin deze week aankwamen uit
Zjytomyr, ligt een aantal met corona-achtige symptomen in bed. Zij heb-
ben er een pittige week op zitten. De situatie was kritiek: “Vorige
week permanent raketaanvallen. De gebedstijden aanhouden
was onmogelijk, want elke vijf minuten klonk een ontplof-
fing. De zusters sliepen in habijt in de kelder en konden een
week lang niet van kleding wisselen. Ze leefden bij gratie van het
luchtalarm: niet de kerkklok, maar de sirene was het signaal dat
opriep tot gebed.” Tussen het bidden door regelt priorin zuster
Bernadetta (49), de telefoon geklemd tussen sluier en habijt,
nog snel de evacuatie van de gevluchte familie van Nariman uit
Charkov. Uiterlijk vrijdag zal er een bus komen om grootmoeder en
schoonmoeder naar Italië te brengen. Maar Nariman mag, als man in de
weerbare leeftijd, Oekraïne waarschijnlijk niet verlaten. Dus blijft het gezin
met moeder Anna en baby Nicole voorlopig hier, wordt besloten. 

Tussen sluier en mondkapje twinkelende ogen. “Hoewel hier al twee we-
ken een oorlog woedt, ben ik God dankbaar”, zegt zuster Bernadetta.
“Voor ieder mens die ons pad kruist. Ik ben er zeker van dat er een diepe-
re reden is, dat wij elkaar treffen en dat we hier in Oekraïne net vorig jaar
een klooster hebben gesticht. Ik weet niet wat hiervan de zin of het doel is,
maar ik ben er zeker van dat het zo heeft moeten zijn. Hier in Solonka
wordt nog niet (half maart 2022) gevochten: de mensen kunnen hier even
op adem komen en hun verhalen kwijt. Die zijn verschrikkelijk: en je ziet de
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angst in hun ogen. We proberen zo goed mogelijk voor ze te zorgen. Tot
begin deze week gingen de meeste vluchtelingen na twee, drie dagen
door naar Polen, Tsjechië, Slowakije, Italië, maar de laatste dagen stokt
dat, en blijven ze hier. Vanuit doorgangscentrum Arena in Lviv krijgen we
meer en meer mensen binnen die kind noch kraai hebben op de wereld en
die niet weten waarheen te gaan.” - “We vragen niemand naar geloof of
religie”, zegt zuster Augustina, intussen telefonerend. Er wordt voedsel
geregeld en transport voor mensen die verder reizen naar de EU. “We vra-
gen alleen naar naam en plaats van herkomst. Enkele vluchtelingen bidden
in de kerk de getijden mee. Het overgrote deel van de mensen komt hier
gewoon op adem na dagenlang reizen en een verblijf in schuilkelders.”

Hoe voelt de jonge abdis de verantwoordelijkheid? “Ik voel sterk de aan-
wezigheid van God. Ik realiseer me terdege hoe groot mijn verantwoorde-
lijkheid is, voor de zusters, voor de mensen. God steunt me daarin, dat
ervaar ik duidelijk in mijn hart. Ik voel me nooit terneergeslagen. We zijn
allemaal dankbaar voor wat we krijgen: voor elk beetje eten, voor elke
aardappel, voor elke donatie van speelgoed tot kinderwagens. Alle hulp
komt zomaar naar ons toe, van alle kanten: via de Caritas, uit de landen
van de Europese Unie, uit Nederland en uit België, en van de buren hier in
Solonka, en we zijn dankbaar voor álles. De hele wereld denkt aan ons,
dat weten we. We weten dat veel mensen voor ons bidden en dat is van
grote waarde. I feel blessed, not stressed. (Ik voel mij gezegend, niet ge-
stresst.) Voor ons, zusters, is dit een nieuwe weg en ik voel de kracht van
de heilige Geest sterker dan ooit. We leven natuurlijk in grote angst. Mis-
schien staan morgen Russische soldaten voor de deur. Maar we voelen
ons gedragen: óf we zullen hier op aarde leven, óf binnenkort in de he-
mel.” (ND 11-03-2022)

“De hele wereld denkt aan ons en veel mensen bidden voor ons.”
Abdis Clara (44 jaar)
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Een goede behandeling

Corona gaat niet meer weg, waarschuwt minister Ernst Kuipers. De samen-
leving heeft dus langetermijnbeleid nodig. Onder leest u woorden van Jaap
Driest, maag-darm-leverarts en voorzitter van de medische staf in zieken-
huis St Jansdal in Harderwijk. Wat heeft het ziekenhuis geleerd van corona
en wat is nodig ingeval van een nieuwe pandemie? (ND februari 2022)

Corona, of een virus als Corona, zal in de toekomst vaker voorkomen en
de ziekenhuiszorg ontwrichten. In de laatste jaren is de zorg heel efficiënt
gemaakt: het aantal ziekenhuisbedden is drastisch teruggeschroefd, ver-
zorgingshuizen zijn gesloten. Er is geen marge. Dus als een groot beroep
op de ziekenhuizen wordt gedaan, zoals tijdens een pandemie, kan onvol-
doende zorg geleverd worden. In het Hoofdlijnakkoord voor de Zorg wordt
uitgegaan van 0% groei van de kosten voor de ge-
zondheidszorg. De onhoudbaarheid van dit gege-
ven is al gebleken. Daarom moeten meer vierkante
meters worden gecreëerd, die bij een virusuitbraak
in gebruik kunnen worden genomen.

Tijdens zo’n pandemie moet een stapje terugge-
daan worden in de geleverde kwaliteit. St Jansdal,
als ziekenhuis, staat er nu financieel minder goed
voor. Gewone zorg moest beperk worden en daar
werd geen vergoeding voor ontvangen. En als middelgroot ziekenhuis
werd minder geprofiteerd van de Covid-compensatie die ziekenhuizen met
grote IC’s ontvingen. Omdat het ziekenhuis nu in het rood staat, kunnen
bepaalde investeringen in apparatuur of huisvesting niet gedaan worden.
Daarnaast merken we, dat gewone zorg wegvloeit naar zelfstandige be-
handelcentra. En er is een hoog ziekteverzuim, rond de 10%, normaal ge-
sproken is dat 4%. Er is geen tijd geweest om na te denken over oplos-
singen voor eenzelfde toekomstige situatie, want we werden voortgestuwd
van moment naar moment. Wel hebben we van Covid geleerd, dat het in
zo’n crisissituatie ergens gaat wringen en dat we gedwongen worden keu-
zes te maken. Zo hebben we in Nederland de beste gezondheidszorg ter
wereld. Maar tijdens een pandemie moeten we een stapje terugdoen in de
geleverde kwaliteit. Op de IC verzorgt een verpleegkundige normaal een of
twee patiënten; in coronatijd drie of vier. Dan kun je geen top-zorg meer
leveren. We moeten dat accepteren en met elkaar de gevolgen bespreken.
En die gevolgen zijn al voelbaar, want als iemand nu een versleten heup
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heeft, dan is de operatie-wachttijd vanwege Covid langer. We moeten het
gesprek aangaan over wat patiënten willen. Wil iemand aan de beade-
ming, gereanimeerd worden? Wat zijn de overlevingskansen als iemand in
het ziekenhuis belandt? Daar hebben mensen vaak niet over nagedacht.
Goede zorg is soms ook: afzien van bepaalde zorg. Het gesprek hierover
moet eerder en opener gevoerd worden. In het ziekenhuis, met de huisarts
en binnen families. Bespreek met elkaar: wat willen we? Moet elke behan-
deling ondergaan worden, alleen omdat die mogelijkheid er is?

Daarnaast gaan we meer digitale zorg leveren. Dat doen we nu
al: 25% van de consulten kunnen via de telefoon of beeld-
bellen afgehandeld worden. Patiënten meten thuis hun
bloeddruk, zuurstofgehalte en hartritme. Covid-patiënten
gaan naar huis mét zuurstof. We monitoren op afstand. Er
kan veel meer digitaal dan gedacht. Omdat mensen niet meer
naar het ziekenhuis hoeven komen, zal de kans op infecties kleiner wor-
den. En in het ziekenhuis zelf is er minder ruimte nodig op de poliklinieken.
Verder moet de inrichting van ons ziekenhuis aangepast worden. Ons ja-
ren ‘80-gebouw heeft vier-persoonszalen. Met een coronabesmetting
moest de hele zaal in isolatie. Bij het renoveren van ons ziekenhuis moeten
we ervoor zorgen dat isolatie makkelijker gerealiseerd kan worden. Er is
een dreigend tekort aan personeel en daar heb ik geen antwoord op. Het
beroep moet aantrekkelijker gemaakt worden, dus het is goed dat er in de
CAO wordt geregeld dat de salarissen marktconform zijn. Daarnaast moe-
ten gekeken worden hoe mensen vervangen kunnen worden door slimme
technische toepassingen. Maar dat is een lastig, want de wond van een
patiënt moet toch door iemand verzorgd worden.
Ik weet niet of een apart corona-ziekenhuis een oplossing is. Het is (nog)
nooit een serieuze optie geweest. Je kunt prima een ziekenhuis met bea-
demingsapparatuur neerzetten. Maar dat moet door mensen gedraaid
worden en die moeten ergens vandaan komen. Daarnaast kun je corona
niet los zien van gewone zorg, want veel mensen hebben naast Covid ook
nog een gebroken heup of darmkanker. In een Covid-ziekenhuis mis je
expertise op die gebieden. Daarom is het moeilijk om in zo’n ziekenhuis
goede zorg te leveren. Het gebruik van één en hetzelfde patiëntendossier
binnen de Zorg zou een grote tegemoetkoming zijn: verplaatsingen van
patiënten naar andere ziekenhuizen en zorgverleners zou gemakkelijker
worden, omdat je meteen inzicht hebt in wat er aan de hand is en welke
medicatie een patiënt gebruikt. Nu moeten wij soms een aparte brief
schrijven of overdrachtsgesprekken voeren. Dat betekent informatieverlies
en extra tijd.
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Puzzel

Een eitje deze puzzel. Bekijk alle gegeven woorden en
zoek de oplossingen, die weggestreept moeten wor-
den. In alle woorden komt natuurlijk het woord ‘ei’
voor. Want het is Pasen! Het ei is begin van nieuw le-
ven. Daarom horen eieren bij Pasen. Want het is Pasen:
de Heer is waarlijk opgestaan (uit de dood). Een nieuw
en eeuwig leven is begonnen - nu al! Een leven van
hoop in plaats van wanhoop, zinnigheid in plaats van
onzin, van vrede in plaats van oorlog. Maar ... ieders
medewerking wordt gevraagd, anders heeft Gods Plan niet genoeg kans
van slagen. Gerard Groenveld, Junolaan 8, is de winnaar van de geld-puz-
zel. De oplossing luidt: Geldtip. Met de tip is natuurlijk de Actie Kerkbalans
bedoeld. Zoals u kunt lezen, op bladzijde 9 van deze Dionysius in Beeld,
verkeert het schip van de Kerk in financieel zwaar weer. P.S. Wilt u alle
gevonden woorden (dat doen sommige mensen al) vóór 1 mei insturen?
wiljandomen@dionysiusparochie.nl. of appen: 06 - 16 800 400. 

n e j t r a a k n i e r t

e t d j l h d n a l i e i

g r i i o e w u h e r b e

i a e e e i e n e k e o k

n a h w i s i i i i i e f

i t e n e a l e r e s i r

e i g e n a a r h t a n e

w e r p e e i r e i d d w

h r e l i l e l i e v i z

u p i a e k l & d o i g e

l j n c o u e i e m e e i

g c i m r e g i e t s n s

n e r o t l e f f i e h t
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Aanlegplaats
Beestengeluid
Beginnetje
Bekend monument
Bezitter
Code rood: niet gaan!
Duits drankje
Gedoe
Gezond gebak
Grasland in bergen
Heel oude steen
Het zijn er niet veel
Hier kun je beter niet zijn
Inspanning

Klaar is Kees
Kleine hoeveelheid
Lekker en oké
Ouderwets leger
Plaats in Utrecht
Plantje
Poetsdoek
Rondom allemaal water
Soort jam
Sport
Sufferdje in boom
Toegangsbewijs
Zeer zeker
Zuiver

“Corona gaat niet meer weg”, waarschuwde minister Ernst Kuipers. Er is
langetermijnbeleid nodig om de samenleving daarop in te richten.
Journalist-schrijver Frank Mulder (43) publiceerde met zes christelijke
vrienden een verklaring, waarin zij ‘Een derde weg’ wijzen om met corona
te leven. Ze hebben een groeiend ongemak bij de strijd tegen corona.
Maar ze voelen zich ook niet thuis bij de groep, die corona afdoet als een
ongevaarlijk virus. “Er is weinig middenveld in deze discussie”, constateert
Frank Mulder. “Aan de ene kant staat de Overheid die winkels sluit, bezoe-
kregels afkondigt en QR-codes invoert. Aan de andere kant staan de men-
sen die zeggen: ‘Ik trek me niks aan van de Overheid die ons het leven
zuur maakt’. Daarom is een ‘derde weg’ geïntroduceerd om met corona te
leven: zonder angst, met respect voor controleerbare feiten, maar ook met
respect voor afwijkende meningen en met een gezonde scepsis tegen
grootschalige, technische oplossingen.”
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Journalist/schrijver Frank Mulder woont in een christelijke woongroep in
Utrecht Overvecht. In ‘De Groene Amsterdammer’ beschreef hij in april
2021 zijn verbazing over wat in het werk wordt gesteld om het virus onder
controle te krijgen. “De offers die we in het afgelopen jaar hebben ge-
bracht, zijn ongekend”, constateerde hij. “We willen alles beheersen.” Hij
vindt het opvallend hoeveel offers mensen moeten brengen om corona te
verslaan, terwijl dat ook zou moeten bij andere grote crises: klimaat, biodi-
versiteit en armoede. Voor ‘De Groene Amsterdammer’ maakte hij een
rondgang langs wijze mensen met de vraag: Wegen de kosten en de baten
van de coronabestrijding tegen elkaar op? Dat maakte duidelijk, dat we
een poging doen te beheersen wat niet beheersbaar is. Dat is nu bijna een
jaar geleden en het blijkt te kloppen: er kwamen nieuwe varianten en
grootschalige vaccinatie heeft een nieuwe lockdown niet voorkomen.
Frank Mulder: “Het coronabeleid verdringt waarden, die belangrijk voor
ons zijn. Het gevoel groeide, dat de Overheid misschien niet zo betrouw-
baar is als wij dachten. Bijvoorbeeld rond de invoering van het CTB
(CoronaToegangsBewijs). Eerst zei men: de QR-code is belangrijk, want
dan kunnen ongevaccineerden andere mensen niet besmetten in het café.
Toen bleek, dat ook gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn, zei de Over-
heid: de QR-code is belangrijk om ongevaccineerden te beschermen te-
gen andere mensen in het café. Het argument werd omgedraaid. Techni-
sche middelen die worden ingezet om corona te bestrijden, zoals de
QR-code en de Intensive Care, worden doelen op zich. Met behulp van
techniek willen we de wereld efficiënt en maakbaar maken, maar het is een
illusie dat je corona op die manier onder controle krijgt. De Franse socio-
loog Jacques Ellul (1912-1994) constateerde al: “Techniek heeft de neiging
een systeem te worden dat altijd meer van zichzelf wil, het creëert een cul-
tuur waarin efficiency, beheersing en controle leidend
worden”. 

Frank Mulder: “Mensen moeten zich gaan gedragen
als radertjes in een machine. Daardoor komen an-
dere waarden onder druk te staan. Dat gebeurde
ook tijdens de coronapandemie. Gezondheid is
voor ons zo heilig geworden, dat coronapati-
enten die op sterven lagen geen afscheid van
geliefden mochten nemen. Kerken en buurthui-
zen schrapten vieringen en ontmoetingen. Afstand leidde tot eenzaamheid.
Mensen die hun verjaardag wilden vieren, vroegen zich eerst af wat het
Kabinet daarvan zou vinden. Ik vind het gemak waarmee dat allemaal ge-
beurde schokkend. En ook het oordeel dat mensen elkaar gingen opleg-
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gen. Ik heb dat ook bij mezelf gemerkt, daar ben ik niet trots op. Mijn
vrouw en ik hadden het daarover met een paar gelovige vrienden, die kri-
tisch zijn op het maakbaarheidsdenken in onze cultuur. We hebben het
gevoel, dat het coronabeleid de voor ons belangrijke waarden verdringt.
Als vrienden verschillen we van mening over vaccinatie, maar we vinden
wel allemaal, dat we met de QR-code een grens overgingen. Verdeel men-
sen niet in wel-gevaarlijk of niet-gevaarlijk.”

Frank Mulder: “Onze voorgestelde ‘Derde weg’ gaat vooral over: onze
kernwaarden niet laten bepalen door onze cultuur en onze overheid. Wij
willen kritische vragen stellen bij grootschalige technische oplossingen én
bij het wantrouwen van complotdenkers. Het is zoeken, maar er is nuance
mogelijk. Sla niet elke afwijkende mening plat. Mensen die zich niet laten
vaccineren, vind ik niet gek of egoïstisch. Ze hebben redelijke overweging-
en, bijvoorbeeld dat massaal vaccineren tijdens een pandemie volgens
sommige virologen resistentie opwekt. Bovendien: we zijn aan het booste-
ren terwijl kwetsbare mensen in arme landen het eerste vaccin nog niet
eens hebben gekregen. De WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) noem-
de dat moreel verwerpelijk. Zelf ben ik wel gevaccineerd, maar heb ik me
om die reden niet laten boosteren.”

Om de polarisatie te doorbreken ... “Ga, waar dan ook, positief en opbou-
wend, met elkaar in gesprek. Er is veel angst, oordeel en berusting. Stel
elkaar vragen: Wat zijn jouw en mijn kernwaarden en wat doe je als de
maatschappij ons vraagt onze waarden een beetje bij te buigen voor het
doel van controle of gemak? Wat vinden we echt belangrijk? Je zult het
ook over de dood moeten hebben: welke offers moeten/mogen gebracht
worden om het leven met een paar jaar te verlengen? En hoe trek
je grenzen als je het idee hebt dat de overheid inbreuk
maakt op je lichamelijke integriteit? En dan nog ... Denk
na over het digitale in het leven, hoever mag dat opruk-
ken, ook in de kerk? Samen zingen, ontmoeting, een
blik van de stille man achter in de kerk, het gehuil van
een baby, een kaars aansteken: onontbeerlijke on-
derdelen van Kerk-zijn! Mag dat allemaal worden ver-
vangen door een digitale dienst? Gemeenschappen vallen
uit elkaar. Er komt een moment dat iemand als christen zou
kunnen zeggen: ‘Ik ga niet meer mee’. Jezus waarschuwde ons
al, dat de wereld killer zou worden, dus dat moet ons niet uit het veld
slaan. Er komt heus een nieuwe coronavariant, of een andere crisis. Hoe
creëren we plekken waar we samen vieren, dat er een nieuw Rijk van Vre-
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de komt?” Frank Mulder: “Het zijn allemaal vragen waar ik geen antwoord
op kan geven. Met ontmoetingen en een website willen we hier wel het
gesprek over voeren. De derde weg is een route die je aflegt, dat is zoe-
ken.”

Rood-wit-rood-wit

In het weekend van 9-10 april begint de Goede Week. De Goede Week?!
Een merkwaardige naam: we vieren in die week toch vooral droevige ge-
beurtenissen! Palmpasen: de kerk kleurt rood: de kleur van de heilige
Geest, maar ook van het lijden en de martelaren. We hebben de heilige
Geest hard nodig om, als Jezus en de heiligen,
op ‘koninklijke’ wijze te kunnen lijden! We vieren
met Palmpasen, dat Jezus koninklijk werd ont-
vangen in de koningsstad Jeruzalem. De mensen
hadden hun mantels voor Hem op de grond ge-
legd, als een soort ‘rode’ loper, en zwaaiden met
palmtakken. “Hosanna, hosanna, gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer”, riep de menig-
te, die achter Hem aanliep. Hoe mooi en waardevol is
de traditie om, in de kerk (9 april) of buiten (10 april vertrek Hugo-Waard -
Gerard Douplantsoen 72 om 09.15 uur) mee te lopen met de Palmpasen-
processie. Helaas, enkele dagen later, op Goede Vrijdag, riep de menigte:
“Kruisig Hem! Aan het kruis met Hem!” Hoe zal de Heer zich toen gevoeld
hebben?

Dan volgt Witte Donderdag: een feestelijke én trieste dag. Jezus viert het
Laatste Avondmaal: voor de eerste keer onze heilige Mis. Want Hij spreekt
woorden die de aanwezige apostelen niet vatten: “Dit is mijn Lichaam” en
“Dit is mijn Bloed”. En ook: “Blijft dit doen!” Eerder had Hij al eens gezegd
in de synagoge van Kafarnaüm: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”. Maar o, de reac-
ties waren niet onverdeeld positief: “Deze taal stuit iemand tegen de
borst”. En: “Wie kan daar naar luisteren?” Tengevolge hiervan, zo staat ge-
schreven, trokken velen van zijn leerlingen zich terug. Maar Jezus trok zijn
woorden níet terug; Hij zei ook niet, dat zijn woorden symbolisch bedoeld
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waren. Integendeel, Hij vroeg zijn leerlingen zelfs of zij soms ook wilden
weggaan?! De leerlingen bléven en Petrus verklaarde: “Heer, naar wie zou-
den wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven
en weten dat Gij de Heilige Gods zijt”. Maar één leerling vertrok toch, later
op de avond van het laatste Avondmaal: Judas, de op geld
beluste Judas. Nog later op de avond ging Jezus naar de
Hof van Olijven. Hij nam zijn leerlingen mee. Het was de be-
doeling dat zij één uur met Hem zouden waken en bidden ...
. Daarom is in de kerk op Witte Donderdag één uur Aanbid-
ding na de heilige Mis, die om 19.00 uur begint. Even
samen-zijn met de Heer ... van wie het zweet tot dikke drup-
pels bloed werd, die op de grond neervielen - zo heeft de
evangelist en arts Lucas genoteerd. In de Hof van Olijven
zien we Judas terug, die Jezus daar kuste: de Judaskus! 

En dan wordt - met weer de rode kleur in de kerk - Goede
Vrijdag gevierd: de verloochening door Petrus, de Onschuld zelf werd door
een soort godsdienstige Hoge Raad schuldig bevonden en de politieke
verantwoordelijken grepen niet in, een menigte schreeuwde “Kruisig Hem”
en eiste in plaats van Jezus, de vrijlating van een moordenaar. De geseling
volgde en bespotting, de doornenkroning van de Koning van hemel en
aarde, en de kruisiging. Zo beschrijven enkele woorden het grootste we-
relddrama: de mens doodt zijn God. We vieren Goede Vrijdag, want: “Zie
het Lam Gods ,dat de zonde van de wereld (ook onze zonden) wegneemt”,
is geslacht op het kruis. Goed, heel goed voor ons, dat de Heer voor ons
heeft willen lijden en sterven. Het is zelfs het beste dat de mens ooit is, en
zal, overkomen. Maar ja ... geregeld ‘Sorry’ zeggen tegen de Heer blijft
noodzakelijk. En het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen ook,
in geval van het niet-naleven van de Tien Geboden. Goed bezien: Goede
Vrijdag een góede dag! 

Zo wordt het Stille Zaterdag en Pasen, feest! De mooiste witte kerkkleding
is te zien, na 40 bloemloze dagen, zijn er weer prachtige bloemstukken
zichtbaar en mét de hemel jubelen en juichen koren, wereldwijd. Alles en
iedereen op z’n paasbest. Eindelijk horen we weer ‘Alleluia’. De Heer is
waarlijk opgestaan. Alleluia. Alleluia. Lieve Lezers, dit alles is geschied
voor u en mij. Deze gebeurtenissen thuis vieren, als het niet anders kan,
prima. Maar een Blijde Boodschap voor iedereen, die nog door het leven
wandelt: de Heer is heel blij als Hij u deze dagen ziet in de kerk. 

Wiljan Domen
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