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Pasen vieren in de kerk
in Corona-tijd

za-zo 27-28 maart: Palmpasen
za 27 maart 19.00 uur: Dionysiuskwartet
zo 28 maart 10.00 uur: Spiritkwartet
zo 28 maart 16.00 uur: Fam. de Greeuw

do 1 april: Witte Donderdag
19.00 uur: Dionysiuskwartet
vrij 2 april: Goede Vrijdag
09.00 uur: Getijdengebed
13.30 uur: Kruisweg tuin
15.00 uur: Kruisweg kerk
19.00 uur: Dienst Goede Vrijdag (Spiritkwartet)
za 3 april: Paaszaterdag
09.00 uur: Getijdengebed
19.00 uur: Paaswake (Fam. de Greeuw)

zo 4 april: Pasen
10.00 uur: Dionysiuskwartet
16.00 uur: voorzang
ma 5 april: Tweede Paasdag
10.00 uur: Fam. de Greeuw
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"Van dood naar leven ..."
Mensen, die niet geloven, zullen het meestal wel hebben over "Van leven
naar dood". Afhankelijk van de relatie, en van iemands gezondheid, kennen
we iemand 40, 60 of 80 jaar of langer, maar dan komt het einde. Hij of zij is
gestorven en dan is het afgelopen.
Ook voor ons, christenen, is de aardse relatie dan voorbij, maar wij geloven
in een nieuwe fase van het leven. Wij geloven in een nieuw en nog veel beter leven: "Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: Geen oog heeft ze
gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al
wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben", schrijft de heilige apostel
Paulus (1 Kor. 2,9). Voor ons is de dood geen doodlopende weg, niet meer
sinds Jezus Christus is verrezen. Vandaar dat wij ook spreken over "van
dood naar leven”. Dat is wat wij met Pasen weer gaan vieren. De dood
heeft niet het laatste woord!
Zijn wij er klaar voor!? Ooit maken wij allemaal de grote oversteek. Het is
als met een reis, die we goed voorbereiden. We zorgen, dat we al het nodige bij ons hebben. En toch is dit de kortste reis, die bestaat. We sluiten
onze ogen en meteen zijn we aan de andere kant, ik denk in een soort niemandsland tussen hemel en aarde. We zien meteen onze engelbewaarder,
die ons naar God brengt en ons ons leven lang trouw terzijde heeft gestaan. En onderweg geeft hij ons een paar handige tips: hoe wij ons bij
Gods troon het beste kunnen opstellen: dankbaar en bescheiden.
Alweer Paulus geeft ons op Paaszondag ook een paar tips, maar
dan voor dit leven: "Als gij met Christus ten leven zijt gewekt,
zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods (Kol. 3,1).
Dat wordt ons in deze coronacrisis ietsje gemakkelijker
gemaakt: van alles om ons heen is weggevallen. Vooral
jongeren hebben hier erg moeilijk mee: dat ze bijvoorbeeld elkaar niet meer kunnen ontmoeten.
Tot iedereen, maar bijzonder tot de jongeren, zou ik
willen zeggen: Jezus is er ook voor jou. Hij doet niet,
en hoeft niet te doen, aan ‘social distancing'. Integendeel, Hij begrijpt wat jullie doormaken en wil liever
dichterbij komen dan meer afstand nemen. Hij sterft met
Goede Vrijdag en verrijst met Pasen. Heb jij ook het gevoel dat er diep vanbinnen iets in je aan het sterven is?
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Bid dan tot Hem. Ga eens naar de kerk. Lees een stukje in de Bijbel. Hij zal
je helpen opstaan. En blijf Hem dan trouw, voor altijd!
Allemaal alvast van harte een Zalig Pasen!
Pastoor Frank Domen

Van de Penningmeester
In deze uitgave van Dionysius in Beeld een korte redactionele bijdrage van
de Penningmeester. Ik wil namelijk de mogelijkheid om u te informeren
over het verloop van de Actie Kerkbalans 2021 graag benutten. Daar is ook
alle reden toe. Waarom? Omdat het (voorlopig) resultaat qua opbrengst
hoopgevend en hartverwarmend is. Vooropgesteld, elke bijdrage hoog of
laag, gedoneerd door onze parochianen, naar eigen inzicht en mogelijk ook
naar eigen draagkracht, is steeds waardevol en wordt oprecht gewaardeerd. Echter wat ik nu waarneem, is dat tegen de 'corona-stroom' in door
een groot aantal mede-parochianen substantieel hogere
kerkbijdragen worden geschonken. Dit is een tussentijdse waarneming per 1 maart 2021. De actie is nog niet
beëindigd en ik hoop dan ook van harte dat de trend
zich voortzet. Op deze wijze worden de sterk teruggelopen geldstromen op tal van andere fronten enigszins
gecompenseerd. De tijd gaat ons leren waar wij in
2021 zullen uitkomen. Toch, vooruitlopend hierop
dank ik u namens het Pastorale Team en het Parochiebestuur voor uw, o zo belangrijke, financiële
ondersteuning van onze parochie, van onze kerk.
Wordt vervolgd, groetend.
Egbert Klaassen
mobile 06 - 26 99 38 33
penningmeester@dionysiusparochie.nl
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Even bijpraten ...
Overval
Half februari vond een verrassende overval plaats ... een dik pak sneeuw in
Nederland. In korte tijd waren bomen, struiken, daken, straten in het
sneeuwwit gekleed. Eén donzig dekbed! Prachtig, maar ook lastig. Nog
een verrassing: dezelfde dag werd een nieuwe werkgroep geboren: de
sneeuwschuivers. Bedankt, mannen, broeders, voor jullie aanwezigheid en
geweldige inzet!
Moederliefde
Lang, lang geleden ontmoetten twee moeders elkaar op een met goud geplaveide straat. “Aan de sterren op je kroon”, zei de één tegen de ander,
“zie ik dat jij op aarde ook moeder bent geweest en aan de blauwe stralenkrans zie ik dat ook jij verdriet en diepe wanhoop hebt gekend”. “Ja”,
antwoordde zij, “ik had eens een zoon, een lieve kleine jongen, altijd vrolijk
en blij. Maar vertel over jouw kind”. “O, ik weet dat ik gezegend was vanaf
het eerste moment dat ik hem tegen mijn borst hield. Mijn hart barst bijna
als ik terugdenk aan die blijde dag”. “Ik voelde hetzelfde”. De eerste vervolgde: “De eerste stapjes die hij zette, zo enthousiast en adembenemend,
de lieve blik op zijn gezicht, hij vertrouwde mij volkomen”. “Ja”, zei de ander, “dat herinner ik mij zo goed. Maar spoedig groeide hij op tot een grote,
knappe jongeman, zo robuust en vriendelijk; het gaf mij zoveel vreugde om
naast hem op straat te lopen”. “Ik voelde dezelfde trots”. “Hoe vaak heb ik
hem niet beschermd en geprobeerd hem te sparen voor pijn, toen
werd hij, door anderen, zo wreed gedood; zij sloegen hem aan
het kruis, spuugden in zijn gezicht ... . Wat had ik graag in zijn
plaats daar gehangen”. Even was het stil. “O, maar dan ben jij
de moeder van Christus”, en ze knielde voor haar neer. Maar de
gezegende moeder hielp haar weer omhoog en terwijl ze haar
naar zich toetrok, kuste ze een traan weg op de wang van de
vrouw. “Vertel mij de naam van de zoon die je zo liefhad, zodat
ik met jou je verdriet en leed kan delen”. De ander sloeg haar
ogen op en ze: “Judas Iskariot ... ik ben de moeder van Judas
Iskariot”. (De Judas van de ‘Judaskus’).
Amnesty
De Amnesty-groepen Alkmaar, Heerhugowaard-Koggenland en Schagen-Hollands Kroon schrijven een wedstrijd uit voor de mooiste en meest
aansprekende foto's over het thema ‘Vrijheid en Mensenrechten’. Deelname is voor jong en oud en er zijn geen kosten aan verbonden. Stuur vóór
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20 april een foto over dit thema met een titel en korte beschrijving naar:
info@amnestyheerhugowaard.nl Vermeld daarbij uw naam en leeftijd. Een
deskundige jury beoordeelt de foto's en kiest de meest aansprekende uit.
De winnende foto's worden onder vermelding van uw naam geëxposeerd
rond en na 4-5 mei in een reizende tentoonstelling. Als u meedoet, geeft u
toestemming de foto's te mogen gebruiken voor de expositie, op scholen,
bij dialogen, op de website en sociale media met vermelding van de naam
van de maker. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Meer info:
heerhugowaard.amnesty.nl of mail naar: info@amnestyheerhugowaard.nl
Voedselbank-actie Vasten 2021
Evenals andere jaren doen we als parochie weer mee met de inzameling
van houdbare producten voor de Voedselbank in Heerhugowaard. Speciaal
in deze Vastentijd, zes weken lang, is het goed om zelf even te minderen
voor anderen. Veel mensen zijn door omstandigheden in financiële zorgen
gekomen, waardoor maar mondjesmaat in de eerst levensbehoeften kan
worden voorzien. Eind vorig jaar, in de Advent, de tijd voor Kerstmis, hebben we als parochie eenzelfde actie gehouden in samenwerking met de
Voedselbank in Heerhugowaard. Een geweldig succes met vele dankbare
mensen. Vanaf 17 februari j.l. staan de dozen al weer in de achterste banken van de kerk voor de inzameling van houdbare producten. We hopen dat
deze actie opnieuw, nog steeds is het corona-crisistijd, een succes mag
worden, om de mensen die het echt nodig hebben te ondersteunen. Zondag 28 maart is de laatste dag, dat de houdbare producten ingeleverd kunnen worden. Op 29 maart wordt de opbrenst overgedragen aan de mensen
van de Voedselbank voor verdere verdeling. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage namens de ontvangers van de voedselpakketten. Dank ook namens
de PCI en de Voedselbank. (Diaken Eelke Ligthart)
Lente in aantocht
Gelukkig de lente komt eraan. De lente ... treedt de natuur
binnen als een koningin, gekleed in schoonheid - met haar
gevolg van sneeuwklokjes na sneeuw, trompetterende
narcissen verrezen uit dood-lijkende bolletjes, koolmezen en andere gevederte vogelwoning-zoekenden in de
tuin van de pastorie en elders. En voor wie goed rondkijkt in het leven ... allerlei lieve mensen, en kleine,
troostende, mooie en grappige gebeurtenissen versieren het gewone leven. Het is echt te zien, als de
sneeuwklokjes, de narcissen en het gevogelte.
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Palmpasenkruis
We hopen dat de kinderen dit jaar allemaal thuis een Palmpasenkruis maken. Op zondag 28 maart om 16.00 uur is de Palmpasenviering, die wordt
opgeluisterd door de Familie de Greeuw. Er staat, doodstil natuurlijk, een
handgemaakte ezel in de kerk, want Jezus kwam in Jeruzalem aan op een
ezel. Er zijn palmtakjes en mooie tekeningen. Allemaal voor Jezus, onze
Koning. En na de viering krijgt iedereen, die dat wil, een adres van iemand
die héél blij zal zijn met een Palmpasenkruis.
Kruis en haan
Waarom staat soms een haan op een kerktoren en soms een
kruis? Misschien hebt u zich dit wel eens afgevraagd? Wel, als
een kruis op een kerktoren staat, is het een Rooms-Katholiek
kerkgebouw. Staat een haan op een toren, dan betreft het een protestants kerkgebouw. Maar waarom dan een haan? De haan is
een verwijzing naar het verraad van Petrus, die driemaal, en
nogal heftig, ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Maar nóg meer
een verwijzing naar de liefdevolle blik van Jezus naar Petrus, waarop
deze in tranen uitbarstte ... spijt en schaamte overweldigden
Petrus. Maar hij vatte moed door die woordloze liefdevolle blik van
de Heer. Een prachtig gebaar van Jezus ... om na te volgen ... ?!
‘Ik mis je’
Op zaterdag 10 april om 19.15 uur op NPO 2 zijn Egbert en Anneke Klaassen te zien in het EO-programma ‘Ik mis je’. U ziet en hoort een heel mooi
geloofsgetuigenis. Van harte aanbevolen.

Familieberichten (per 9 maart 2021)
Gedoopt
Eliza Maria van der Gragt is geboren op 1 december 2020 en gedoopt op
13 februari 2021. Zij woont met haar ouders en zusje Lovena: Damhert 21.
Van ons is heengegaan
Jacobus Petrus Johannes Slijkerman (Co) is geboren op 14 januari 1957 en
overleden, op 64 jarige leeftijd, op 4 maart 2021. Hij woonde in Zuyder
Waert. De uitvaartdienst in de Waerdse Landen was op 9 maart. Aansluitend vond de begrafenis plaats op ons eigen kerkhof.
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advertentie Barbara

Begrafenisvereniging
St. Barbara Heerhugowaard
Tevens verzorging van crematies

/ŶůŝĐŚƟŶŐĞŶ͗
advertentie Leo Rijnsma
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.
DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͗www.sintbarbaraheerhugowaard.nl

De uitvaartspecialisten in de regio
staan dag en nacht voor u klaar
Ongeacht óf en waar u verzekerd bent

Toebes & Rijnja
uitvaartverzorgers

KEU
S
TE

Leo Rijnja 0226 – 753 607
(dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend)
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Actie Kerkbalans
Als Secretaris van het Parochiebestuur en Voorzitter van de Werkgroep
Actie Kekrbalans van onze Dionysiuskerk, vraag ik graag uw aandacht voor
het volgende: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Een wel heel treffend thema voor de Actie Kerkbalans van dit jaar. Wie had kunnen bedenken, bij het kiezen van dit thema, dat we door een wereldwijde epidemie, het
coronavirus, zouden worden getroffen?
Kerkbalans 2021 is nu nog belangrijker dan ooit. Want, helaas komt er beduidend minder geld binnen, omdat collecteren in de kerk niet is toegestaan; en omdat er helaas, geen 'gewone' vieringen gehouden mogen worden: dertig mensen mogen immers maar samenkomen in de kerk. Creativiteit en veerkracht zijn dus heel belangrijk. Pastoor Frank en Diaken Eelke
zijn vanaf het begin van de pandemie hard, veerkrachtig en creatief te werk
gegaan in onze kerk. Alle vieringen, gebedsmomenten, uitvaarten en huwelijken waren, en zíjn, via de livestream te volgen. Hiervoor werden een nieuwe camera, geluidsboxen, microfoon en versterker aangeschaft om de
beeld- en geluidskwaliteit zo goed mogelijk te maken.
Het Familiekoor de Greeuw zingt nog altijd, tijdens één van de vieringen op
zondag. Onze parochie boft maar met deze muzikale familie die, omdat zij
op één adres wonen, als gezin mogen zingen. De andere koren mogen,
volgens de RIVM-regels, op dit moment maar met vier koorleden zingen.
We hebben momenteel dus, gelukkig, ook een Dionysiuskwartet en een
Spiritkwartet. Ook deze kwartetten laten vaker van zich horen. De gezangen van onze drie minikoren geven de eredienst iets extra's. Veel dank voor
alle inzet en bereidheid iets méér te doen voor onze lijfelijk aanwezige parochianen en voor onze, via de livestream vierende, mede parochianen én
mensen van buiten onze parochie, in deze coronatijd!
Als parochie zien we naar elkaar om, en in de toekomst
blíjven we naar elkaar omzien, zowel online als fysiek,
binnen de gestelde richtlijnen. Het is ook belangrijk om
in deze coronatijd om te zien naar de eenzame, alleenstaande mensen om ons heen. Stel je open en
kijk wat binnen de gestelde regels mogelijk is. We
doen het samen!
Het is een heel bijzondere periode in ons leven. Het
coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allemaal.
Het heeft de wereld in zijn greep, we kunnen samen
ook bídden voor een snelle en goede afloop. Terugkomend op de Actie
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Kerkbalans 2021: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Allereerst wil ik
u hartelijk danken voor uw bijdrage van het afgelopen jaar, waarmee u de
Dionysiusparochie heeft gesteund. Zo stelt u de mensen van onze kerkgemeenschap in staat om haar belangrijke taken voort te zetten: het verbinden van mensen, het creëren van nog méér gemeenschap, en het ervaren
van Gods liefde voor ieder mens. We hopen en rekenen ook dit jaar weer
heel graag op uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2021!
Margot van der Kemp

Wie wil niet in balans zijn?!
Ook voor onze parochie
is in balans zijn belangrijk!
Inkomsten ... uitgaven ... in balans ...
Daarom de Actie Kerkbalans ... !

Vastenactie 2021
Ook dit jaar een Vastenactie met het thema: ‘Werken aan je toekomst’. Het
gaat deze keer om een project in Zambia, dat jonge mensen steunt en kansen biedt op vervolg-onderwijs. Dit onderwijs, om een vak te leren, is van
levensbelang om zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren.
Zusters van het H. Hart van Jezus en Maria vangen kinderen op, geven ze
kleding, eten en onderwijs. Hiermee wordt de kinderen geleerd op eigen
benen te staan en zodanig ook voor eigen familie te kunnen zorgen. Als je
beschikt over eigen vaardigheden en daarmee in je eigen onderhoud kunt
voorzien, dan 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. Bewust omgaan met allerlei zaken die niet echt
noodzakelijk zijn en daardoor kunnen we even minderen voor anderen. Anderen, kinderen en jongeren in Zambia, die aan hun toekomst willen werken om zo een beter leven op te kunnen bouwen.
In de folder die u in deze Dionysius in Beeld aantreft, wordt hierover verteld. Een vastenactie-zakje, ook ingesloten, kunt u met het in gesloten
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geld, inleveren bij het schoolbord achter in de kerk. Of u vult uw gegevens
en het te doneren bedrag in, plakt het zakje dicht en doe het in de brievenbus (PTT). Het komt dan bij ‘Vastenactie Den Haag’ terecht die het bedrag
van uw rekening afschrijft. De kinderen en jongeren in Zambia zullen u
dankbaar zijn.
Namens de Parochiële Caritas Instelling
en de Werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede
Diaken Eelke Ligthart

Heel gewoon ...
Huisje Boompje Beestje
maar nu ...
voor kinderen en jongeren
in Zambia

Paus kleurt Kerk
Het doet Paus Franciscus pijn te zien hoe steeds meer landen afstand nemen van hun plicht om het menselijk leven te beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Dit zei hij half februari van dit jaar in zijn jaarlijkse toespraak tot diplomaten die hun landen officieel vertegenwoordigen
bij de Heilige Stoel. Het lijkt een verwijzing naar onder meer zijn thuisland
Argentinië, waar eind vorig jaar de abortuswetgeving werd geliberaliseerd.
En in het naburige Chili buigt een parlementscommissie zich op dit moment ook over een mogelijke liberalisering van abortus.
Volgens de paus heeft de Covid-19-pandemie de mensheid gedwongen
om twee onvermijdelijke dimensies van het bestaan onder ogen te zien:
ziekte en dood. Op die manier worden wij herinnerd aan de waarde van het
leven, aan de waardigheid van ieder individueel mensenleven, op ieder moment van onze aardse pelgrimstocht, van de conceptie in de baarmoeder
tot het natuurlijke einde. Iedere menselijke persoon is een doel in zichzelf,
en nooit een middel dat enkel wordt gewaardeerd om de bruikbaarheid.
“Het is pijnlijk op te merken dat, onder het voorwendsel van het garanderen van veronderstelde persoonlijke rechten, een groeiend aantal rechtssystemen in onze wereld zich lijken te verwijderen van hun plicht om het
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menselijk leven in al zijn fasen te beschermen. Mensen zijn geschapen om
samen te leven in gezinnen, gemeenschappen en maatschappijen, waar
allen gelijk zijn in waardigheid. De mensenrechten komen uit deze waardigheid voort, net als de menselijke plichten, zoals de verantwoordelijkheid
om de armen, de zieken en de uitgeslotenen bij te staan.”
De paus sprak ook over de crises die de wereld doormaakt: de
pandemie, maar ook een crisis op het gebied van klimaat,
economie en politiek. Hij riep regeringsleiders wereldwijd op
om te zorgen voor een universele toegang tot een basisgezondheidszorg. Ook zijn gezamenlijke internationale
initiatieven nodig om de werkgelegenheid te steunen en
de armste delen van de bevolking, wereldwijd, te beschermen nu de economie onder de coronapandemie lijdt.
Zonder economische stabiliteit voor iedereen dreigen
mensen ten prooi te vallen aan uitbuiting. Ook moeten
woeker en corruptie, wereldwijd, worden bestreden, net als andere onrechtvaardigheden.
Paus Franciscus sprak verder onder meer over het risico van isolatie nu
mensen steeds meer thuis achter schermen zitten. Ook liet hij zijn steun
blijken voor internationale verdragen, die pogen de hoeveelheid nucleaire
en andere wapens in de wereld terug te dringen. Verder kwam de moeilijke
situatie van christenen in Libanon ter sprake, en hoopt hij dat spoedig, na
tien jaar, een einde komt aan de strijd in Syrië. Hij vroeg de internationale
gemeenschap om de oorzaken van het conflict met eerlijkheid en moed
aan te pakken. Hij veroordeelde het terrorisme in de wereld, dat sinds 11
september 2001 verhevigd is. “Terreuraanvallen treffen vaak kerken en andere gebedshuizen waar gelovigen samen zijn om te bidden”. Overheden
hebben, ongeacht hun politieke of religieuze opvattingen, de plicht deze
plaatsen te beschermen: een direct gevolg van de verdediging van de vrijheid van denken, geweten en godsdienst. Hij eindigde zijn toespraak met
erop te wijzen dat de geestelijke en morele dimensie van de menselijke
persoon niet minder belangrijk is dan de fysieke gezondheid. “Bovendien is
de vrijheid van godsdienstuitoefening geen afgeleide van de vrijheid van
vergadering. Zij is in essentie afgeleid van het recht op vrijheid van godsdienst, wat een primair en fundamenteel mensenrecht is, dat dus moet
worden gerespecteerd, beschermd en verdedigd door burgerlijke autoriteiten, zoals het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wat dat betreft kan een gezonde zorg voor het lichaam nooit de zorg voor de ziel negeren.” (Catholic News Agency)
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Elke zondag zingen
“Heer, ik wil U met heel mijn hart loven, uw wonderen verhalen, vreugde
dragen, in U mij verblijden, zingen uw Naam ter eer, Allerhoogste”.
(Ps. 9,2-3)
Het is alweer een jaar geleden dat, voor de allereerste keer, alle kerken
dicht moesten en er alleen nog maar online vieringen waren. Het is al bijna
een jaar geleden, dat wij als gezin aan Pastoor Frank aanboden om samen
te zingen in de eucharistievieringen, omdat wij gelden als één persoon, en
dus dicht bij elkaar mochten staan. Dit voorstel werd met open handen
aangenomen. Op zaterdag 11 april zongen we, tijdens de Paaswake, voor
de eerste keer als 'Familiekoor de Greeuw', samen met Dionne onze trouwe pianiste. Wie had gedacht dat het zo lang zou duren, dat we nu, bijna
een jaar verder, nog steeds bijna iedere week zouden zingen? Wij niet in
elk geval! Iedere week de liederen kiezen, iedere week de liederen oefenen,
iedere Mis een uur van tevoren aanwezig, om samen met Dionne te oefenen. Soms ging het makkelijk, zeker in het begin, toen er gewoon niets anders te doen was en we de hele week met zijn achten thuis zaten. Soms
was het lastig, zeker toen werk, school, sport en muzieklessen weer begonnen. Maar wat een grote zegen om samen te mógen zingen. Om samen te oefenen, de liederen in te studeren, vaak drie-stemmig, soms met
dwarsfluit of viool erbij. Om met onze stemmen de vieringen te ondersteunen. Om met hart en ziel voor God te zingen in de eucharistievieringen.
Ons doel is altijd geweest om met onze liederen de harten van alle mensen
die de eucharistie mee-vieren te openen voor de grote liefde van God, voor
zijn aanwezigheid in de eucharistie. Om de vreugde en vrede die van God
komen, uit te stralen. Daarom hebben we altijd liederen gekozen met teksten die God loven en prijzen, die ons bewust maken van Gods grote liefde
en barmhartigheid, die ons helpen zijn vrede en vergeving te voelen.
We hebben liedjes herhaald, zodat ze wat vertrouwder werden. We hebben nieuwe liederen gezocht zodat er uitdaging bleef en
zodat ze passend waren bij de lezingen en het evangelie. We hebben ervoor gekozen om in meerdere talen
te zingen. Latijn, van oudsher de taal van de Kerk,
Engels, voor veel mensen een vertrouwde taal om in te
zingen en natuurlijk Nederlands. We hebben het met
liefde gedaan en doen dat nog steeds. We doen het samen voor God, voor zijn Kerk, voor onze parochie, voor jullie.
Veel zegen en bescherming voor jullie allemaal.
Marja de Greeuw
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Fred schilder- en behangwerken
Wilt u graag de woning professioneel laten
schilderen dan bent u bij Fred schilder- en
behangwerken
aan het
juiste
adres.
advertentie
Fred
Giacomini
1/1
Mijn diensten varieren van schilderwerkzaamheden/wandafwerking, deskundig advies en
garanƟe.
Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk
advies en een vrijblijvende oīerte.

KWALITEIT STAAT BIJ MIJ VOOROP!
sŽŽƌƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞǁŽŶŝŶŐĞŶŐĞůĚƚŚĞƚdtͲƚĂƌŝĞĨ
ǀĂŶϵйŝŶĚŝĞŶĚĞǁŽŶŝŶŐϮũĂĂƌŽĨŽƵĚĞƌŝƐ

Fred Giacomini | Schilder- en behangwerken
Telefoon: 06-24856024
info@fredschilderwerken.nl

www.fredschilderwerken.nl
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The Passion
Het jaarlijkse evenement ‘The Passion’ op Witte Donderdag trekt, thuis voor
de buis, gemiddeld meer dan drie miljoen kijkers. En tussen de 15.000 en
20.000 mensen zijn steeds ter plekke lijfelijk aanwezig. Wie zijn (in heel kort
bestek) de échte hoofdrolspelers?
Jezus
Hij is God en mens in één, en zijn naam betekent ‘God redt’. Eén van zijn
prachtige bijnamen is ‘Koning der koningen’. Deze Koning der
koningen werd geboren in een stal. Herders, de minsten van
de toenmalige maatschappij, werden door engelen uitgenodigd op kraamvisite te komen. Maar ook drie wijze,
machtige, rijke én knielende koningen kwamen van
verre, geleid door een bijzonder hemels teken. Jezus’
verkondiging van de wet- en regelgeving van het Rijk
Gods op aarde maakte enthousiast én ook niet. De
Tien Geboden werden bevestigd: geen jota (de
kleinste Hebreeuwse letter) mocht veranderd
worden. Deze wetten van de eeuwige God zijn
namelijk niet voorzien van een houdbaarheidsdatum, raken níet gedateerd,
níet achterhaald en worden níet onmenselijk. Elk leven, geschapen naar
Gods beeld en gelijkenis met een onsterfelijke ziel, dient altijd en overal
geëerbiedigd te worden en niet gemanipuleerd, want is een geschenk en
geen eigendom. Liefdevolle trouw aan God en mensen staat op een ereplaats in Jezus’ verkiezingsprogramma: je partner, alle medemensen, vooral in nood, dichtbij én ver weg. Ook op een ereplaats staan: de laatste
plaats kiezen, eerst denken aan het welzijn en geluk van de ander, het bidden voor vijanden, vergeving vragen en schenken, extra zorg en aandacht
hebben voor kwetsbare groepen: armen, zieken, vreemdelingen en ook
tollenaars en zondaars, verloren schapen. Dit alles is door Jezus benoemd
en vóór-geleefd.
Het Rijk Gods op aarde blijkt ook bijzonder economisch ingericht: de arbeiders van het laatste uur (niemand had hen eerder werk gegeven en zij
moesten toch voor hun gezin zorgen) krijgen evenveel uitbetaald als degenen die de last en de hitte van de dag hebben gedragen. Belastingparadijzen zijn onvindbaar op de landkaart van het Koninkrijk Gods op aarde. Te
grote spaartegoeden, voorraden en bonussen worden afgeraden, want maken de kans op een eeuwig gelukkig leven niet groter: de nood hier beneden moet geledigd worden. We worden uitgenodigd te kijken naar de vogels in de lucht en de lelies op het veld. En een wereldwijd goed geestelijk
klimaat is ook goed voor materiële klimaatproblemen.
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Jezus, hemelse klokkenluider, verkondigde deze Zaligsprekingen van de
daken en ook een nieuw sociaal contract. Maar, o wee, de kerkelijke en
politieke elite en machthebbers in zijn tijd waren tégen. Hun macht en aanzien waren in het geding. In de bekende achterkamers werd besloten Hem
uit de weg te ruimen. The Passion vangt aan.
Maria
Er is maar één Maria, Moeder van God en mens in één. Zij speelt een
hoofdrol in The Passion én in de wereldgeschiedenis. Haar naam wordt in
de Bijbel niet zo vaak genoemd, maar achter de schermen van het wereldtoneel, toen en nu, is ze heel actief. Ze was aanwezig op de bruiloft van
Kana, wordt niet met name vermeld, maar wel als ‘de moeder van
Jezus’. Zíj was het die bemerkte dat de wijn opraakte en
dat tegen Jezus zei. Maar Hij antwoordde dat zijn tijd nog
niet gekomen was. Vervolgens, zo geestig en vol vertrouwen, ging Maria naar de dienaren en zei gewoon dat ze maar
moesten doen wat Hij zou zeggen! En het wonder geschiedde:
ongeveer 600 liter water veranderde in wijn! Maria’s zachte
macht en kracht! Alle tegenwerking en lijden, Jezus aangedaan
door de mensen, heeft Maria’s ziel als met een zwaard doorboord. Zij stond, als één van de weinigen, wél onder het kruis.
En daar, op die zo pijnlijke plaats, nam Maria Johannes, én alle
mensen, als haar kinderen aan ... wat een onvoorstelbaar groots
en mooi en Koninklijk gebaar.
Petrus
De evangelist Lucas heeft opgeschreven dat in de Hof van Olijven “Jezus,
aan doodsangst ten prooi bloed zweette, zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die op de grond neervielen”. Bloed zweten, is een heel bijzonder en zeldzaam voorkomend verschijnsel. Men denkt dat de bloedvaten
rond de zweetklieren door heel veel stress of angst zodanig opzetten, dat
ze barsten. Zodoende komt niet alleen zweet, maar ook bloed uit de klieren. Lucas was arts en opmerkzaam! Waar kwam die stress bij Jezus vandaan? Hij wist wat Hem (God en mens in één) te wachten stond: Hij kende
de Schriften. Hij, de lijdende dienaar van Jahwe, over wie de profeet Jesaja
(53,3-7) had voorspeld: “Geminacht en gemeden door de mensen, man
van smarten, met ziekte vertrouwd, geminacht en als niet de moeite waard
beschouwd. Hij werd gefolterd en diep vernederd, als een lam naar de
slachtbank geleid”. Jezus had Petrus, Johannes en Jakobus gevraagd om
één uur met Hem te waken. Het lukte niet; ze vielen tot drie keer toe in
slaap. Toppunt van eenzaamheid voor de in doodsangst verkerende Heer.
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Petrus, zó enthousiast en impulsief. Op de berg van de Gedaanteverandering: “Heer, het is goed dat we hier zijn. Ik zal drie tenten bouwen”. Zo moedig als géén gevaar dreigde:
“Heer, mijn leven zal ik voor U geven”. Zo’n rotsvast
vertrouwen als de levenszee kalm was: “Heer, zeg mij
dat ik over het water naar U toe moet komen”. In de
nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag ontkende Petrus, uit angst ook gevangen genomen te worden, drie keer dat hij Jezus kende. Toen Jezus drie
keer was gevallen onder zijn kruisdraging werd Simon
van Cyrene gedwongen Hem te helpen, Petrus was er
niet. Toen Jezus aan het kruis hing, Petrus was er niet.
En toch ... na zijn verrijzenis koos Jezus Petrus uit om zijn lammeren te
weiden, zijn schapen te hoeden en te weiden ... wat een onvoorstelbaar
groots en mooi en Koninklijk gebaar.
Judas
Van de apostel Judas (Iskariot) is, historisch gezien, bijna niets bekend. En
toch speelt hij een hoofdrol in The Passion. Geld lijkt een hoofdrol te spelen in het leven van Judas. Toen Maria Magdalena eens met echte en heel
kostbare nardusbalsem de voeten van Jezus zalfde, zei Judas Iskariot:
“Waarom is die balsem niet verkocht voor driehonderd denaries en het
geld aan de armen gegeven?” Het commentaar van de evangelist Johannes (12,6): “Hij zei dat, niet omdat hij bezorgd was voor armen, maar omdat hij een dief was en uit de beurs die hij bewaarde, wegnam, wat erin
kwam”. Voor het kussen van Jezus in de Hof van Olijven ontving Judas
dertig zilverstukken. Zo is de ‘Judaskus’ tot op de dag van vandaag de
wereldgeschiedenis ingegaan. Spijt en wroeging tekenden de heel korte
rest van Judas’ leven. Heeft niemand hem verteld over de barmhartigheid
van de Koning der koningen?!
Pontius Pilatus
Ook een hoofdpersoon uit The Passion. In de Geloofsbelijdenis bidden we
in één adem: “Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven”. Ook de uitdrukking: ‘Zijn handen in onschuld wassen’, heeft alles te maken met het gedrag van landvoogd Pilatus, die Jezus
eigenlijk wilde vrijlaten. Hij zei immers een paar keer tegen de hogepriesters en oudsten, dat hij geen schuld vond in Jezus. En, zo staat ook geschreven, “Hij (Pilatus) wist dat zij Jezus uit nijd hadden overgeleverd”.
Pontius Pilatus werd ook nog gewaarschuwd door zijn vrouw: “Laat je niet
in met deze rechtschapen mens, want ik heb vannacht in een droom veel
om Hem moeten doorstaan” (Mt. 27,19). Maar Pilatus liet zich intimideren
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door de oudsten en hogepriesters, die het volk beïnvloedden, door Herodes en door veel geschreeuw: “Als gij die man vrijlaat, zijt ge geen vriend
van de keizer. Wie zich voor koning uitgeeft, komt in verzet tegen de keizer!” En Pilatus leverde Jezus aan hen uit om de kruisdood te ondergaan,
en zij namen Hem over. Arme Jezus, maar nog méér: Arme Pilatus!
Verteller
Dit jaar is Humberto Tan de verteller op 1 april. Maar eigenlijk zijn álle
christenen uitgenodigd om álle dagen van het jaar ‘Vertellers’ te zijn. Vertellers, die het ‘liefdesverhaal’, The Passion genaamd, mogen vertellen in
woorden én daden, in doen én laten. Prachtig hoe dat grote verlichte kruis
tijdens The Passion al jaren door vele mensen door vele straten in vele steden wordt gedragen. Laten wij vooral denken, als groot of klein
leed ons treft, aan Jezus’ woorden: “Laat u niet leiden door
menselijke overwegingen. Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij
volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen” (Mt 16,23-24). Er is geen groter bewijs van liefde voor
Hem en voor elkaar. Zo dóende, letterlijk door zó te doen,
ervaren we veel verrijzenis, nieuw leven.
Wiljan Domen

Kleurwedstrijd
Leuk bezig zijn in deze coronatijd?! Een Paas-kleurwedstrijd voor jong én
oud(er). Drie verschillende kleurplaten, hopelijk voor ieder wat wils! Is je
favoriete tekening ingekleurd? Inleveren kan tot uiterlijk 31 maart in de kerk
of in de brievenbus van de pastorie. De kleurplaten worden in de kerk
opgehangen. Een wedstrijd heeft altijd een winnaar. Daarom zal de
4-koppige onafhankelijke jury Van Rixel drie kleurplaten selecteren en in
het Paasweekend met een leuk Paasprijsje belonen. Schrijf op de achterzijde van de kleurplaat je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. De in te kleuren tekeningen liggen in de kerk en in de pastorie en
staan op de website. We hopen op vele kleurrijke en verrassende creaties
van jullie allemaal!
Groetjes.
Raphaël, Matthias, Valentijn, Veronika en Jiska van Rixel
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Biechtspiegel

In het Sacrament
van Boete en Verzoening
ontvangen we Gods vergeving
Fouten/zonden hebben niet allereerst
iets te maken met regels overtreden
maar met ‘relaties’
met God, met anderen, met jezelf
Relaties die beschadigd zijn geraakt
Ook kleine beschadigingen
kunnen pijnlijk zijn
Ook kleine vlekken ontsieren
Het zijn toch de kleine dingen
die het doen
in positieve en negatieve zin
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Je relatie met God - Doe ik Hem tekort?
1)

2)
3)
4)

5)
6
7)
8)

Hoe is het tussen mijn Schepper en mij? Durf ik op Hem te vertrouwen? Bedank ik Hem wel eens voor wat ik heb gekregen? En hoe is
het tussen Hem en mij bij grote of kleine tegenslag? Hoe denk ik over
Hem? Ga ik in het weekend trouw naar de kerk?
Zie ik God in de mensen om mij heen? Zie ik wat Hij voor mij en de
hele wereld doet?
Heeft God invloed op mijn leven? Luister ik naar Hem? Bespreek ik
dagelijkse dingen met Hem? Door wie of wat laat ik me afleiden?
Ga ik wel eens op de stoel van God zitten? Is mijn (eigen)wijsheid
maatgevend voor mijn gedrag? Of zoek ik Gods wijsheid? Speelt de
leer van de Kerk een rol in mijn leven?
Schaam ik me voor mijn geloof? Durf ik met anderen over mijn geloof
in God te speken. Hóe spreek ik over God? Vloek ik wel eens?
Als ik moet kiezen, denk ik dan wel eens: “Wat zou Jezus nu doen?”
Als ik iets te lijden heb, denk ik dan wel eens aan het lijden van Jezus?
Aan zijn uitnodiging: “Neem je kruis op en volg Mij”?
Ben ik dankbaar voor de sacramenten? Voor de mooie natuur? Voor
een leven na de dood?

Je relatie met de ander - Wie doe ik tekort?
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Hoe ga ik om met de mensen dicht bij mij, de mensen die mij geschonken zijn? Hoe denk ik over anderen, als kinderen van God?
Zie ik het goede in anderen? Gun ik ze het beste? Ook als dat gaat ten
koste van mezelf? Hoe zíe ik anderen, als kostbare schatten in Gods
ogen?
Ben ik eigenwijs, meestal overtuigd van mijn eigen gelijk? Ben ik ook
geïnteresseerd in wat anderen te vertellen hebben? Door wie laat ik
me leiden?
Kom ik wel voor anderen op als dat nodig is? Of bemoei
ik me teveel met anderen?
Kan ik me beheersen als ik boos ben of verontwaardigd?
Stel ik mijn huwelijk, of het huwelijk van een ander, op de
proef? Hoe ga ik om met verleidingen?
Roddel ik? Spreek ik respectvol over anderen? Hóe spreek
ik over mensen die mij niet goed gezind zijn, met wie ik het
niet eens ben?
Vergeef ik anderen zoals God mij wil vergeven?
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Je relatie met jezelf - Doe ik mezelf tekort?
1)
2)
3)

4)

5)

Hoe denk ik over mijzelf? Draait de wereld om mij? Praat ik mijn fouten goed? Hoe ga ik om met het geschenk van mijn leven?
Ben ik arrogant? Ben ik oprecht, of vals bescheiden? Hoe kijk ik naar
mezelf?
Doe ik steeds maar wat in mijn hart en gedachten opkomt? Of zoek ik
(bijvoorbeeld in de Bijbel) naar de wil van God? Hoe ga ik om met mijn
lichaam?
Ben ik gericht op het uiterlijk van mensen? Kijk ik naar andere mannen/vrouwen dan mijn eigen partner? Geef ik toe aan verleidingen?
Waar kijk of zoek ik naar op internet? Naar welke programma’s kijk ik
op tv? Passen die bij het geloof in God? Gaat er een goede invloed uit
van de programma’s waarnaar ik kijk?
Lieg ik? Verzwijg ik wel eens de waarheid als dat beter uitkomt? Hóe
spreek ik?

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn voorbij
maar we kunnen elke dag op Jezus stemmen
door goede keuzes te maken
die passen bij het evangelie

Juwelier Sjaak Knijn
Al meer dan 50 jaar ‘de laatste trend tot nostalgie’
t7FSLPPQSFQBSBUJFWBOTJFSBEFOFOIPSMPHFT
Advertentie Sjaak Knijn
t0OTFJHFONFSL"MCJOPUSPVXSJOHFO
t/VPPLFFOXFCTIPQ
Middenweg 192 | 1701 GG | Heerhugowaard | 072-5710126
info@albino.nl | www.juweliersjaakknijn.nl
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advertenties
U kunt heerlijk
grieks eten in het
Delphi
grieks specialiteiten restaurant
Garage van den Berg

Tevens kunt u gerechten meenemen
Ook zijn er cadeaubonnen verkrijgbaar
Middenweg 202 1701 GG Heerhugowaard Tel. 072 5747101
iakowis@kpnmail.nl www.delphirestaurant.nl

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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Vieringenrooster
Onder corona-voorbehoud
zaterdag 20 maart

19.00 uur

zondag 21 maart

10.00 uur en 16.00 uur

5e zo Vasten B

donderdag 25 maart

09.00 uur

Maria Boodschap

De vieringen rond Pasen vindt u op bladzijde 2
zaterdag 10 april

19.00 uur

zondag 11 april

10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag 17 april

19.00 uur

zondag 18 april

10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag 24 april

19.00 uur

zondag 25 april

10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag 01 mei

19.00 uur

zondag 02 mei

10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag 08 mei

19.00 uur

zondag 09 mei

10.00 uur en 16.00 uur

6e zo Pasen

donderdag 13 mei

10.00 uur

Hemelvaartsdag

zaterdag 15 mei

19.00 uur

zondag 16 mei

10.00 uur en 16.00 uur

zaterdag 22 mei

19.00 uur

zondag 23 mei

10.00 uur en 16.00 uur

Pinksteren

maandag 24 mei

10.00 uur

Tweede Pinksterdag
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2e zo Pasen B

3e zo Pasen

4e zo Pasen

5e zo Pasen

7e zo Pasen

Geopend: maandag-vrijdag 9.00-12.30 / 13.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-16.00 uur

) GEBOORTEKAARTJES ) ROUWDRUKWERK

Titanialaan 2
1702 AZ Heerhugowaard
072-5717611
info@urmaprint.nl
www.urmaprint.nl

) POSTERS (t/m A0)

) HUWELIJKSKAARTEN ) ZAKELIJK DRUKWERK ) CANVASPRINTS
Bekijk alvast thuis onze unieke collectie op

www.urmaprint.nl

Middenweg 284 | 1701 GK Heerhugowaard | T 072-5711250
info@breedinterieur.nl | www.breedinterieur.nl

Stratenmakersbedrijf M. Koning
Van Veenweg 144 1701 HL Heerhugowaard T 06 - 13510338

Gespecialiseerd in:
– Sierbestrating
– Herbestrating
– Machinaal bestraten
– Ontwerp van uw tuin

– Shovel-, Kraan- &
grondwerkzaamheden
– Plaatsen van schuttingen,
beschoeiing & vlonders
Bel voor een vrijblijvende offerte!

www.stratenmakersbedrijfkoning.nl
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“Voorsprong door service”

Adviseurs

Jos Kamp Assurantiën b.v.
(072) 571 12 84
www.joskamp.nl
info@joskamp.nl

Jos Kamp
René Dudink
Marco Kamp
Edwin Kamp

