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Nieuwsblad Maart 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stilstaan 

 

Laat mij stilstaan bij uw lijden 

Dat u kwam om te bevrijden 

Dat u droeg, wat wij niet konden, 

De ellende van de zonde 

 

Veertig dagen is maar even 

Maar wilt u de krachten geven 

Om ’t mysterie te onthullen 

Heilige, wil mij vervullen 
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Bestuur Emmanuel Parochie 
Voorzitter, pastoor A.G.M. Monninkhof.  
Vice voorzitter, mevr. H.A.M. Schoorlemmer-Nijhout   
Secretaris, vacant 
Penningmeester, vacant 
2e Penningmeester, dhr. J.A. Wibier 
Bouwzaken, dhr. B. Lenferink 
 
Pastoresteam R.K. Parochie Emmanuel  

- Pastoor  A.G.M. Monninkhof (André), 

Telefoon:  06-22786151 email:  monninkhof@hetnet.nl 
- Pastor J.W. de Vries (Hans)  

Telefoon: 06-45290266 email: prhansdevries2020@gmail.com 
- Pastoraal werker Drs. J.G. Butti. (Joop) Contact pastor voor 

De Belte, Dedemsvaart, Hardenberg en Slagharen   
Profiel: Catechese  
Herenstraat 17  7776 AG Slagharen 
Telefoon: 0523-684769  email: butti@home.nl  

- Pastoraal werker M. Klein Overmeen- Groot-Zwaaftink  
(Marga) Contact pastor voor Dalfsen, Heino, Hoonhorst, 
Lemelerveld, Ommen, Vilsteren en Lierderholthuis. 
Profiel: Diaconie 
Telefoon: 06-18276484 email: 
m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl 

 
Vrije dagen pastoresteam: 
Maandag: pastores de Vries, Butti en Klein Overmeen. 
Dinsdagavond en zaterdag tot 16:00 uur: pastoor Monninkhof 
 
Slagharen: Geloofsgemeenschap St. Alphonsus de Liguori   
Herenstraat 15, 7776 AG Slagharen.   
Tel. 0523-681331 

Bankrekening geloofsgemeenschap NL88 RABO 0147 7013 41 
E-mail: deliguori@hetnet.nl 
Website: https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 
Livestream: Youtube.com zoekwoord is; h.alphonsus 
Vieringen:  Zaterdag 19.00 uur   of   Zondag 9.00 uur 
 Dinsdag  18.45 uur   en  Donderdag 9.00  
 
 

mailto:monninkhof@hetnet.nl
mailto:prhansdevries2020@gmail.com
mailto:butti@home.nl
mailto:m.kleinovermeen@emmanuelparochie.nl
mailto:deliguori@hetnet.nl
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Bestuur van de locatieraad 
Voorzitter   : mevr. Antoinette Kosse              tel.: 06-25578075 
Secretaris   : dhr. Bas Kok                               tel.: 0523-683650 
Penningmeester: dhr. Hans Kosse            tel.: 0523-682883 
 
Pastoraatsgroep      
Opbouw :  dhr. Herman Juurlink          tel.: 0523-683299 
Diaconie : mevr. Ineke Santman                   tel.: 0523-682751 
Liturgie/Catechese :  
 
Secretariaat tel.: 0523-681331 
Woensdag:  10.00 – 12.00 uur                     
Vrijdag:  10.00 -  12.00 uur 
 
 
Uitvaartverzorgster: Mevr. Osseforth  
tel: 06-52621701 
Begrafenisvereniging: barbara.slagharen@gmail.com  

 
 

Livestream 
 
Zoals u wellicht hebt vernomen konden de vieringen in februari geen 
doorgang vinden in aanwezigheid van kerkgangers. Of dit in maart wel 
toegestaan wordt is op het moment van het maken van deze 
nieuwsbrief nog niet helemaal duidelijk. 
Ondertussen is er in de kerk een livestreaminstallatie geplaatst en een 
groep van vrijwilligers samengesteld die de opnames willen verzorgen. 
Vanaf nu is er de mogelijkheid om de weekendvieringen via livestream 
te volgen. Via de link op de website van onze kerk of op 

 youtube.com het zoekwoord is;  h.alphonsus 

 
 
 
 
 
 

Actuele informatie is te vinden op de website 
       https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/ 

 

mailto:barbara.slagharen@gmail.com
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen/
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Pastoralia 
 

Een nieuwe Bisschop 
In mijn ontmoetingen met mensen komt het niet zelden voor dat het 
ook weleens over geloof en over kerk gaat. Sommige mensen delen 
mij mee dat ze helemaal nergens meer in geloven, anderen geloven 
nog wel of wel weer, maar weten niet precies waarin, weer anderen 
hebben en houden een rotsvast geloof waarop de tand des tijds geen 
greep lijkt te hebben: onaangetast en onaantastbaar. 
 
Onlangs kwam ik een heel bijzondere man tegen. Hij begon mij eerst te 
vertellen wat er allemaal niet deugt aan onze RK-kerk. Nu heb ik geen 
bezwaar tegen kritiek, zeker niet tegen gegronde kritiek, maar toen 
bleek dat hij reeds jaren geleden definitief afscheid had genomen van 
onze kerk, vond ik zijn kritiek toch iets minder overtuigend. Ik was 
echter wel nieuwsgierig naar het verloop van zijn religieuze 
geschiedenis en vooral vanaf zijn afscheid van de RK-kerk. Hij vertelde 
mij erover en kort gezegd kwam het erop neer dat 'hij zijn eigen kerkje 
was begonnen', samen met zijn gezin en enkele volgelingen. 
 
'Alles draait om de liefde' vond hij en ik kon hem daarin geen ongelijk 
geven. Maar mijn vreugde over zoveel spirituele creativiteit verbleekte 
toch, toen ik ontdekte dat hij het niet erg nauw nam met de Schrift en 
de Traditie. Hij leek beiden méér als een kraam te zien waaruit men vrij 
kan kiezen wat men past. Van een 'recht', verantwoord verstaan van 
(vooral) het Oude Testament was echter geen sprake en ook in het 
Nieuwe Testament had hij selectief gewinkeld. Ik ben theoloog: ik merk 
dit op. 
 
We spraken over de goddelijkheid en de menselijkheid van Jezus. Het 
bleek dat onze nieuwe bisschop juist die woorden en daden van Jezus, 
waar hij persoonlijk moeite mee had, tot diens menselijke natuur wilde 
rekenen en bijgevolg veranderlijk zoals de cultuur, terwijl hij die 
woorden en daden van Jezus, die hem persoonlijk goed schikten, juist 
aan diens goddelijke natuur toeschreef die immers eeuwig en 
onveranderlijk is. Zo liet zich niet al moeilijk raden wie er in deze 
vernieuwende theologie eigenlijk God geworden was. Juist, meneer 
zèlf. 
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'In het leven van Jezus draaide alles om de liefde', zo wist hij te 
vertellen, 'en daarom liep zijn leven ook uit op de verrijzenis.' Nee, niet 
God had Jezus opgewekt, maar de voortzetting van zijn leven na de 
dood was enkel het logisch gevolg geweest van zijn eigen levensweg. 
Kortom, voor wie Jezus écht navolgt (en hij had een boekje 
geschreven waarin stond hoe je dit moet doen), krijgt de dood niet het 
laatste woord. 
 
'Alles draait om de liefde, want de liefde vergeeft alles, verzoent alles 
en dekt alles toe, zelfs nog vóór het aan het licht komt. ´ Met dit 
geloofsartikel had hij tegelijk de Bijbelse noties van rechtvaardiging, 
oordeel, hemel en hel, schuld en boete, als verouderde meuk buiten de 
deur gezet, als 'niet meer van deze tijd!' De 'God der wrake' die zich 
woedend kon maken over het geweld op weerloze mannen, vrouwen 
en kinderen, leek wel op leeftijd gekomen: een lieve, tandeloze, oude 
opa, zo eentje die alles wel goed vindt en die wat scheef is recht breidt 
en zo de beste vriend geworden is van al wie ook maar iets op zijn of 
haar kerfstok heeft. Bij Hem kom je er blijkbaar makkelijk mee weg! De 
weerloze slachtoffers verdwijnen zo in een moeras van liefde, 
vergeven en vergeten, alsof ze er nooit zijn geweest. Onder zo'n dikke 
deken kan het flink stinken naar onrecht en naar uitbuiting, dacht ik. 
Alles het gevolg van selectief winkelen en vooral ook van een gebrek 
aan bescheidenheid. 
 
Als de schapen zichzelf weiden, wie zal hen hoeden? 
 
Joop Butti 
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Vieringen in de regio.  
(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Vr. 19 maart, 9.00 uur Euch. viering past. Wenker 

 i.v.m. St. Jozef te Dedemsvaart 
 

 
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus heeft de 
Geloofsgemeenschap St. Stephanus in Hardenberg besloten de 
liturgische vieringen tot nader order af te lasten. 
 
Viering in de Nieuwe Wever en de Eik.  
Vanwege de regelgeving rond het corona-virus kunnen de 
maandelijkse vieringen in de Nieuwe Wever en in de Eik nog niet 
worden hervat. 

 
Aanmelding voor een viering. 
Voor alle vieringen die u wilt/kunt bezoeken geldt dat u zich vooraf aan 
moet melden bij het secretariaat. 
Op deze manier hebben we vooraf goed in beeld hoeveel mensen er 
tijdens de viering aanwezig zullen zijn. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 

 

Maart   6/7 13/14 20/21 27/28 

Geloofsgemeenschap 

St. Vitus, D’vaart 

za.19.00 u 

zo. 9.00 u. 

 

 
Euch. 
-------- 

 

 

-------- 
Comm. 

 

 

------- 
Euch. 

 

 

Comm. 
--------- 

Onze lieve vrouw van 

Fatima, De Belte 

za.19.00u. 

 

 

zo. 9.00 u. 

 

 

Viering 
 
 
---------------- 

   

 

--------- 
 
 
Euch. 

 

 

Comm. 
 
 
--------- 

 

 

Euch. 
Palm-
wijding 
--------- 
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Liturgische vieringen/intenties,  
geloofsgemeenschap H Alphonsus de Liguori 
(Wijzigingen voorbehouden) 
 
Iedere dinsdag 18:45 uur Comm. Viering(tijdelijk niet) 
Iedere donderdag    9.00 uur Euch. viering(tijdelijk niet) 
 
De weekendvieringen zijn tijdelijk alleen te volgen via een 
livestream, te vinden via de link op de website van onze kerk of 
via youtube.com  zoekwoord:   h.alphonsus 
 
Do. 4 maart 
 Pastoor Langkamp 
 
Zo. 7 maart 9.00 uur, Euch. viering 

Antoon en Gretha van der Most-Pieper; J.Wencker en 
echtgenote; Joop en Leida Mecklenfeld-Schepers; Janske 
Werink-Haverkort; Wilhelmien van der Most 

 
Za. 13 maart 19.00 uur, Euch. viering past. Monninkhof. 
 Mieke Viskaal-Wessel; Herman en Mien Disselborg-

Mecklenfeld; Ouders Juurlink-Spijker; Fam. de Gooijer-van der 
Most; Gerard en Gré de Vent-Koorman en Britt Kosse; Bernard 
en Diny Schlepers-Hemme en Ritha en Berry Schlepers; Anton 
Bouwhuis; Johan Feddema en ouders Schlepers-de Munnik en 
fam.; Janske Werink-Haverkort 

 
Di. 16 maart 
 Pater Oude hengel 
 
Do. 18 maart 
 Broeder Cornel 
 
Zo. 21 maart 9.00 uur, Euch. viering past. Monninkhof. 
 Winy Spijker-Oude Nijhuis; J.W. Wencker en echtgenote; 

Cornelis en Mina Helmich-de Gooijer en Bertus en Gerrit 
Helmich; Bernard en Aida Beukers-de Gooijer 
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Do. 25 maart 
 Ouders Bosch 
 
Zo.  28 maart, Palmzondag, 9.00 uur comm. viering, past. 

Werker Butti. 
 Diny Kleinheerenbrink-Pieper; Fam. Kleinheerenbrink-

Schlepers; J.W. Wencker en echtgenote; ouders Postma-
Soppe; Ouders de Gooijer-Busscher; Bernard en Aida Beukers-
de Gooijer 

 
Di. 30 maart 19.00 uur. Viering van vergeving en verzoening, 

past. Wencker. 
 (Een half uur voor aanvang en een half uur na afloop van de 

viering is er gelegenheid tot biechten.) 
 Pastor Zandbelt 
 
 

Misdienaar beurten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij vragen of mededelingen kun je mij bellen. Ook voor het 
opgeven van misdienaars of misdienettes. Hilda Berg. Tel.: 
683081 
 
 

Opbrengst collecte 

16 januari € 28,85 

23 januari € 59,75     

 

 
 

Zo. 7 mrt. 9.00 uur Lisa Meekhof en Zwaanet Bosch 
 

Zat. 13 mrt. 19.00 uur 
 

Stefanie Bosch en Annie Kok 

Zo. 21 mrt. 9.00 uur Lisa Meekhof en Hilda Berg 

Zo. 28 mrt. 9.00 uur Zwaanet Bosch en Hilda Berg 

Di. 30 mrt. 19.00 uur Annie Kok en Hilda Berg 
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Van de Redactie 
 
Beste medeparochianen, 
En nog steeds Coronatijd….  En ook de kerk blijft nog gesloten…. 
Nieuw is dat er nu een livestream van de weekendvieringen wordt 
uitgezonden die u kunt bekijken, volgens het rooster in het 
parochieblad. Helaas is dit rooster niet altijd betrouwbaar omdat er, 
nadat het nieuwsblad is gemaakt, vaak nog veranderingen worden 
doorgegeven. Op de website zijn de laatste aanpassingen te vinden. 
https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen 
We zijn inmiddels in de Veertigdagentijd beland. 
Op 28 maart is het Palmzondag en op dinsdag 30 maart is er een 
viering van vergeving en verzoening. 
Wij wensen u een goede maand toe en blijf gezond! 
De Redactie 

 
Uiterste aanleverdatum voor kopij nieuwsblad april, 15 maart 
2021. 
 
Red.vergadering      vouwen en nieten        afhalen 
April   15 maart              23 maart                 24 maart 
Mei     19 april                27 april                 28 april                                      
Juni    10 mei     18 mei                         19 mei (i.v.m. 
Pinksteren)                                                                        
Juli/Aug.14/21 juni         22/29 juni                    23/30 juni 

 
Wij feliciteren 
Wij feliciteren iedereen die in de maand februari jarig is. Wij wensen u 
een fijne en gezellige dag toe, maar bovenal een gezond en gelukkig 
nieuw levensjaar. 
 
Kroniek 
 

 
 
 
 
 

Overleden op 30 januari j.l. 
Janske Catherina Werink-Haverkort 

Op de leeftijd van 85 jaar. 
Laten we haar in onze gebeden herdenken. 

https://www.emmanuelparochie.nl/slagharen
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Wat iedere parochiaan wil weten. 
 

Beste parochianen, 
eind oktober ben ik gevallen. Onderzoek in het ziekenhuis leerde dat ik 
bij die val een zware hersenschudding heb opgelopen en dat er 
wellicht sprake was van een epileptische aanval. Ik wacht nu op nader 
onderzoek om te bepalen of deze epileptische aanval eenmalig is 
geweest of niet. Maar dat onderzoek kan pas plaatsvinden wanneer ik 
geheel hersteld ben van de gevolgen van de hersenschudding en dat 
herstel gaat langzamer dan ik graag zou willen. Daarom is nu nog niet 
te zeggen wanneer ik weer kan gaan werken. Ik vind dat moeilijk, want 
ik mis wat ik het liefste doe en ik mis het contact met jullie. Wanneer ik 
weer kan gaan werken is nog niet te zeggen. 
Hartelijke groet pastor Hans.  

Vastenactie 
Vastentijd: Voor bezinning en bewuster leven.                                                                  
Wilt u in deze vastenperiode even minderen voor een ander?                                                                         
Door bv een dagje geen vlees te eten, de auto te laten staan of de 
televisie uit te laten?                                                                                    
Doneer dan uw besparing aan de Vastenactie.                                                                       
Even minderen….voor een ander.                                                                        
Jaarlijks voert de Nederlandse katholieke gemeenschap tijdens de 
vastentijd actie voor mensen die leven in moeilijke omstandigheden. 
Om mee te werken aan een wereld waarin iedereen -waar dan ook- 
een goed en waardig leven kan leiden. Dat men goed voor zichzelf                                         
en gezin kunnen zorgen, en dat de welvaart gelijkwaardig wordt 
verdeeld binnen gemeenschappen.                                                                               
Dit jaar steunt Vastenactie projecten-zoals die in Bangladesh, Zambia 
en Sierra Leone- die beroepsonderwijs aanbieden.  
Voor veel (jonge) mensen zijn scholen waar ze een vak kunnen leren 
namelijk ver weg. Anderen, met opleiding, vinden op het platteland, 
waar ze wonen, geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een 
eigen onderneming. Met deze projecten stelt men deze mensen in 
staat te werken aan een betere toekomst. U vindt bij dit nieuwsblad 
een vastenzakje waarin u uw gift in kunt doen. Bij de uitgang van de 
kerk staat een bus voor de zakjes, of in te leveren bij secretariaat 
(evt. in brievenbus). 

BIJ VOORBAAT DANK! 
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Dopen in Coronatijd.                                                                                                                         
In 2020 zijn er 3 kinderen gedoopt, op een corona-aangepaste- manier.                                                                  
We hebben nog geen schelpjesviering kunnen organiseren vanwege 
alle aanpassingen rond het corona-virus. Ook nu staan er nog geen 
afspraken voor doopvieringen, al zijn er weer een paar aanmeldingen. 
Zo gauw er weer gedoopt kan worden krijgen deze ouders bericht, en 
wordt er overlegd of het in groepsverband kan of op een andere 
aangepaste manier.  
Aanmelden van een dopeling kan via secretariaat (bellen of mailen) of 
doopgroep.  
Santman, tel:682751. 

 

Venite et Audite (Kom en luister): een uurtje Katholieke radio. 
Venite et Audite is een Katholiek radioprogramma, op de regionale 
zender, van onze eigen Emmanuelparochianen: René Huyskes uit 
Ommen en Karin Drost uit Dalfsen. 
Er zijn meestal een viertal onderwerpen, afgewisseld met muziek. 
Regelmatig terugkerende onderdelen in het programma zijn:  
Heiligenkalender, Katholieke spiritualiteit, kerkgeschiedenis, 
bekeringsverhalen. 
Het programma is zondags te beluisteren tussen 17.00 en 18.00 uur op 
zowel www.radiozwolle.com als op www.vechtdalfm.nl en via 105.9 FM 
en 106.3 FM 
U bent van harte welkom bij Venite et Audite! 
 
Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie 
Om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te 
voorkomen, zijn alle activiteiten in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’ 
geschrapt of tot nader order uitgesteld. 
 
ZijActief Slagharen bestaat 75 jaar. 
Op 7 maart 1946 is de Boerinnenbond opgericht, later werd de naam 
Katholieke Plattelands Organisatie (K.P.O.) en nu heet het al jaren 
ZijActief. 
Vanaf de oprichting zijn de avonden gehouden in het parochiezaaltje 
van de kerk. 
De avonden werden, zoals vermeld in de verslagen, steevast geopend 
door de Geestelijk Leider met Woord en Gebed. 
Ook werd de Geestelijkheid geraadpleegd of het onderwerp van een 
avond wel ‘passend’ was. 

tel:682751
http://www.radiozwolle.com/
http://www.vechtdalfm.nl/
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Kortom, ZijActief Slagharen en de parochie Slagharen hebben een 
lange historie. 
Veel leden zijn van oudsher vrijwilligster bij de kerk en dat in de ruimste 
zin van het woord. 
 
Wij zijn de parochie in Slagharen dankbaar, dat wij al zoveel jaren 
gebruik mogen maken van het parochiezaaltje en dat zullen wij ook 
heel graag in de toekomst blijven doen, zodra we weer van de Corona 
perikelen af zijn. 
 
Intussen blijven wij contact houden met onze leden, telefonisch of met 
het rondbrengen van een attentie.   
Afgelopen jaar waren dat met Pasen paaseitjes, een plantje met 
Pinksteren, snoephartjes (uit het oog, is niet uit het hart!) in september 
en een kaars voor de Kersttijd die een lid zelf versierd heeft en die het 
bestuur doorgebracht heeft naar een ander lid om zo het Licht en 
warmte door te geven naar een naaste. 
Ook hebben we met onze leden, in kleine groepjes, genoten van de 
prachtig versierde kerk tijdens het oogstdankfeest. 
We blijven, binnen de mogelijkheden, op de ingeslagen weg doorgaan, 
want dat is waar ZijActief voor staat! 
 
Wij wensen al onze leden en ook de lezers van dit blad heel veel 
sterkte, wijsheid, geduld en moed toe, om het vol te houden in deze 
bijzondere tijd. 
Wij voelen ons gesterkt door Hogerhand om door te gaan, er is altijd 
Licht aan het einde van de tunnel, daar vertrouwen we op! 
 
Hartelijke groet, 
 
Bestuur ZijActief Slagharen e.o. 
Namens deze, 
Marion van Wely 
voorzitter 
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 ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’ 
 
   Brief voor de Veertigdagentijd 2021 

Willem Jacobus kardinaal Eijk,            
aartsbisschop van Utrecht 

 
 
 
 
 
 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 

 

We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de 

coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van 

besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons 

afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk 

leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze 

kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke 

vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt 

protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een 

viering. 

In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met 

Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het 

hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om 

innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van 

verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige 

omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in een 

tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het 

(openbare) leven ligt grotendeels stil. 
Veel scholen zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn 

gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te 

ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. 

Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en 

worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een 

dierbare aan deze ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, 

onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. 
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Hoe vinden we in die omstandigheden de houding van bekering naar 

God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept? 

Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd innerlijk 

‘voor anker gaat’, niet alleen kiest voor een periode van verstilling maar 

met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is immers het christelijke 

symbool van de hoop en onze hoop is gevestigd op de Heer: “De hoop 

is het veilige en vaste anker van onze ziel. Zij dringt door binnen het 

heiligdom, waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan …” 

(Hebr. 6,19-20). Kortom: het ankerpunt van de hoop is niets minder dan 

de Hemel. Jezus leeft, Hij is waarlijk verrezen: dat is de boodschap van  

Pasen en Hij wil ons in de verrijzenis laten delen: deze begint bij het 

doopsel en vindt zijn voltooiing bij onze verrijzenis op het eind der 

tijden en bij ons eeuwig leven in Gods Vaderhuis, als wij Hem volgen. 

Op de Hemel richten we onze hoop. Dat Jezus deze hoop 

verwezenlijkte door zijn Kruisdood en verrijzenis, vieren we op Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Daar leven we vanaf Aswoensdag 

veertig dagen lang naar toe.  

Daartoe is het belangrijk om ruimte en tijd vrij te maken voor onze 

relatie met de Heer. Het is bekend: het moet in een relatie van twee 

kanten komen. Welnu, aan de Drie-ene God zal het niet liggen. God 

kijkt naar ons uit, ook als we jaren dwalen voordat we bij Hem 

thuiskomen (vgl. de parabel van de verloren zoon, Lc. 15,11-32). Gods 

Zoon gaat actief op zoek naar ons en overbrugt de afstand die er tussen 

Hem en ons bestaat. Zoals toen Jezus in Jericho in een boom de rijke 

belastingambtenaar Zacheüs ontwaarde: “Toen Jezus bij de plaats 

kwam, keek Hij omhoog en zei tot hem: ‘Zacheüs, klim vlug naar 

beneden, want vandaag moet ik in Uw huis te gast zijn.’ Zacheüs kwam 

snel naar beneden en ontving Hem vol blijdschap” (Lc. 19,5-6). En de 

Heilige Geest waait als instrument van bekering en brenger van troost 

en hulp waarheen Hij wil (vgl. Joh. 3,8). Het is aan ons om de Heilige 

Geest in ons toe te laten en Zijn zuiverende werk te laten doen. 

Wij op onze beurt kunnen God in de Veertigdagentijd naderen in ons 

gebed. We bevinden ons daarbij in goed gezelschap. Zo reisde de 

profeet Elia veertig dagen naar de berg, waarop God aan hem zou 

verschijnen (1 Kon. 19,1-18). 
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 En Jezus trok zich veertig dagen terug in de woestijn, om zich daar 

vastend en biddend voor te bereiden op Zijn zending (Lc. 4,1-13). 

 Ook tijdens Zijn openbare leven zocht Jezus de eenzaamheid om te 

bidden (Lc. 5,16) en op de Olijfberg, toen Zijn arrestatie aanstaande 

was, bad Hij intens tot Zijn Vader (Lc. 22,39-46). Zoals Christus Zijn 

boodschap van hoop en liefde voor ons heeft achterlaten, zo kunnen wij 

in gebed onze boodschap bij Hem achterlaten, in het vertrouwen dat Hij 

luistert.  

Ook onze angsten, mislukkingen en teleurstellingen kunnen we in deze 

biddende dialoog bij Hem neerleggen. Daaraan hebben we in deze 

onzekere tijden misschien wel extra behoefte. “Verspil nooit een goede 

crisis” (Never waste a good crisis) is een advies van Winston Churchill 

dat we op ons eigen biddende leven kunnen toepassen. De coronacrisis 

heeft aangetoond dat de wereld minder maakbaar is dan velen dachten. 

Ook de maakbaarheid van ons eigen leven blijkt beperkt. We zijn 

geneigd onze successen te benadrukken, terwijl we vergeten dat we 

slechts woekeren met de talenten die we ontvangen hebben (vgl. Mt. 

25,14-30). We moeten naar vermogen werken, maar kunnen onszelf 

niet gelijkschakelen aan het resultaat: “Wat heb je dat je niet gekregen 

hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof 

alles van jezelf kwam?” (1 Kor. 4,7). De coronaviruspandemie drukt 

ons met onze neus op de feiten. 

 

God vraagt ons Zijn liefde zonder voorbehoud te beantwoorden en Hij 

doet daartoe ook uitdrukkelijk een beroep op ons: “Gij zult de Heer uw 

God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand 

en geheel uw kracht. Het tweede is dit: Gij zult uw naaste beminnen als 

uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee” (Mc. 12,30-

31). Dit tweede gebod is tijdens deze coronacrisis extra urgent. Want in 

het kielzog van de coronaviruspandemie is een tweede pandemie 

gaande: de groeiende eenzaamheid. Deze treft zowel ouderen als 

jongeren. Eenzaamheid doet niet aan leeftijdsdiscriminatie, alle 

generaties lijden onder het wegvallen van sociale contacten. Nu al doen 

veel gelovigen in onze parochies hun uiterste best om mensen nabij te 

zijn. 
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 Ik roep iedereen op dit te blijven doen, ook na deze crisis. Niet 

iedereen zal op eigen kracht uit zijn isolement kunnen komen. En de  

Realiteit is dat de toegenomen schermtijd via computer en telefoon geen 

Volwaardige vervanger is voor echt contact. 

Dat laatste geldt ook voor de vieringen, die in deze coronatijd 

veelvuldig via een livestream zijn te volgen. Dit is een belangrijk 

hulpmiddel, maar geen blijvend alternatief. Want hoewel we in gebed 

tot Christus kunnen naderen, overbrugt Hij de afstand tot ons pas totaal 

in de Eucharistie die we ontvangen. In de Eucharistie worden we 

eenvormig met Christus. Paus Franciscus wees op 3 februari jl. tijdens 

zijn wekelijkse catechese op het belang van de liturgie. Hij zei: “De 

liturgie is een daad die de hele christelijke ervaring en dus ook het 

gebed grondvest. Het is een gebeurtenis, het gebeurt, het is 

aanwezigheid, het is een ontmoeting. Het is een ontmoeting met 

Christus. Christus stelt zichzelf aanwezig in de Heilige Geest door 

middel van de sacramentele tekenen: vandaar de noodzaak voor ons 

christenen om deel te nemen aan de goddelijke mysteries. Een 

christendom zonder liturgie, durf ik te zeggen, is misschien een 

christendom zonder Christus.” 

Daarom mijn oproep: probeer waar mogelijk in deze coronatijd de 

Eucharistieviering bij te wonen, evenals andere bijenkomsten van 

liturgie en gebed, waaronder de aanbidding van het Allerheiligst 

Sacrament om in stilte bij onze Heer Jezus te verwijlen, en om na deze 

crisis de zondagse kerkgang te hernemen. Christus kijkt naar ons uit! 

 

Naast de twee genoemde pandemieën zou ik ten slotte op nog een 

pandemie willen wijzen die in West-Europa al decennialang woekert: 

die van de massale geloofsafval. Hierdoor hebben de meeste West-

Europeanen het veilige en vaste anker van hun ziel losgelaten. De 

Veertigdagentijd en de coronaviruspandemie, die duidelijk maakt dat 

we ons leven toch niet zo in eigen hand hebben als we dachten, kunnen 

ons helpen dat anker voor de ziel met zijn ankerpunt in de Hemel terug 

te vinden. Hier geldt helemaal: never waste a good crisis.  
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Het anker van onze hoop 
 
In de Oudchristelijke tijd werd het kruis van Christus niet als 
martelwerktuig verbeeld, maar als teken van hoop, redding en 
overwinning. Immers, Christus heeft door het kruis de dood voor ons 
overwonnen. Eén van de oudste voorbeelden daarvan is te zien op een 
grafplaat  
in de catacomben van Domitilla te Rome uit de 3de eeuw.  
 
Het betreft een grafplaat van een christelijke vrouw met de naam 
Antonia. Het kruis is verwerkt in een anker. Boven de dwarsbalk van 
het kruis-anker is de Griekse letter phi te lezen: dat is de eerste letter 
van het Griekse phoos dat licht betekent. Boven de rechter vis is 
eveneens het kruis te zien met daarin de phi. Dat kruis rust op een 
andere Griekse letter: lambda van logos. Dat betekent woord. Licht en 
woord tezamen verwijzen naar Christus. Johannes de evangelist 
schrijft immers over Hem: “In het begin was het Woord … In Hem was 
leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de 
duisternis” (Joh. 1).  
Hoofdmotief van deze grafplaat is het kruis-anker als symbool voor 
onze redding dankzij de dood en verrijzenis van Christus. De vissen 
aan het kruis-anker symboliseren de christenen die door het water van 
de Doop met Christus begraven zijn, om met Hem te verrijzen (Rom. 
6). 
In heel de symboliek van deze grafplaat wordt aangeduid: per crucem 
ad lucem – door het kruis naar het licht. 
 
Dat kruis is het anker van onze hoop. 
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Broeders en zusters, we hebben in Nederland momenteel een 

gezamenlijke tunnelvisie. Die tunnel is de coronacrisis en het licht aan 

het eind ervan zijn de vaccins. Wij christenen delen in die hoop maar  

 

richten in de Veertigdagentijd onze hoop op nóg een licht: het eeuwig 

licht van Pasen, van oudsher gesymboliseerd door het Paasvuur dat in 

de Paasnacht wordt ontstoken en de daaraan ontstoken paaskaars, het 

symbool van de Verrezen Christus. In dat licht wens ik u allen veel 

kracht en vooral hoop toe in deze moeilijke tijden en een vruchtbare 

voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.  

 

In gebed verbonden, 

 

 

 

 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
Aartsbisschop van Utrecht 
 
Utrecht, Aswoensdag 17 februari 2021 
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    Kinderpagina 

          (zoek de 15 verschillen) 
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Ga maar op weg 

 

 

Ga maar op weg in het licht van de morgen 

De weg is lang en het pad onbekend 

Er is nog heel veel van de toekomst 

verborgen 

Maar blijf niet wachten, gebruik je talent 

 

Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen 

Zijn vleugels onder ze spreidt op zijn vlucht 

Is Gods bescherming om jou op te vangen 

Als je onverwachts valt uit de lucht 

 

Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens 

gebeuren 

Vertrouw op God, die de reis met je gaat 

Kies je een weg die je eens zult betreuren, 

Keer dan maar om, het is echt nooit te 

laat. 

 
                    


