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PROLOOG

Het hoogtepunt van ons
geloof, de herdenking van
het lijden, de dood en de
verrijzenis van Jezus (de
Paastijd) hebben we al weer
ver achter ons liggen. De
tijd van handelen in zijn
Geest zitten we midden in.
Het is Gods Geest, die van
eenvoudige vissers de verkondigers van zijn evangelie, de ‘Blijde Boodschap’
van Jezus maakte. Dat hield
echter niet op bij zijn twaalf
apostelen. De Heilige Geest,
overeenkomstig de belofte
van de Heer Jezus blijft de
Kerk van Jezus bezielen. Hij
bleef en blijft door alle
tijden heen gelovigen inspi-

reren om het heilswerk van
Onze Lieve Heer voort te
zetten. Nu, in de zomermaanden, gedenken wij in
de liturgie van de Kerk enkele bijzondere heiligen, die
bewogen door de Heilige
Geest, zich met hart en ziel
hebben ingezet voor de verspreiding van het Evangelie.
Op 5 juni j.l. vierde we in
ons bisdom de gedachtenis
van de heilige Bonifatius.
Hij is in onze parochie bekend want de parochiegemeenschap in Graft De Rijp
heeft haar kerk naar hem
genoemd. Hij werd geboren
omstreeks het jaar 673 in
Wessex, het huidige Engeland en was van adellijke
afkomst. Zijn oorspronkelijke naam luidde Winfried. Al
op de leeftijd van zeven
jaar werd hij door zijn ouders naar de abdij van Exeter gezonden en later werd
hij Benedictijner monnik in
het klooster van Nursling,
vlakbij Winchester. Daar
kreeg hij een goede opleiding en werd tot priester
gewijd. Op het einde van de
zevende en het begin van
de achtste eeuw begon in
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Engeland een missionaire
beweging. Verschillende Angelsaksische monniken verlieten hun moederkloosters
en gingen naar het vasteland om daar onder de
‘heidenvolken’ het Evangelie te prediken. Door deze
zelfde, edele gedachte bewogen is in het jaar 690
een boot bij de kust van
Friesland aangekomen met
twaalf Benedictijner monniken onder leiding van Willibrord – de latere apostel
van onze streken. Winfried
wilde zijn voorbeeld volgen
en is in 716 voor de eerste
keer in het gebied van de
Friezen terecht gekomen.
Aanvankelijk had hij geen
succes met zijn missiewerk
vanwege de opstand van de
Friezen tegen de Frankische
koning Karel Martel. Maar
reeds een paar jaar later is
hij naar Rome gegaan, waar
paus Gregorius II hem verhief tot de rang van apostolisch legaat voor het gebied
van heel Germania (huidige
Duitsland). In die tijd kreeg
hij ook een nieuwe naam:
Bonifatius, waaronder hij in
de kerkgeschiedenis bekend
is. Voordat Bonifatius aan
zijn nieuwe missie was
begonnen, verbleef hij drie
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jaar lang bij Willibrordus om
zijn missiegebied en de gewoontes van de Germaanse
volken beter te leren kennen. In 722 werd Bonifatius
door de Paus tot bisschop
en enkele jaren later tot
Aartsbisschop
van
heel
Duitsland ten Oosten van
de Rijn gewijd. Hij stichtte
veel nieuwe kloosters en
zocht in zijn missionering
de steun van de Frankische
vorsten. Hij heeft de grondslag gelegd van de kerkelijke structuur van de bisdommen Mainz, Regensburg,
Salzburg en Freising. In de
Abdij van Fulda heeft hij
een groot, geestelijk centrum opgericht voor heel
zijn missiegebied. Tot nu
toe is die abdij de ‘geestelijke’ hoofdstad van Duitsland. Na de dood van de
heilige Willibrord had Bonifatius gedurende enige tijd
de zorg voor het missiewerk
onder de Friezen. Trouwens
zijn evangelisatiewerk is
onder de Friezen begonnen
en ook ten einde gekomen.
Op de hoge leeftijd van 80
jaar reisde hij in 754 naar
Friesland. Op 5 juni werd
zijn kleine gezelschap bij
Dokkum door een bende
Friezen aangevallen. Ze

hebben de apostel van de
Germaanse volken en zijn
reisgezellen beroofd en vermoord. Zijn lichaam werd
later door de Frankische
troepen heroverd en in de
Abdij van Fulda eervol begraven. Sinds die tijd wordt
Bonifatius in de Kerk als
apostel van Friesland en
Duitsland vereerd.
De zomermaanden staan
onlosmakelijk
verbonden
met vakantietijd. In verband met de coronacrisis
weten we echter niet hoe
we onze zomerrust gaan
organiseren. De gewone vakantieperiode
staat
nog
steeds vol vraagtekens. De
heilige Bonifatius kan ons
hierin inspireren om alles
met geduld en standvastigheid te verdragen in
onzekere tijden. Misschien
ligt een pelgrimstocht naar
Fulda nu nog buiten ons
bereik maar een bezoek
aan Dokkum, de martelplaats van sint Bonifatius,
lijkt me wel haalbaar. Moge
de apostel der Friezen en
Germanen ons helpen om in
deze onzekere periode de
vaste grond van het geloof
niet te verliezen en zo no-

dig innerlijke rust bij Onze
Lieve Heer en zijn Moeder
Maria elders in het midden
van de mooie Nederlandse
of buitenlandse natuur te
kunnen genieten. Hoewel
de zomer al behoorlijk opschiet wens ik u gezegende
dagen en misschien nog wel
vakantie.
Kapelaan Mariusz
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WIJ GEDENKEN . . .
Door Theodora, Catharina
Reijinga-Deckwitz

(93)

Op woensdag 1 juli is zij overleden. Door groeide
op in Schermerhorn maar ging werken in Amsterdam en Amerika. Op het altijd mooi geklede
meisje met perfect gekapt haar en make-up
raakte jonge Ruud Reijinga verliefd. Hun liefdesrelatie werd zwaar op de proef gesteld toen Door
naar Amerika vertrok. Gelukkig keerde ze na
twee jaar terug en hun relatie kreeg langzamerhand handen en voeten. In Schermerhorn werd er een huis
verbouwd en eindelijk werd er getrouwd. Ruud en Door zijn op late
leeftijd getrouwd en kregen geen kinderen. Door was zeer gehecht
aan haar familie en vrienden. Voor neven en nichtjes was er altijd
plek in haar warme huis. Logeren bij tante Door en ome Ruud was
nooit saai. Een dagje uit of zelfs vakantie samen met tante Door,
geen probleem. Voor zichzelf hoefde ze niet veel. Ze wist gelukkig te
zijn met wat ze had. Ruud en Door gingen elk jaar voor maanden
naar Spanje, naar de zon om te overwinteren. Heerlijk vond ze dat,
lekker warm, elke week naar een hele grote markt en wekelijks naar
de kapper en uit eten. De laatste jaren werd het voor Door teveel.
Ze kreeg ‘spinsels’ in haar hoofd, had moeite met gisteren en dacht
in het verleden. Als je het over ‘t verleden had dan was het O.K.. Er
kwam ook meer en meer zorg in huis. Ondanks haar verwardheid en
soms boosheid bleef Ruud haar bijstaan. Dat viel niet altijd mee. De
laatste paar weken waren intens. Zeker toen na een val en een
hoofdwond, waarmee ze in het ziekenhuis geraakte, bekend werd
dat zij Corona had en niet terug naar huis mocht. Een klein geluk,
dat juist in die week twee maal daags een half uurtje bezoek werd
toegestaan. Voor Door en Ruud echter was het zwaar, omdat Ruud
vanwege quarantaine niet op bezoek mocht. Door had momenten
dat zij goed bij was en sprak over haar reizen naar Amerika en
Canada. Gelukkig voor hun beiden zijn ze de laatste twee dagen nog
veel samen geweest. Haar geliefde Ruud is tot haar laatste adem bij
haar gebleven. Rustig en vredig is zij ingeslapen.
Moge zij rusten in vrede!
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Vanf

VANUIT HET PAROCHIETEAM

Vanaf zondag, 5 juli j.l. zijn we dan
weer ‘mondjesmaat’ begonnen met
de weekendvieringen in onze kerk.
Tegelijkertijd werd het zogenaamde
‘zomerrooster’ ingevoerd en dat betekent om de week op zondag een viering hier in onze kerk.
Dat bevordert de regelmaat, die er door de coronacrisis vanaf
Maart al niet meer in zat, niet en het zal best moeilijk zijn de
draad weer op te pakken. Overigens viel het hier in onze
parochie mee en was de bezetting in de vieringen niet veel
minder dan normaal. Vanaf de eerste zondag in September
volgen we dan weer het ‘normale’ rooster en is er elke
zondag een viering.

Startzondag
Spraken we hier boven niet van ‘het normale rooster van
vieringen vanaf de eerste zondag van September, op Zondag,
20 september zou er al een uitzondering gemaakt worden
omdat het parochiebestuur deze zondag heeft bestempeld als
de startzondag van een nieuw kerk-parochieseizoen. Omdat
we met de zes geloofsgemeenschappen van Purmerend,
Landsmeer, Oosthuizen, Westbeemster, Graft-De Rijp en
Schermerhorn één parochie vormen willen we het nieuwe seizoen ook gezamenlijk met één viering openen en worden alle
parochianen uitgenodigd op 20 september in de Nicolaaskerk
van Purmerend op de Kaasmarkt om 10.00 uur! (Uiteraard is
dit nog afhankelijk van de versoepelingen in dat weekend in verband
met de Coronacrisis. U zult daar ongetwijfeld bijtijds in de kerken
over worden geïnformeerd!) Dit gaat echter NIET door!

GROENE THEOLOGIE
Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp, ook in de parochies en je komt het ook
regelmatig tegen in de diverse parochiebladen.
Dit gebeurde n.a.v. van het boek: ‘Groene
Theologie’ van Trees van Montfoort. Dit boek
is verkozen tot theologisch boek van het jaar
tijdens de nacht van de theologie. Volgens de
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jury is het een hyperurgent boek dat aanzet tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. De schrijfster
betoogt dat in de Bijbel niet de mens centraal staat maar de
relatie tussen God en de héle aarde. Dat vraagt niet alleen om
praktische oplossingen voor het milieu. Het vraagt een andere
houding.
DUURZAME VOORBEELDEN
Zo is er het verhaal van de schrijver van een kookboek over
duurzame voeding. Hij laat zien dat je door bewuste keuzes te
maken in voeding een groot verschil kunt maken in de hoeveelheid CO2-uitstoot. Ook lezen we het verhaal van de kledingfabrikant die zich laat inspireren door de brief van de
apostel Jacobus 5:4: ‘Jullie hebben de mensen die op jullie akkers
werken en de oogst binnenhalen niet voor hun werk betaald. Zij
klagen bij God en smeken hem om hulp. En jullie kunnen er zeker
van zijn dat onze machtige God hen hoort!’. Bij hem gaan duur-

zaamheid en sociale gerechtigheid samen. Als je streeft naar
een veilige werkomgeving voor de makers van de stoffen voor
je kleding, kom je als vanzelfsprekend uit op duurzame productieprocessen. Voor de klussers: waarom zou je nieuw hout
gebruiken voor je klus als je nog oud en gebruikt maar prachtig hout hebt liggen? Gewoon hergebruiken! Wel héél verrassend is het verhaal van de jonge onderneemster die duurzame
lingerie op de markt gaat brengen. Duurzame lingerie, vraagt
u zich af? Jazeker: lokaal gemaakt voor een eerlijk loon en
van duurzame stoffen waar weinig chemicaliën voor zijn gebruikt. Ter compensatie van de gebruikte CO2 worden nieuwe
bomen geplant.
En wat doen wij? Natuurlijk hebben we er in onze parochie
ook al wel over gedacht of we niet wat duurzamer te werk
zouden kunnen gaan. Misschien is het wel interessant om als
parochianen daar ook eens over na te denken. Wij vormen
samen immers de parochie of beter gezegd we zijn samen
kerk en het kerkgebouw is van ons. Heeft u goede en
natuurlijk ook uitvoerbare ideeën kom er mee voor de dag en
dan kijken we samen of we wat duurzamer te werk kunnen
gaan.
Het Parochieteam
-8-

VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR

Zonder geloof wordt liturgie theater,
de prediking literatuur,
het gebed zelfexpressie
en het ritueel hocus pocus.
Maar door het geloof
wordt de viering ontmoeting
met de levende Heer die verlost,
de prediking een reddende boodschap,
het gebed adem van de mens
en het ritueel de schroomvolle
omkleding van geheimen.
Godfried kardinaal Daneels 1933-2019

Overgenomen uit ‘Samen Kerk’ augustus 2020
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Koster Henk van Etten gestopt
Na 35 jaar trouwe dienst is koster Henk
van Etten gestopt met het voorbereiden
van de viering in de kerk en het zetten van
koffie voor het samenzijn daarna. Dit zijn
taken voor de koster en gelukkig zijn we in
de gelukkige omstandigheid dat we een
groepje mensen hebben die de kosterstaak
nog steeds uitvoeren. Henk was er daar
één van en heeft dit ‘ambt’, het is zelfs een
‘kleine wijding’ ter voorbereiding op het
priesterschap, 35 jaar met heel zijn ziel en zaligheid uitgevoerd. Nooit was het hem teveel om de kerk te openen en te
sluiten. Ook bij uitvaarten en enkele huwelijksvieringen was
hij de gastheer van onze kerk. Helaas wordt er tegenwoordig
meer gerouwd dan getrouwd binnen de parochie, maar dat is
geen reden om te stoppen voor Henk. Alles gaat nu eenmaal
wat anders dan voorheen en met de nieuwe Coronamaatregelen erbij heeft hij aangegeven dat het nu tijd wordt om te
stoppen. Henk heeft al veel vrijwilligerswerk gedaan binnen
onze parochie. Zo is hij begonnen om de tuin van de pastorie
bij te houden samen met Jaap Timmer en is hij ook één van
de eerste lectoren geweest binnen onze kerkgemeenschap. Je
kon hem altijd vragen voor vrijwilligerswerk, ook in het dorp.
Dat zat hem gewoon in zijn genen. Nu hij 86 is en het lijf wat
begint tegen te sputteren heeft hij aangegeven te stoppen,
maar wil het stofzuigen van de kerk nog wel blijven doen.
Inmiddels heeft het parochieteam zijn keuze gerespecteerd en
heeft reeds
aandacht gegeven aan het
afscheid van Henk als koster. Langs deze
weg wil de parochie Henk ook nog eens
bedanken voor zijn inzet en we hopen dat
hij nog jaren de kerk van alle stof wil blijven
bevrijden. We zijn immers samen de kerk
en de parochie, waarin ieder zijn of haar
steentje mag bijdragen om ook onze
parochie en kerk toekomst te geven.
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VIEREN
Er viel de afgelopen maanden niet zoveel
te vieren in de parochies en kerken. Om
ons mensen te beschermen tegen de coronavirus werd het niet raadzaam geacht
met grote groepen bij elkaar te komen en
werd het zelfs van ‘hogerhand’ verboden.
Bijzondere vieringen b.v. rond een overledene waren aanvankelijk ook niet mogelijk en we probeerden zo goed en zo
kwaad als het kon buiten afscheid te nemen, maar wel op
gepaste afstand van elkaar!

Livestream

Wellicht hadden de meesten van ons er nooit mee te maken gehad,
maar een livestream biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld een

evenement, concert, congres, training of een vergadering op
hetzelfde moment online te delen met publiek over de hele
wereld. Met een livestream vergroot je je bereik onder je doelgroep en bied je mensen, die fysiek niet aanwezig kunnen
zijn, toch een mogelijkheid om het evenement of de bijeenkomst mee te maken, het bij te wonen. Door de Corona was
het tijdelijk niet raadzaam om met grote groepen bij elkaar te
komen en livestream bood een mogelijkheid, waar dan ook
ruimschoots gebruik van werd gemaakt. Daardoor werd het
mogelijk om bijvoorbeeld uitvaarten middels een livestream
overal ter wereld toegankelijk te maken. Zit er familie in het
buitenland en kunnen ze niet op tijd in Nederland zijn, dan is
dit in ieder geval een mogelijkheid en dat geldt natuurlijk ook
voor ons hier en nu in met deze coronacrisis. Uiteraard is er
wel wat materiaal voor nodig om dit mogelijk te maken. Ook
in onze parochie was het al vrij snel geïnstalleerd en werd je
in de mogelijkheid gesteld vanuit de Nicolaaskerk in Purmerend elke week een viering mee te maken op zondag. Voorlopig
zal dat ook nog wel even zo blijven, ook al wordt er inmiddels
in alle kerken van onze parochie weer een dienst gedaan op
zondag of zaterdagavond. De kerken zijn vanaf 1 juni ingericht naar de voorschriften van het R.I.V.M. Aanvankelijk voor
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hooguit dertig personen, wat inmiddels is uitgebreid tot 100
mensen. Overigens is dat niet altijd mogelijk met anderhalve
meter in alle kerken en houdt men het aantal aan wat mogelijk is. Als u dit leest hebben we wellicht weer wat meer versoepeling wat de voorschriften betreft, maar het zou evengoed
weer zo kunnen zijn als in het begin, omdat op dit moment
van schrijven de onzekerheid weer wat toeneemt. Het aantal
besmette mensen met het virus heeft zich weer wat
vermeerderd. Laten we maar hopen dat als u dit leest, dit
gelukkig nog niet het geval is. Natuurlijk kunt u ook elke
zondag de viering meemaken via de TV Op2. Het mediapastoraat biedt dit elke zondag aan. Maar het is natuurlijk
prettiger en vertrouwder als de eigen pastores voorgaan. Voor
de Nicolaaskerk in Purmerend moet u zich van te voren wel
melden en dat kan via telefoonnummer 0299-423863 of
dinsdag ‘s morgens in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt in
Purmerend tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Voor onze eigen
kerk hier in Schermerhorn is dat niet nodig. Onze kerk is groot
genoeg om het aantal bezoekers zondag’s om 10.00 uur op
‘gepaste’ afstand te ontvangen. Op zondag, 23 augustus is er
in onze kerk echter GEEN viering vanwege het zomerrooster,
maar vanaf september is er weer elke zondag een viering.
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ROOSTER

Weekend, 22/23 Augustus, eenentwintigste weekend van het jaar
De Rijp
Oosthuizen

za.

22 aug. 19.00 uur

Westbeemster

zo.

23 aug. 10.00 uur

Schermerhorn

GEEN VIERING
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
GEEN VIERING

Weekend, 29/30 Augustus, tweeëntwintigste weekend van het jaar
De Rijp

za.

29 aug. 19.00 uur

Oosthuizen
Westbeemster
Schermerhorn

zo.

30 aug. 10.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
GEEN VIERING
GEEN VIERING
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
‘Gemengd Koor’ ?

Weekend, 5/6 September, drieëntwintigste weekend van het jaar
4

De Rijp

za.

5 sept.

19.00 uur

Oosthuizen

zo

6 sept.

10.00 uur

Westbeemster

zo

6 sept.

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

6 sept.

10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
M. Rocha.
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd Koor’ ?
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Weekend, 12/13 September, vierentwintigste weekend van het jaar
De Rijp

zo.

6 sept.

Oosthuizen

za.

5 sept.

Westbeemster

zo.

6 sept.

Schermerhorn

zo.

6 sept.

10.00 uur

Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
19.00 uur Eucharistieviering
M. Rocha
10.00 uur Eucharistieviering
J. Duin
10.00 uur Eucharistieviering
M. Momot
‘Gemengd Koor of Samenzang’

Weekend, 19/20 September, vijfentwintigste weekend van het jaar
De Rijp

za.

19 sept. 19.00 uur

Oosthuizen

zo.

20 sept. 10.00 uur

Westbeemster

zo.

20 sept. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

20 sept. 10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
M. Momot
Eucharistieviering
H. Nieuwkamp
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd Koor’?

Weekend, 26/27 September, zesentwintigste weekend van het jaar
De Rijp

zo.

27 sept. 10.00 uur

Oosthuizen

zo.

27 sept. 10.00 uur

Westbeemster

zo.

27 sept. 10.00 uur

Schermerhorn

zo.

27 sept. 10.00 uur
Sluiting Vredesweek 2020

- 14 -

Oecum. Vredeviering
Grote Kerk
Eucharistieviering
L. Weel
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
Eucharistieviering
M. Rocha
‘Gemengd Koor’?

Weekend, 3/4 Oktober, zevenentwintigste weekend van het jaar
De Rijp

za.

3 okt.

19.00 uur

Oosthuizen

zo.

4 okt.

10.00 uur

Westbeemster

zo.

4 okt.

10.00 uur

Schermerhorn

zo.

4 okt. .

10.00 uur

Eucharistieviering
M. Rocha
Eucharistieviering
M. Momot
Woord-Comm.-viering
M. Kaaijk
Eucharistieviering
Woord-Comm.-viering
o.l.v. Parochianen
‘Gemengd Koor’?

Voor de vieringen in de twee andere
parochies van Purmerend en Landsmeer in
de regio verwijzen we graag naar de
website van de Regioparochie:
www.parochie-maria-moeder-van-god.nl
Vieringen door de week en OPEN KERK
Schermerhorn: Eens in de maand ‘n doordeweekse viering of zoals
we ook wel zeggen ‘n seniorenviering op de tweede dinsdag van
de maand om 9.45 uur (behalve in de vakantiemaanden juli en
augustus!). Iedereen is welkom!
De DAGKAPEL is overdag altijd open! Elke woensdagmorgen is de
kerk ook open en kunt u binnenlopen voor een kop koffie, gesprek of
om andere zaken te regelen. U mag natuurlijk ook zomaar even
binnen komen lopen! Ook de zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur
tot 11.30 uur is de kerk meestal open en staat de koffie en de
thee. Nu even niet!
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DIENEN
19 t/m 27 september 2020
Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is
minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van
verharding in onze eigen samenleving
en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog,
dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot
nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten
ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed
om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen
die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor
vrede. Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor
vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en
buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en
moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we
vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van
maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één
nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid.
Doe je met ons mee?
Thema 2020: ‘Vrede verbindt het verschil’
Wat is daar plots een explosie aan solidariteit. Het coronavirus
breekt los en vanuit alle hoeken van de samenleving wordt de
gemeenschapszin zichtbaar, hoorbaar. Spandoeken, applaus
en simultaan luidende kerkklokken. Invoelende toespraken
van de leiders van het land en die extra tas met boodschappen
voor de buurvrouw. Initiatieven die plaatselijke kleine ondernemers door de storm moeten helpen. Ook worden de al bestaande verschillen nog duidelijker, bij de voedselbank en bij
het meisje dat veel liever naar school gaat dan in haar ont- 16 -

wrichtende thuissituatie te moeten zijn. Het verschil in
toegang tot zorg, tussen ons hier en al die vluchtelingen daar,
ver weg. En juist over verschil gaat de Vredesweek van 2020.
Voordat deze crisis er was, schreven we een tekst bij het thema van dit jaar. Die begint zo: ‘De groeiende diversiteit in
Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele
gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe
belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen,
in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. Daarom
kiest vredesorganisatie PAX de komende Vredesweek voor
het thema 'Vrede verbindt verschil'.’

Wij zagen zaken in de Nederlandse samenleving die ons verontrustten, onderzoekers bewezen het met onderzoeken:
Sociale samenhang in de maatschappij
neemt af als het aantal mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden groter wordt. Ook al staat ons
hoofd er nu misschien niet naar, dat kunnen we niet wegdenken. Is door de coronacrisis en alle gevolgen ervan het thema dat we samen met
de Ambassades van Vrede kozen achterhaald, of ongepast?
Nee! Wat al in de samenleving zat, is uitvergroot. Juist nu
blijkt hoe belangrijk saamhorigheid is, hoe vitaal vrede moet
zijn. En dat is precies waar we samen met duizenden mensen
in Nederland aan werken. Hoe belangrijk het is dat mensen
elkaar bijstaan én dat verschillen er mogen zijn.
Niet vanzelf
De solidariteit die nu op dit moment in Nederland weerklinkt,
is hopelijk blijvend én groter dan het mooie gebaar van een
applaus. Wellicht blijkt het virus een gezamenlijke vijand die
ervoor zorgt dat mensen zich meer één voelen. Dat we beter
begrijpen hoe mensen zich voelen die moeten vluchten en zo
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hun familie niet meer kunnen zien. Hoe het ook uitpakt, we
moeten altijd blijven werken aan solidariteit. We leven in
Nederland al vijfenzeventig jaar in vrede en vrijheid. Die zijn
er niet vanzelf gekomen, en blijven ook niet vanzelf zo
bestaan. En ja, er zijn spanningen in de samenleving, weerspiegelt in het politiek landschap. Maar gelukkig weten veel
mensen dat diversiteit goed kan zijn voor een samenleving,
ook al zien ze de frictie die het met zich meebrengt. Mensen
die verschil zien als een zegen, een aanvulling op zichzelf.
Nieuwe verbintenissen
Het vraagt lef om de verschillen op te
zoeken. Veel verschillen zijn niet weg te
nemen, en dat moeten we ook niet willen. We zijn niet allemaal één, het samenleven in zo’n grote diversiteit
schuurt en doet pijn, je moet er misschien zelf iets voor inleveren: je eigen,
vertrouwde mening of gewoonten. Het
vraagt moed om op te komen voor de
ander, die anders is. PAX werkt al vanaf haar ontstaan net na
de Tweede Wereldoorlog aan manieren waarop mensen met
verschillende culturen en talen samen kunnen leven. In de
periode na de oorlog heet dat verzoening, tussen mensen die
tot voor kort vijanden waren. Die verzoening kon er alleen
komen door ontmoetingen en gesprekken. Met genoeg tijd om
te luisteren naar elkaars verhalen. Hoe echter en oprechter de
verhalen, hoe steviger de band die ontstaat. Daarom zoeken
we ook in deze tijd naar nieuwe verbintenissen tussen mensen
in een land dat heel divers geworden is. Ook nu speelt ontmoeting een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven mogelijk te maken
De Vredesweek is hét moment om elkaar te ontmoeten. Om
te ontdekken wat goed is voor jezelf én voor de ander. Zelfs
als we misschien niet in grote groepen bij elkaar kunnen
komen vanwege het coronavirus, juist dan. Vrede verbindt
verschil. Vrede verbindt ons met alle anderen, met elkaar.
Doe ook mee! Wil je met het thema aan de slag! Ook in de
viering van 27 SEPTEMEBER a.s. om 10.00 uur in onze kerk!
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WERELDMISSIEMAAND 2020
‘Gelukkig de vredestichters’
Onder dit motto uit de Bergrede in Matteüs 5,9 voert Missio dit
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden
van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten
horen. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We
vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van
mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte,
die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt. Missio Nederland maakt deel uit van de
internationale Pauselijke Missiewerken. Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en
bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale
werkers en catechisten.
Oktober is de Wereldmissiemaand. Het eerste weekend van
oktober (3 en 4 oktober) vieren wij Wereldmissiedag van de
kinderen. Op Missiezondag 18 oktober wordt over de hele
wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale
werk van parochies in de derde wereld. Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs
en ontvangt geen subsidie van de overheid. Wilt u het werk
van MISSIO steunen? Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den
Haag..
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ richt Missio de
aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en
Nigeria. Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahel regio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische
groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger
was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste
jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische
terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. Te
midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger,
armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook
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stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten
voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische
groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd
bieden. Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in
Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor
Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het
terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter
beschikking stelde. Zuster Maria: ‘Ik ging naar de gezinnen.
Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter
vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik
luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.’ Niet
opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika,
ook nu in tijden van corona. Help mee!
Hoewel we in deze wat onzekere tijd niet al te ver vooruit
kunnen kijken, hopen we er toch in de viering van zondag 18
oktober a.s. om 10.00 uur in onze kerk aandacht aan te
besteden en de collecte zal voor dat doel bestemd zijn.
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Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte
in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een
bijzonder project: “Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen”. De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh
bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt
zich hun lot aan en biedt medische zorg.
Medische zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh. Hij
zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict in
2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen
wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave,
gezien het grote aantal vluchtelingen.
Gevlucht voor de verschrikkingen

Op een klein stuk land in Bangladesh op de grens van Myanmar leven bijna een miljoen Rohingya in een vluchtelingenkamp. Ze zijn verdreven uit Myanmar. Veel mannen zijn vermoord, veel vrouwen verkracht, hun huizen zijn platgebrand.
Ze mogen Bangladesh niet verder in, terug naar Myanmar
kunnen ze niet. Hun kleine huis in het kamp is gemaakt van
rieten schuttingen, de regen houden ze tegen met zeil. Stelt u
zich dat eens voor! Er is geen meubilair, de mensen slapen op
de grond. Kinderen krijgen beperkt onderwijs.
Anwar vertelt: ‘In het begin was er nauwelijks iets in het Rohingya-kamp. De mensen hadden geen voedsel, geen
onderdak en geen medische zorg. Nu hebben de internationale
hulporganisaties hier een aantal kleine klinieken gebouwd.
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Nog veel te weinig voor het grote aantal vluchtelingen en
zonder vervoer niet bereikbaar voor deze mensen.’
1.000.000 vluchtelingen, 1 ambulance
Tijdens het conflict in Myanmar in 2017 staken ruim 1.000.000
Rohingya’s de grens over. Verdreven door geweld. De meest
vreselijke dingen hebben zij meegemaakt en gezien. Daar
stonden ze, in onontgonnen gebied. Zonder onderdak en
voedsel. Er kwam een uitbraak van mazelen en andere
ziekten. Een ramp, want er was geen medische zorg. Er waren
niet eens basisvoorzieningen.
Nu zijn er 34 kampen. In elk kamp wonen gemiddeld 50.000
mensen. In twee van deze kampen werkt de organisatie van
Anwar. Dankzij de steun van onze donateurs heeft MIVA voor
kamp 19 een ambulance kunnen financieren. Nu kunnen de
mensen naar de kleine klinieken in de kampen worden
gebracht. Vervoer is voor hen van onschatbare waarde. En
daarmee jouw bijdrage. Kunnen zij op jouw hulp rekenen?
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Ambulance maakt het verschil, dankzij jouw steun

Dankzij onze donateurs kon MIVA Anwar het afgelopen jaar al
helpen met één ambulance. Die brengt mensen uit het kamp
naar de kleine klinieken in het vluchtelingenkamp. Hier krijgen
zij eerste hulp, worden zwangere vrouwen gecheckt en kinderen gevaccineerd. Als de kleine klinieken niet de juiste zorg
kunnen bieden, worden de mensen naar ziekenhuizen buiten
het kamp gebracht. Jouw bijdrage is voor hen van onschatbare waarde.
Al jaren MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie)

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en
onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig
zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen
te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te
helpen.

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika,
Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral
kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden
hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien
deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg er
naar toe ook is.
MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en
communicatiemiddelen.

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan
MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of
communicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor
zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die
plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan
redden. Dit keer gaat het dus om ambulancevervoer. De
parochies steunen al zolang MIVA bestaat deze instelling. De
mééropbrengst van de collecte van zondag 30 augustus zal
dan ook voor dit doel zijn!
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Duurzame vrijheid
De vrijheid is een kostbaar pand
voor ieder volk, voor ieder land;
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens
zich tot die van mijn medemens?
Hoe kan er ruimte zijn voor jou en mij?
Hoe komt een mens van ‘ik’ naar ‘wij’?
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,
als je niet samen vrij kunt zijn?
Wat ware vrijheid nodig heeft,
is de erkenning dat je leeft
dankzij het wonder dat je voelt
in wat uit liefde wordt bedoeld.
En deze liefde leeft in iedereen,
zij maakt je vrij, zij maakt ons één.
Als zij zich toont uit jou en mij,
dan kan er duurzaam vrijheid zijn.
Het lijkt een tegenstrijdigheid,
zo’n vrijheid in verbondenheid,
maar wie de brug steeds weer kan slaan,
die zal zijn weg in vrijheid gaan.
Tekst: Hans Reinold
Muziek: Andre van de Langemaat
De bladmuziek bij dit lied is te downloaden
op www.vredesweek.nl/webshop.download
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BOEKEN
Bomen over de weg naar Santiago
IGNACE DE HAES
Op Goede Vrijdag (30 maart) 2018 gaat
Ignace de Haes op weg naar Santiago
de Compostella. Hij neemt zich voor
om elke dag een boom te fotograferen.
En wat blijkt: de kastanjes, eiken,
platanen, dennen en olijfbomen praten
terug. Ze brengen wijsheden over de
levensweg en over geloof, lijden, traditie, liefde, verdwalen, vrede, natuur,
eenzaamheid, gastvrijheid, dood en
verlossing. Benedictus, Bernadette van
Lourdes, Viktor Frankl, Emile Durkheim, Jean Paul Sartre, Friedrich Nietzsche, Carl Jung en anderen zijn de bomen behulpzaam. Door
te 'bomen' over de bomen worden ze wegwijzers ten leven. De
Haes: 'Pelgrims zoeken hun zingeving in het eigen verhaal, de
verhalen van anderen en het historische verhaal onderweg.
Zijn wij in onze zoektocht niet allen pelgrims?'
Ignace de Haes (1957) is werkzaam als loopbaanbegeleider bij
de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van
de Radboud Universiteit. Hij schrijft blogs, geeft lezingen,
workshops, bezinningsweekenden en persoonlijk advies op het
terrein van zingeving en storytelling.
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JONGEREN
Zoek het lekker zelf uit
Ze zei het zomaar,
alsof het haar niet raakte:
‘Zoek het zelf maar uit!
Ik ben er niet voor jou.’
Ze liet haar staan.
Alleen.
Ze was er trots op.
Dat ze dat durfde.
Het gewoon gezegd had.
Niks te maken met anderen.
Genoeg aan zichzelf.
Genoeg.
Ze kreeg problemen.
Zwarte wolken in haar hoofd.
Jankbuien uit het niets.
Gedoe met haar ouders.
Teveel aan haar hoofd.
Teveel.
Ze had iemand nodig.
Al was het maar één vriendin.
Iemand die naar haar luisterde.
Iets leuks ging doen.
Maar ze had niemand.
Niemand.
‘Zoek het zelf maar uit!
Ik ben er niet voor jou.’
Ze stond alleen.
Alleen.
Laat jij het ze ook lekker uitzoeken?
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Parochie O.L.Vrouw Geboorte: info@olvgschermerhorn.nl
Rek. nrs.: parochie: NL19RABO 0357914775 of
bijdrage actie Kerkbalans NL43RABO 0149806760
De Regio: parochiemariamoedervangod@outlook.com

INTENTIES

Het is een goede gewoonte en eigenlijk
vanzelfsprekend dat we in de weekendvieringen ook
onze dierbare overledenen gedenken in de
VOORBEDE. U kunt hiervoor hun namen opgeven én
de datum waarop we haar of hem met name zullen
gedenken in de weekendviering bij:
Margo Jonk-Romein, Groeneweg 8 tel.: 072-5021749

jonkgroeneweg8@online.nl

Voor andere persoonlijke intenties als uit dankbaarheid voor…
’n zieke, ’n verjaardag, t.e.v. Maria, welslagen van operatie
etc. etc. ligt er op de leestafel bij de ingang van de kerk het
‘intentieboek’, waarin u het zelf kunt opschrijven vóór de
viering. U kunt daarvoor wat extra’s in de collectemand doen.
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