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Voorwoord

Beste lezer(es),

Als u dit voorwoord leest zijn we met elkaar al zes maanden 
in de ban van Corona. Ons normale leven is behoorlijk van 
slag geraakt. Tegelijk hebben we ook weer allerlei nieuwe 
mogelijkheden ontdekt om met elkaar te communiceren. 
Je kunt je afvragen hoe we dat allemaal zouden opgevan-
gen hebben voor de tijd van de mobieltjes en de facebook 
en Youtube mogelijkheden.

Belangrijk is dat we elkaar in deze lastige tijden vasthouden, 
zorgen dat niemand alleen komt te staan. En we zullen ook 
op zoek moeten naar andere wijze van samen-kerk-zijn. 
Persoonlijk heb ik ervaren wat de TV op zondagmorgen 
dan van betekenis kan zijn.

In deze tijd ervaar je ook hoe waardevol het is dat we na de 
viering op zondag koffie kunnen drinken en elkaar ontmoe-
ten. Hopelijk wordt dat weer spoedig mogelijk.

In dit nummer komt pastoor Marco aan het woord en hij 
zorgt ook voor een woord van Paus Franciscus. 
Ria heeft gesproken met kapelaan Darek.

Zoals we al eerder beloofden is er extra ruimte gemaakt 
voor de jeugdige kerkleden.
Het achterblad is daarom ingeruimd voor de jeugd, het 
rooster van de vieringen en de adresseninformatie is een 
pagina naar voren geplaatst.

Aan de hand van foto’s kunnen we terugkijken op de viering bij de grot in Zevenhoven.
Er zijn de laatste maanden veel clubs en bijeenkomsten niet doorgegaan. Maar laat uw club 
niet zakken, meld u aan voor het nieuwe seizoen, oefen zo mogelijk thuis in spelen en zingen.
Juist nu de crisis wat langer duurt is het goed bijzondere dingen of bijeenkomsten aan elkaar 
door te geven. Attendeer elkaar op bijzondere programma’s, als de ruimte het toelaat van-
wege de 1,5 meter, kijk dan zo mogelijk samen.
 
Doe eigenlijk wat we straks in de kerk weer zullen zingen: ”Deelt met elkander,
het brood van alle dag, opdat in u de ander gods heil aanschouwen mag.
Deelt met elkander, het brood van deze dag.”

Vrede en gezondheid voor het nieuwe werkjaar dat we samen beginnen.

Tom van Meijgaarden
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Pastoraal
 
Ik schrijf dit artikel na een mooie zomer-
tijd waarin ik na zes maanden mijn ouders 
eindelijk weer heb kunnen bezoeken. Ja-
renlang heb ik geleefd in een moderne 
maatschappij waarin ik als vanzelfspre-
kend heb gedacht dat ik – bijvoorbeeld in 
geval van nood – op elke moment in een 
vliegtuig kon stappen om naar mijn ouders 
toe te gaan. Vanaf afgelopen maart was 
het ineens ondenkbaar geworden.

Ik moest in deze maanden denken aan 
de migranten, die op de kust van Afrika 
naar Europa verlangen – terwijl de reis 
niet vanzelfsprekend is –. Zo was voor mij 
Italië geworden: een ver land waar ik niet 
naartoe kon. Met grote dankbaarheid ben 
ik er nu toch weer naar toe kunnen gaan 
en heb een mooie zomertijd met mijn 
ouders doorgebracht. De dankbaarheid 
groeit naarmate wij beseffen dat wat ons 
gegund wordt niet altijd vanzelfsprekend 
is. Hoewel de periode van de lockdown 
lastig is geweest, vind ik de verandering 
van perspectief die het mij gebracht heeft 
positief.

Ik ben met de auto gegaan en op de te-
rugreis ben ik even bij vrienden in Noord-
Italië langs geweest om een paar dagen 
in de bergen door te brengen. Na zovele 
jaren Nederlands platteland was ik er even 
niet meer aan gewend om met de auto in 
de bergen te rijden! Het zicht op de Do-
lomieten zou ik ook als een “verandering 
van perspectief” beschrijven. Tegenover 
de reusachtige bergtoppen lijkt ons leven 

klein. En dat is het ook. Maar tegelijker-
tijd is het ook van oneindig belang omdat 
het – net als die mooie bergen – door God 
geschapen is.

Nu ik terug ben staan wij nog steeds voor 
een onzekere tijd. Aan de ene kant hopen 
wij dat het een beetje “normaal” blijft; aan 
de andere kant moeten wij in alles nog re-
kening houden met het virus. Tegenover 
deze onzekerheid wil ik mij aan de “veran-
dering van perspectief” die ik in de laatste 
maanden heb meegemaakt, vastklam-
pen. Met andere woorden: dankbaar voor 
ons leven zijn, met het besef dat dit leven 
van God komt en dat zijn liefde groter is, 
groter dan de onzekerheden en groter 
dan het virus.

Het tegengif dat ons van de onzekerheid 
redt, is het vertrouwen. Jezus zei tegen 
Petrus: “wees niet bang, ik ben het” en Pe-
trus volgde Hem. Petrus volgde Jezus en 
liep op het water, niet omdat hij plotseling 
een waterdichte zekerheid had verworven 
dat hij op het water kon lopen, maar om-
dat hij begon te vertrouwen. Laten ook wij 
de komende maanden zo tegemoet zien. 
Vertrouwend op Jezus.

Pastoor Marco 
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Maria erkent dat Zij klein is en prijst de 
“wonderwerken” hoog die de Heer voor 
Haar doet (Lc. 1, 49). Welke? Om te be-
ginnen, de onverwachte gave van het 
leven: Maria is maagd en zwanger; zelfs 
Elisabeth, die bejaard was, verwacht een 
zoon. De Heer doet wonderwerken voor 
de kleinen, met hen die zich niet groot 
achten maar aan God een grote plaats 
geven in hun leven. Hij strekt Zijn barm-

hartigheid uit over wie zich aan 
Hem toevertrouwt en verheft 
de nederigen. Maria looft God 
hierom.

En wij – zo kunnen wij ons afvra-
gen – denken wij eraan God te 
loven? Danken we Hem voor de 
wonderwerken die Hij voor ons 
deed? Voor elke dag die Hij ons 
geeft, omdat Hij van ons houdt, 
omdat Hij ons altijd vergeeft, 
voor Zijn tederheid? En ook om-
dat Hij ons Zijn Moeder gegeven 
heeft, en broeders en zusters 
die Hij op onze weg brengt en 
omdat Hij de Hemel voor ons 
geopend heeft? Danken wij God, 
loven wij God voor die dingen? 

Als wij het goede vergeten, ver-
schrompelt ons hart. Maar als 
wij ons zoals Maria de wonder-
werken herinneren die de Heer 
doet, als wij Hem ten minste 
eens per dag grootprijzen, dan 

doen wij een grote stap voor-
waarts. Eens per dag mogen wij zeggen: 
ik loof de Heer; gezegend zij de Heer. Dat 
is een klein lofgebed. Dat is God loven. 
Met dit klein gebed zal ons hart uitzetten, 
de vreugde zal groter worden.

Vragen wij aan de Maagd Maria, deur van 
de Hemel, de genade om elke dag te be-
ginnen met de blik naar de Hemel gericht, 
naar God, om Hem te zeggen: dank U! - 
zoals de kleinen tot de groten zeggen.

 

Een oneindig grotere verovering Een oneindig grotere verovering 
dan die van de mens op de maandan die van de mens op de maan

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming  
- Sint Pietersplein

Wanneer de mens een voet op de maan 
zette, zei hij een zin die beroemd werd: 
“het is een kleine stap voor de mens, maar 
een reuzensprong voor de mensheid”. In-
derdaad, de mensheid had 
een historische eindmeet 
bereikt. Maar vandaag, bij 
de Tenhemelopneming van 
Maria, vieren wij een onein-
dig grotere verovering. De 
Maagd Maria heeft Haar voe-
ten in het paradijs gezet: Zij 
ging er niet alleen in de geest 
naartoe, maar ook met Haar 
lichaam, met geheel haar-
zelf. Deze stap van de kleine 
Maagd van Nazareth was de 
grote sprong voorwaarts van 
de mensheid. Het heeft geen 
nut op de maan te wande-
len, als wij op aarde niet als 
broeders leven. Maar het feit 
dat één van ons met Haar 
lichaam in de Hemel woont, 
geeft ons hoop: wij begrijpen 
dat wij waardevol zijn, be-
stemd om te verrijzen. God 
laat ons lichaam niet in het 
niets verdwijnen. Met God 
zal niets verloren zijn!

Het doel is in Maria bereikt en wij zien de 
reden waarom wij op weg zijn, voor ogen: 
niet om hier beneden dingen te veroveren, 
die voorbijgaan, maar het vaderland daar-
boven, dat er voor altijd is. En de Maagd 
Maria is de ster die ons oriënteert. Zij is 
er als eerste naartoe gegaan. Zij is “het 
lichtend teken van de vaste hoop en de 
vertroosting van het pelgrimerende volk 
van God.” 

Woord van

Paus Franciscus
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De laatste pater marist verlaat Uithoorn
Wim van Broekhoven verhuisd.
Het zal u niet ontgaan zijn dat eind augustus pater Wim van Broekhoven, Kon. Juli-
analaan 5, is verhuisd naar de communiteit van de maristen in Hulst. Met zijn vertrek 
komt een einde aan onze aanwezigheid in Uithoorn. Meer dan 50 jaar waren wij als 
maristen in Uithoorn, hetzij werkzaam in de parochie hetzij druk doende op andere 
terreinen en in andere functies. Ieder van ons die in Uithoorn gewoond en gewerkt 
heeft koestert goede herinneringen aan de contacten met buren, parochianen en 
vele anderen. De verhalen en herinneringen worden nog steeds met elkaar gedeeld 
en doorverteld.
Als vertegenwoordiger van de maristen in Nederland wil ik alle lezers en parochianen 
hartelijk danken voor de samenwerking op velerlei gebied, voor de plezierige sfeer 
van wonen en werken.
Het ga u goed met een hartelijk groet van de medebroeders die te midden van u 
gewoond en gewerkt hebben.

Pater Ton Bun, marist

Lastig deze tijd voor ons als parochiege-
meenschap. De ontmoetingen buiten de 
vieringen zijn weggevallen. In de viering is 
het anders dan anders. In onze vieringen 
gelden ook de RIVM regels.

Het vertrouwde is weg. Als we niet oppas-
sen dreigt het cement tussen ons als ste-
nen van de gemeenschap weg te vallen.
Misschien kunnen we ons meer richten op 
wat wèl kan. Op het positieve. We heb-
ben het geluk dat we weer in de kerk, zij 
het anders, bij elkaar kunnen komen. Op 
afstand na afloop weer een praatje kun-
nen maken. 

Aan het begin van de coronatijd heeft ie-
dere parochiaan een ansichtkaart gekre-
gen met o.a. de oproep elkaar eens te 
bellen of een ander teken van leven te ge-
ven. Dat blijft nog steeds van kracht. Ook 
kunnen we met elkaar verbonden zijn door 
om 15.00 uur te bidden voor de noden van 
onze parochianen en van de wereld. Ook 
dat schept verbondenheid.

Wilt u niet naar de zondagsviering, bv om-
dat u naar de viering op de tv wilt kijken, 
we zijn in de gelukkige omstandigheid om 
ook op doordeweekse dagen een viering 
in de kerk mee te maken. Minder druk en 
misschien voor u daarom wat aantrekke-
lijker.

En….als gelovige mensen mogen we toch 
hopen dat er eens een eind komt aan 
deze coronatijd. Dan kunnen we elkaar 
weer ontmoeten, misschien wel op een 
nieuwe manier, misschien beseffend wat 
we gemist hebben en hoe waardevol de 
gemeenschap is.

Hoe blijven we met elkaar verbonden

in deze Coronatijd?
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Beste mede Parochianen,

In 2019 hebben wij geïnvesteerd in de klei-

ne dagkapel. Het altaar heeft een cen-

trale plek gekregen, waar de banken rond 

omheen zijn geplaatst. Er is een gipswand 

geplaatst tussen de dagkapel en de grote 

kerkzaal, en er zijn glazen deuren gekomen 

naar de hal van de kerk. De vloerbedekking 

is vernieuwd en de wanden zijn opgefrist. 

Het is een mooie ruimte geworden.

In mei 2020 is de schilder teruggekomen om 

de plafonds te doen en dit project af te ron-

den. In 2020 hebben we ook de hetelucht 

verwarming van de grote kerkzaal 

moeten vervangen, om te zorgen dat we de 

komende winter warm de mis kunnen bij-

wonen. De ketel van deze hoofdverwarming 

was namelijk dermate oud, dat onderdelen 

niet meer leverbaar waren. Vervanging van 

deze ketel kostte onze parochie circa 25 

duizend euro.

Daarnaast heeft u kunnen zien dat het dak 

van de grote kerkzaal na flinke hoosbui-

en lekt. Om deze reden hebben wij emmers 

moeten plaatsen op enkele banken onder 

“de knik” van het kerkdak. Vanaf 21 septem-

ber zal ons dak opnieuw worden bekleed 

met een modern materiaal, dat niet op het 

dak wordt vast gebrand, maar aan het beton 

wordt vastgeschroefd. Dit zal enige geluids-

overlast geven en circa 3 weken duren. De 

totale kosten van dit project bedragen circa 

60 duizend euro, inclusief BTW, architect en 

vervanging van de lichtkoepel boven het al-

taar.

Voor deze twee grote projecten moesten 

wij een machtiging aanvragen bij het bis-

dom, en deze machtiging is ook aan ons 

verleend door de econoom van het bisdom, 

dhr. Thom van der Steen, en na een bezoek 

van de bouwkundige van het bisdom, mevr. 

Charlotte Wentges.

Een véél leukere uitgave in 2020 was onze 

bedevaart per touringcar naar Heiloo, 

inclusief koffie en warme lunch voor ruim 

50 geïnteresseerde parochianen. Wij von-

den dat de “ticketprijs” voor niemand een 

bezwaar mocht vormen, waarna onze pen-

ningmeester borg stond voor de niet gedek-

te kosten met een bedrag van € 1800 in de 

begroting voor 2020.

Door de corona crisis is de verspreiding 

van ons blad Emmaüs Informatie helaas niet 

doorgegaan. Dat was des te pijnlijker omdat 

de voorjaarseditie al gedrukt klaar lag. Het 

was echter onverantwoord om onze circa 

100 wijkcontactpersonen op pad te sturen, 

terwijl het advies van de overheid luidde: 

“Blijf thuis!”. Om dezelfde reden zijn ook de 

Vasten Actie en de actie Kerkbalans op dat 

moment niet doorgegaan. Maar wel met de 

intentie om de draad in september op te 

pakken.

Uit bovenstaande zal u duidelijk zijn dat wij in 

2020 behoorlijk hebben geïnvesteerd in ons 

kerkgebouw, en dat door de corona crisis 

onze opbrengsten uit collectes en kerkbij-

dragen flink achterblijven. Wij willen u vragen 

om – als u in de afgelopen jaren uw kerk-

bijdrage niet heeft aangepast aan de infla-

tie – uw bijdrage in de actie Kerkbalans te 

verhogen. 

Bij wijze van voorbeeld: Als uw bijdrage  

€ 100 was, om deze te verhogen naar € 120. 

Ook willen wij u vragen om uw bijdrage zo 

veel mogelijk via een automatische bank-

opdracht te doen. In dit voorbeeld zou u 

dan elke maand automatisch € 10 overma-

ken naar de bankrekening van de parochie. 

Op die manier is het voor u géén grote uit-

gave ineens, en verlicht u het werk van onze 

onvervangbare penningmeester aanzienlijk.

Alvast dankend voor uw bijdrage,

Parochie Team van De Burght.

Nota bene: In verband met alle corona 

maatregelen wordt de antwoord en-

veloppe NIET bij u opgehaald door de 

wijkcontactpersoon. U kunt de enve-

loppe afgeven bij het secretariaat of in 

de brievenbus doen of bij uw wijkcon-

tactpersoon in de brievenbus.
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Misschien bent u wel 1 van de vele (ex-
tra) vrijwilligers die we nodig hebben (voor 
of achter de schermen) om de vieringen 
veilig te laten verlopen. Weet dan dat alle 
inzet zeer gewaardeerd wordt.

Kortom: 

Wat kijken wij er naar uit om in juli weer 
“echt” naar de kerk te gaan.
U bent van harte welkom!

Hartelijke groet,
Namens het Kerkbestuur,
Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
06-50 963 187
Secretaris van Samenwerkingsverband
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de 
Amstel-Uithoorn

******
Wilt u het parochieblad of een nieuwsbrief (ook van 

een andere parochie) digitaal ontvangen?

Stuur een email met dit verzoek aan:

Aalsmeer redaktiekontakt@hotmail.com 

De Kwakel stjansgeboorte@hetnet.nl

Kudelstaart stjangeboortesecretariaat@live.nl 

Nes ad Amstel secretariaatpastorie@telfort.nl 

Uithoorn weekbrief secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Parochiebladen juni-juli 2020

Beste parochianen en belangstellenden 
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, 
Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Het is een vreemde tijd geweest. En 
die is nog lang niet achter de rug. Er 
zijn overal nog zo veel beperkingen. 
En dat is natuurlijk maar goed ook. Ik 
ben heel dankbaar dat die 2e covid-
golf waarvoor zo is gewaarschuwd 
(nog) niet gekomen is. En daar heb-
ben we met elkaar voor gezorgd. 
Thuis blijven (werken), afstand hou-
den, feestjes overslaan en bij som-
migen ook zelf je haren knippen.

We hebben zoveel moeten aanpassen dat 
de kerk misschien niet meer standaard in 
dat rijtje wordt genoemd. Maar anderen 
hebben juist die inspiratie, hoop en dank-
baarheid uit de kerk sterk gemist. 

De zangers van onze vele koren weten dat 
ze voorlopig nog niet terug kunnen keren 
in de liturgie en de gezelligheid van het 
kopje koffie na de dienst zit er ook nog niet 
in deze zomer.

Om alles goed te kunnen voorbereiden en 
om ook echt “samen te komen” hebben 
we er voor gekozen pas na 1 juli met de 
vieringen te beginnen. We kunnen dan een 
maximaal aantal mensen toelaten dat met 
de afstand-regels past in het kerkgebouw.
We zullen moeten werken met reserve-
ringen en vaste zitplekken in de kerkban-
ken. De communie uitreiking, collecte en 
vredeswens zullen anders verlopen. En 
we mogen niet zingen. Maar bedenk eens 
wat we wel weer kunnen: Samen komen 
in het huis van God. Bekende gezichten 
zien. Met plezier zullen we een stapje aan 
de kant zetten voor elkaar. Daar staat vast 
een vriendelijk woord tegen over. We kun-
nen een viering van de liturgie bijwonen 
met onze eigen voorgangers, eigen lecto-
ren en we bidden voor onze eigen inten-
ties.

. . . Van de Bestuurstafel
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Personalia
Geboren:  19-12-1973 in Zuid-Oost 
Polen
Hobby’s:  Vroeger “met de handen 
werken als sleutelen aan auto’s“ 
Sport:  Sportschool.

Wil je ons iets vertellen over je jeugd 
en je weg naar het priesterschap!
Ik ben opgegroeid in een katholiek 
gezin, met een oudere broer en 

twee jongere zussen. Zoals gebrui-
kelijk in ons gezin hebben wij de sacra-
menten als Doop – Eerst H. Communie – 
Plechtige Communie allen ontvangen.

Toen ik 5 jaar was overleed mijn vader dat 
heeft een enorme impact op mijn jeugd 
gehad. Ik was boos en opstandig werd 
een zeer onhandelbare puber, was kwaad 
op God! Waarom dit overlijden? Ik had 
daaraan geen schuld. Waarom moet ik 
dus lijden eronder? Ik kwam overal tegen 
in opstand maar wist zelf niet waarom.
Op mijn 13de liep ik af en toe weg kwam 
wel weer teug want ik moest toch eten 
(glimlach Darek) Kortom ik kon mijn eigen 
houding niet plaatsen!

Ik wende mij totaal af van de kerk.
Een paar jaar later toen ik met mijn vrien-
din door de stad wandelde, zag ik op een 
boom een briefje met de tekst:

Wil je iets meer weten over Jezus, kom 
naar de bijeenkomst voor jong en oud!
Hoogmoedig dacht ik bij mijzelf; wie zal 
mij iets leren over Jezus, kom maar op. 
Ik dacht alles te weten. Samen met mijn 
vriendin ging ik erheen, uitdagend ging ik 
luisteren!

Na de derde bijeenkomst begreep ik dat ik 
NIETS wist van Jezus, wat ik hoorde was 

echt anders dan wat ik dacht te weten. 
Hoe negatief ik over God dacht!
Ik werd steeds geïnteresseerder en wilde 
hem beter leren kennen.
Met de loop van tijd zag ik steeds meer 
dat God dichterbij kwam, hij nam me zoals 
ik was, vergaf mij alle boosheid, twijfels en 
achterdocht. 

Langzamerhand werd ik rustiger en dank-
baar, wist alleen nog niet waarvoor!
Op de een of andere manier voelde ik 
steeds duidelijker dat God iets met me 
voor had, maar wist nog niet wat.

Pas op mijn 23ste wist ik wat God met me 
bedoelde.
Bij de priester van mijn parochie heb ik 
me aangemeld, die stuurde mij naar het 
Roepingencentrum. Met meerdere jonge-
ren verbleven wij daar één weekend per 
maand.

Je werd min of meer “gescreend” Is de 
roeping “echt” is het omdat de ouders 
het een eer vinden als hun zoon priester 
wordt en meer vragen van dien aard.
Dat groeiproces duurde 2,5 jaar en voelde 
mij dan ook groeien in de keuze die ik ge-
maakt had. IK had weinig twijfels ervaren, 
het voelde goed.
Via de Neokatchumenale weg werd ik ge-
vraagd of ik bereid was waar ook ter we-
reld heen te gaan om opgeleid te worden 
tot het priesterschap.
Het werd in 2000 het seminarie Haarlem/
Amsterdam
Totaal heb ik 9 jaar gestudeerd t.w.
6 jaar DE basisstudie
1 jaar de taalopleiding
2 jaar missionair werk samen met een 
priester, soort van stage een jaar Rusland 
en een jaar Amsterdam.

“Stille wateren hebben diepe gronden” 
Een spreekwoord dat zeker van toepassing is op de persoon van wie ik een interview 
mocht afnemen. Kapelaan Darek rustig, evenwichtig niet altijd “uitbundig” aanwezig maar 
beslist iemand die iets te vertellen heeft. 
(volgens afspraak tutoyeren we elkaar)

Wij hebben een “bijzondere” kapelaan in onze parochie
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Wij hebben een “bijzondere” kapelaan in onze parochie

In 2009 werd ik tot priester gewijd, mijn 
eerste parochie was in Hoorn/Blokker, na 
1,5 jaar ben ik conrector geworden aan 
het seminarie van het Bisdom Roermond
In 2016 naar hier (Uithoorn) gekomen.

A Hoe is het om nieuw “vaderland ”te krij-
gen, mis je de familie en het leven daar 
niet enorm? B Is het werken in een land 
met een andere mentaliteit niet erg moei-
lijk?
A In het begin had ik veel heimwee, na drie 
jaar zag ik in dat waar je werkt of woont 
niet zo belangrijk is, je ging immers in de 
vakanties wel naar je “thuisland” daar be-
sefte je echter dat je er niet meer thuis 
“hoorde” alles verandert immers, zou je 
het heimwee gevoel koesteren kun je, je 
nergens thuis voelen.
B Maak het mentaliteitsverschil niet zo ge-
compliceerd, als je voor jezelf het niet in-
gewikkeld ziet en een goede relatie met je 
zelf hebt dan straal je dat ook uit en kun je 
veel overwinnen.

Is het kapelaan – pastor – pastoor zijn een 
gevolg van studieniveau of anderszins?
Nee het is een kwestie van hiërarchie in 
de kerk. Je hebt de bisschoppen dan de 
pastoors, de kapelaans en diakens. Je 
wordt of als diaken of als kapelaan of als 
pastoor in de parochie benoemd.
Een pastor (met één “o”) is meestal geen 
priester. 

Wat geeft je de meeste vreugde in je ambt 
……wat niet?
Een mens helpen anders naar God en zich 
zelf (eigen leven) te kijken. God als een 
goede Vader aan de mensen laten zien en 
Hem laten leren kennen. 
Niet leuk????? Laten we zeggen verga-
deren is niet mijn hobby!

Het is bekend dat je veel bij zieken en 
stervenden op bezoek gaat.
Hoe ga je om met vragen, waarom is die 
ziekte, is er wel leven na de dood, waar-
om heb ik mijn kind verloren?
Een ding is zeker ik ben geen redder van 

de wereld. In de zin dat ik de mensen 
kan bijstaan en niet hun situatie verande-
ren. Als men bij mij met zo ‘n vraag komt, 
neem ik dat niet persoonlijk in de zin “als 
ikzelf niets doen dan doet het niemand 
anders. Het klinkt crue maar ook ik kan er 
niets aan doen, Ik zal er alles aan doen 
om mee te leven, troost te bieden en rust 
door te luisteren, de kwaadheid van die 
persoon te begrijpen. Gooi die boosheid 
maar even over me heen later kunnen wij 
er misschien toch over praten. Meer kan 
ik op dat moment niet doen!

Is er leven na de dood?
Onze rede moet alles wegen, meten en 
betasten, moet zelf ervaren om echt te 
weten hoe de dingen in elkaar zitten. De 
rede helpt ons om in deze wereld hier op 
aarde ons “oriënteren” om aan de hand 
van de levenservaring goede keuzes te 
maken. Bij de kwestie van het leven na 
de dood de rede kan ons niet veel zeg-
gen omdat het ontoereikend is. Hij ziet het 
niet, hij tast het niet. Het blijft buiten zijn 
bereik. En toch, op een of andere manier, 
weten wij dat er leven met de lichamelijke 
dood kan niet ophouden. Het geloof over-
treft de rede (verstand) de aarde is niet 
alles, als iemand overleden is, mis je gelijk 
de ziel van de mens hetgeen dat de mens 
maakte, zouden al die gevoelens, eigen-
schappen, het ”Zijn”, humor, manier van 
denken dan verloren gaan, zeker ik niet. 
Dat zijn geen materiele dingen ze kunnen 
dus niet dood gaan zoals het lichaam.
 
Kleine anekdote (waar gebeurd) iemand 
zei eens tegen een redelijk jong meisje……
Je kunt wel zeggen dat het “Boven” be-
ter is dan beneden, maar er is nog nooit 
iemand terug geweest omdat te vertel-
len. Waarop het meisje zei, logisch als het 
daar zo fijn is zou ik ook niet teruggaan. 
(interviewster)

Tja hier zie je het “frisse” manier van het 
denken van een kind die noch niet zo be-
perkt is en niet zo diep in de denksche-
ma’s zit. De kinderen bij hun kijken naar de 
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wereld om zich heen baseren zich niet zo 
zeer op wat de rede “zegt of aanvaard”. 
Ze hebben meer fantasie en ze zijn meer 
vrij (niet beperkt) in hun wezen. In som-
mige moeilijke situaties waar je met de 
dood te maken heeft kon ik troost bieden 
en soms helemaal niet en ging ik het later 
opnieuw proberen. Onze rouw verwerking 
kent verschillende fases. Je moet ook de 
mens een tijd gunnen zodat hij of zij op ei-
gen manier het verlies kan verwerken. 

Hoe adviseer je mensen die met proble-
men komen waar ze serieus en welover-
wogen beslissingen hebben genomen (of 
willen nemen) zaken als tweede keer ker-
kelijk trouwen, ter communie als je niet ka-
tholiek gedoopt bent? 
Van een kant zijn het altijd gevoelige en 
persoonlijke kwesties die per geval beke-
ken moeten worden. Van andere kant ben 
ik niet bevoegd om de regels te verande-
ren. Van mij wordt wel gevraagd om de 
kerkelijke regels na te leven en daaraan 
trouw te zijn. 
 
Zou het aantal kerkelijk ambtsdragers niet 
hoger zijn als men zou mogen trouwen?
Ja dat lijkt me zeker, want je zou zeker de 
mensen vinden die getrouwd zijn en die 
priester zouden willen worden. 
Maar uit eigen ervaring en die van mijn 
collega’s priesters blijkt het onpraktisch 
om door een gezin gebonden te zijn bij het 
uitoefenen van de ambt. Zou het een wet 
zijn die door de paus veranderd zou wor-
den zou ik het nog niet adviseren maar dat 
is voor een ieder persoonlijk anders.

Hoe zie je de toekomst van de kerk?
Jozef Ratzinger (later Paus Benedictus 
XVI) maakte al in 1969 zijn profetie ken-
baar, hij voorzag dat in de toekomst de 
kerk er anders uit zou zien, geen grote 
gebouwen en grote bijeenkomsten maar 
kleine groepen mensen die aangeraakt 
door God, bijeenkomen. De kerk die arm, 
gering bijna zoals in de catacomben maar 
tevens heilig en sterk is door het geloof. 
Deze profetie begint langzamerhand nu, in 

onze tijd, zich te realiseren. Wij weten het 
uit de geschiedenis dat dit een werkwijze 
van God is om van een klein en geringe 
“rest” een nieuw begin te maken. 

Hebben de priesters wel eens gelegen-
heid op te laden problemen die je tegen-
komt te bespreken ja zelfs dingen waar je 
het niet mee eens bent uit te spreken?
Ja wel in het bisdom bestaat deze moge-
lijkheid en heet permanente vorming.
Daar komen de priesters met de Bisschop 
bijeen om in grote of kleinere groepen hun 
zorgen, hun dienstervaring en hun vreug-
des te delen. We praten veel, kunnen 
biechten, elkaar helpen groeien in wat be-
tekent het vandaag priester in de parochie 
te zijn. In de loop van het jaar hebben wij 
ook retraites waar wij meestal voor paar 
dagen alleen heen gaan, om te bezinnen, 
om als het nodig is tot rust te komen. 

Heb je nog dromen of wil je nog iets kwijt?
Dromen wil zeggen iets willen in mijn le-
venssituatie veranderen. In deze zin heb ik 
geen dromen. Ik ben tevreden, dankbaar 
en af en toe ook gelukkig met wie ik ben 
en wat ik heb. Uit eigen ervaring weet ik 
dat onze God van de zondaars, dus ook 
van mij, houdt zoals ze zijn. Hij komt niet 
met verwijten en straffen naar de mensen 
toe. Jezus laat God de Vader zien als een 
barmhartige en medelevende God. De 
evangeliën zitten vol met voorbeelden er-
van. 

Kapelaan Darek, heel hartelijk dank voor 
dit interview het was voor mij zeker en ho-
pelijk voor de parochianen, boeiend, inspi-
rerend en diepgaand.

Het moge u goed gaan en mag het af en 
toe gelukkig ietsje meer worden. 

Ria van der Werff-Peters
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Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. 
Dit jaar besteedt Missio speciale aandacht 
aan de Katholieke geloofsgemeenschap-
pen in West-Afrika, met name de landen 
Niger en Nigeria die gedeeltelijk aan elkaar 
grenzen. Grote problemen in West-Afrika 
zijn honger, armoede, terreur en zeer re-
cent de corona pandemie. Onze Kerk 
heeft een goede netwerk in deze gebie-
den waardoor zij een belangrijke rol kan 
spelen in het in het aanpakken van deze 
problemen. Enkele voorbeelden:

In het land Niger, waar iets minder dan 1% 
van de bevolking Christen is, heeft Zus-
ter Marie Catherine een school opgericht 
voor jongens en meisjes. Vooral voor de 
meisjes (die soms al uitgehuwelijkt op 9 
jarige leeftijd worden) is het belangrijk dat 
zij een goede opleiding krijgen, waardoor 
zij later meer zelfstandig kunnen leven. 
Deze school biedt onderwijs aan Christen 
en Moslim kinderen. Het is niet altijd veilig 
in Niger en dus is er een grote hek om het 
terrein van de school, die wordt bewaakt 
door soldaten. 

Tot enkele jaren geleden in Nigeria leefden 
mensen van verschillende religies en etni-
sche groepen in vrede met elkaar. De be-
volking is ongeveer 49% Christen en 45% 
Moslim. Recentelijk is deze vrede ver-
stoort door islamitische terreur groepen 
zoals Boko Haram, waardoor Christenen 
moeten vluchten om hun leven te redden. 
In de plaats Yola (in het oosten van Nige-
ria, dicht bij de grens met noord Kame-
roen) heeft bisschop Stephen Mamza op 
het terrein van de kerk een groot kamp 
opgericht waar ongeveer 80 families in 
hutten en tenten zijn opgevangen, totdat 
het voor deze vluchtelingen weer veilig is 
om naar huis te kunnen gaan. Helaas kan 
dit nog enige tijd duren. Zuster Maria Vita-
lis Timtere werkt in een ziekenhuis in Yola 
waar zij zorg kan verlenen aan deze men-
sen; zij gaat ook met hen op bezoek om 
te spreken over gezondheid en hygiëne, 

maar ook om hun verhalen over hun vlucht 
aan te horen en hen te bemoedigen.

In de plaats Jos (ongeveer 200 km. noord-
oost van de centraal gelegen hoofdstad 
van Nigeria, Abuja) woont Zuster Patien-
ce. Zij gaat vaak op bezoek bij gezinnen 
in een arme wijk en vertelt hoe belangrijk 
goede hygiëne is, vooral voor kleine kin-
deren. In deze wijk is het vaak gevaarlijk, 
maar Zuster Patience zorgt dat Christe-
nen en Moslims met elkaar gaan praten, 
en dus plannen maken om samen met el-
kaar in vrede te leven. 

Wij citeren de woorden van de aartsbis-
schop Ignatius Kaigama van Abuja:-"Op 
dit moment lijkt alles alleen duister en be-
angstigend. Maar wij geven nooit op. We 
hebben in het verleden voor grotere uitda-
gingen gestaan en die overwonnen. Deze 
zal niet anders zijn, vooropgesteld dat wij 
het samen doen". 

Missio geeft financiële ondersteuning aan 
het werk van de Katholieke kerk in West-
Afrika. De collecte in het weekend van 
17/18 oktober a.s. is bestemd voor dit doel.

Wereld Missiemaand - Oktober 2020
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Omdat ons Emmaüskoor dit jaar hun 12,5 
jaar bestaan zou vieren waren er o.a. zon-
nebloempitten gekocht als klein presentje 
voor de koorleden. Vanwege de corona-
tijd is dit feest afgelast, maar de zonne-
bloempitten moesten 
vóór 1 juni de grond in, 
dus werden de doosjes 
verdeeld onder behulp-
zame parochianen. Zo 
kreeg ik ook een doos-
je. Maar bijgaand ver-
haaltje gaat over hoe ik 
het zaaien, opgroeien 
en tot bloei brengen 
heb beleefd.

De slak en de zonne-
bloem
Slakken zijn gek op 
zonnebloemen. Mijn er-
varing is dat, zodra je 
ze in de volle grond uit-
plant, ze meteen wor-
den opgegeten. Nu zou 
ik het anders aanpak-
ken. Nadat de plantjes 
in een kleine pot waren opgegroeid, heb 
ik ze uitgeplant en om de plantjes een 
scherm geplaatst om de slakken op af-
stand te houden. Dat lukte gedeeltelijk, 
want slakken zijn slim en zó gek op zonne-
bloemen! Bij sommige zag ik de volgende 
dag slijmresten en aangevreten blaadjes. 
Toen schoot het me te binnen dat als het 
duister invalt de slakken tevoorschijn ko-

men. Dus elke avond ging ik met mijn zak-
lantaarn de slakken verwijderen. Hoe ze 
daar konden komen was mij een raadsel.

Tijdens dit het proces legde ik steeds 
een link naar onze 
parochiegemeen-
schap. De zaadjes 
waren de parochi-
anen, ieder draagt 
de zonnebloem in 
zich. De plantjes 
zijn verschillend in 
hoogte, maar dat 
maakt voor de Va-
der niets uit, als ze 
maar groeien en 
tot bloei komen. 
De schermen om 
de tere plantjes zijn 
de kerkmuren. Bin-
nen onze kerk mo-
gen we groeien. 
Maar de slak, dat-
gene wat de bloei 
belaagt, komt dus 
ook binnen de kerk. 

Misschien zijn we soms zelf wel een slak, 
maar als het duister invalt komt de Vader 
en verwijdert liefdevol de slak aan ons zo-
dat we ten volle tot bloei kunnen komen 
en boven de schermen, de kerkmuren uit 
onze prachtige bloem mogen laten zien. 
Wist u trouwens dat de zonnebloem altijd 
naar het licht gedraaid staat? Mooi sym-
bolisch toch!

Wijze lessen uit de tuin

De leden van de uitvaartgroep bemerkt hebben dat er parochianen zijn, zonder ker-
kelijk betrokken kinderen, familieleden of vrienden, die zich zorgen maken, over hoe 
hun uitvaart eruit zal zien.

Wat zijn er voor mogelijkheden? Mijn kinderen vinden het ook moeilijk en zo meer.
Bij de leden van de uitvaartgroep kunt u met deze vragen terecht en indien u dat 
wenst geholpen worden een “raamwerk” op papier te zetten.

Namens de werkgroep,
Ria van der Werff.
Tel. 0622608905

Wist u dat?
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Op 15 augustus zijn we weer 
vierend bijeen geweest bij 
de Mariagrot te Zevenhoven/
Noordeinde. Op gepaste af-
stand waren we met 45 mensen 
bij de grot verzamelt. De stoe-
len waren op veilige afstand ge-
plaatst en er was een looproute 
uitgezet. Ja, we worden altijd 
zeer gastvrij ontvangen.

Het geeft een bijzondere sfeer 
aan de viering als die in de open 

lucht is. Natuurgeluiden en af en toe weer 
een vliegtuig. Samen hadden we een 
mooie viering, waarbij kapelaan Darek 
voorging. Na afloop konden we onze ei-
gen boterhammen nuttigen onder genot 
van een lekker bakkie koffie. Daarna heb-
ben we bij de grot nog een rozenhoedje 
gebeden. Het is een prachtige locatie die 
uitnodigt tot gebed.

Ik denk dat veel mensen weer gesterkt 
naar huis gingen. Tot volgend jaar?

Bedevaart naar Zevenhoven op
         Maria hemelvaart

De zaterdagavondvieringen weer zijn opgestart.
Het bleek een gemis, gezien het feit, dat er al meerdere parochianen aanwezig wa-
ren. Weet u welkom!

 
Zoals bekend zijn vanaf half maart door Covid-19 alle activiteiten stil gelegd en daar-
door moesten we het grote feest van de EHC, welke in mei gepland stond uitstellen. 
Begin september gaan we weer met het vervolg op de EHC starten en we hopen dat 
de kinderen na een jaar van intensieve voorbereiding op zondag 4 oktober eindelijk 
met ons aan tafel mogen gaan, zodat zij helemaal in onze parochiegemeenschap 
opgenomen kunnen worden.
Maar alles is en gaat dit jaar anders, ook zondag 4 oktober, de dag van de Eerste 
H. Communie gaat er anders uitzien, dit in verband met de aangescherpte Corona 
maatregelen. Vandaar dat de kinderen de Eerste Heilige Communie in een besloten 
viering om 12.00 uur zullen ontvangen, waarbij alleen de naaste familieleden aanwe-
zig kunnen zijn.
Ondanks alle maatregelen proberen we met elkaar een zo mooi mogelijke feestelijke 
EHC viering van te maken, de namen van de communicanten zijn:
Bianka Adamczyk - Luca en Matteo Calore – Giuditta Costa – Sarah  
Destellirer – Niki Jagielski – Frank Jas – Natalia Kobinski - Monica Radaelli 
– Anna Lucia Di Summa – Anne Rose Vikan – Joshua en Sacha Verwoolde 
– Olivier Weijers - Jasmin Zyza - Ruben Zijerveld 
Een ding is zeker deze Eerste H. Communieviering 2020 zal niet snel vergeten wor-
den! 

Pastoor Marco en Elly van Rooden, catechiste.

Weet u dat?
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Op de lectuurtafel liggen weer de boekjes 
met info over bezinning en verdieping.

Het zijn bijeenkomsten, mogelijkheden tot 
geloofsverdieping of informatie, die plaats-
vinden in de Schutse dan wel in De Burght.
Gezien de problematiek rondom Corona 
moet u zich wel vooraf aanmelden. 

Voor de komende maanden:
Ook in De Burght is vanaf donderdag 1 ok-
tober week de Bijbelleesgroep. De bij-
eenkomst begint steeds om 10.15 uur in 
een zaal van de pastorie. Je hoeft geen 
deskundige te zijn om met de andere le-
den van de groep te kunnen spreken over 
een bijbel tekst en wat die voor jou bete-
kent. De eerste periode dus samenkomst 
op 1-15-29 oktober 12 en 26 november. 
Helaas gaan deze bijeenkomsten 
(door de coronacrisis) voorlopig niet 
door tot 1 januari 2021.

Kerkcafe op vrijdagavond.
Bijeenkomsten rondom een actueel thema 
die plaats vinden in De Schutse. “Dromen 
over Uithoorn” is de titel van de eerste bij-
eenkomst op 23 oktober. Let op de week-
berichten of de avond doorgaat, want ook 
hier kan de corona spelbreker zijn. 

&Bezinning verdieping

De tweede avond is gepland op 27 no-
vember en heeft Donorregistratie en 
Transplantatie tot onderwerp. Ook hier al-
les onder voorbehoud,

Charismatische gebedsgroep:
Op de eerste maandag van de even 
maanden, dus 5 oktober en 7 december 
komt de groep bijeen om 
Samen te bidden. Info bij Marlies van der 
Lelij tel 567848

In de volgende Uitgave van Emmaüs In-
formatie zullen we u opnieuw informeren 
over activiteiten die op komst zijn.

Datum Overledenen * Afscheid vanuit onze parochie  Leeftijd 

1 juli Cornelia Wilhelmina Jacoba Fontijn-van Diemen   87 jaar

7 juli (Ben) Bernardus, Bernardinus Ratterman   87 jaar

12 juli (Jo) Johanna Cornelia Verlaan-Witte*   90 jaar

16 juli Cornelis Antonius Maria Hagendoorn   81 jaar

30 juli (Cees) Cornelis Jacobus Aloysius Matthijssen   90 jaar

 3 augustus Antonius Hironymus de Bruin   79 jaar

13 augustus  (Riet) Hendrika Maria Dijkstra-de Groot*   86 jaar

Doop  Geboortedatum

26 juli Karol Sirek, zoon van Karol Sirek en Gabriela Sirekova 17 februari 2020

Familieberichten
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Colofon
Pastorale zorg
Voor pastorale vragen kunt u zondag na de viering contact opnemen met de 
voorganger. Tijdens weekdagen kunt u op dinsdag- of vrijdagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur via het parochiesecretariaat (0297-56 14 39) vragen of een pastor 
contact met u wilt opnemen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met 
een pastor. De gegevens staan op de website van de parochie: www.emmaus-
uithoorn.nl > Contact > Gesprek met pastores.

Intenties
Intenties om afgelezen te worden in vieringen kunt u wekelijks tot en met 
woensdag opgeven bij het parochie-secretariaat (0297-56 14 39) of per 
email secretariaat@emmaus-uithoorn.nl

Parochiesecretariaat
Het parochiesecretariaat is op dinsdag en vrijdagochtend van 9.00-12.00 
uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 0297-56 14 39. Het se-
cretariaat zal u graag te woord staan en u zo nodig doorverwijzen naar 
pastores of andere contactpersonen.
U kunt ook een email sturen naar: secretariaat@emmaus-uithoorn.nl
Buiten deze openingstijden en in het weekend, kunt u in geval van een 
noodsituatie (bij voorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden) van 9.00-22.00 
uur bellen naar: 06 - 53 83 04 14. Informatie over onze parochie kunt u 
vinden op de website: www.emmaus-uithoorn.nl 

Emmaüs informatie
Emmaüs informatie is een uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, te Uit-
hoorn, Potgieterplein 4, 1422 BB Uithoorn. Emmaüs informatie verschijnt 4 
keer per jaar in een oplage van 1250 exemplaren en wordt verspreid onder 
parochianen door de wijkcontactpersonen.

De volgende uitgave verschijnt op 14 december 2020
Kopij inleveren uiterlijk 16 november 2020
Redactie Emmaüs informatie
Potgieterplein 4 1422 BB Uithoorn, 0297- 56 14 39
redactie@emmaus-uithoorn.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie van de parochie kan alleen juist en 
volledig zijn als parochianen wijzigingen aan de leden-
administratie kenbaar maken. Dat kan zijn door vestiging 
in of vertrek uit de parochie, melden van adreswijzigin-
gen, veranderingen in de samenstelling van het gezin en 
dergelijke. Ook opname in ziekenhuis of verpleeghuis, al is 
het tijdelijk, vernemen we graag. U kunt dat doen door een mail te sturen naar
ledenadministratie@emmaus-uithoorn.nl of naar het secretariaat te bellen voor 
overleg (0297-56 14 39). Ook kunt u gebruik maken van het formulier dat op de 
website van de parochie staat:
www.Emmaus -uithoorn.nl onder Contact > wijzigingen ledenadministratie.

Rekeningnummers en tarieven
Op naam van R.K. Parochie Emmaüs staan de volgende bankrekeningen:
-  voor algemene zaken NL42 RABO 0363 5035 01 (RABObank);
-   voor kerkbijdragen NL11 INGB 0000 5566 99 (INGbank) of 
 NL44 RABO 0363 5507 04 (RABObank)
De tarieven voor diverse vieringen en diensten zijn opgenomen op de website 
van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl
onder Bestuurlijke organisatie > Financiën > Financiële commissie.

VIERINGENROOSTER
herfst 2020

Toelichting bij het rooster voor de komende maanden
Toelichting bij het rooster voor de komende maanden.
Het is goed dat er weer vieringen gehouden kunnen worden in het weekend., zowel op zaterdagavond om 19.00 uur de 
gebedsviering als de Eucharistieviering op zondagmorgen om 11.00 uur. 
 
Het zijn de laatste zondagen door het jaar. Er wordt gelezen uit het evangelie volgens Mattheus. De liturgische kleur is 
groen. Er kan helaas nog niet met elkaar worden gezongen, maar de tekst van de liederen meelezen kan ook verrijkend 
zijn.

Op dinsdag 22 september om 15.31 begint de herfst volgens de agenda Kijk nog eens extra naar uw tuin.

Donderdag 1 oktober is Internationale Ouderendag.

Vrijdag 2 oktober om 19.00 uur komt Mgr Hendriks om enkele jonge parochianen het sacrament van het Vormsel toe te 
dienen. Aanmelden voor deze viering vooraf via het secretariaat
 
Zondag 4 oktober is speciaal. Er is een zondagviering die deze week om 10.00 uur begint en bestemd is voor de meeste 
parochianen.
Om 12.00 uur is dan een viering voor de Eerste Communicanten met hun ouders en familie.
Vanwege de coronaregels kunnen andere parochianen hier niet bij zijn omdat de kerk anders te druk bezet wordt.

In het weekend van 24-25 oktober eindigt de zomertijd. Uw klok moet een uur terug. Let op dat u niet een uur te vroeg 
naar de kerk komt.

Zondag 1 November om 11.00 uur viert de kerk Allerheiligen.

Maandag 2 November om 19.00 uur herdenken we alle overleden parochianen en overledenen in onze eigen familie en 
kennissenkring.

Zondag 22 november sluiten wij om 11.00 uur het kerkelijk jaar af met het feest van Christus Koning.

Zondag 29 November is de eerste zondag van de advent in het nieuwe kerkelijk jaar. De kleur is paars en we steken de 
eerste kaars van de adventskrans aan.

1

1

EmmaüsInformatie
Uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, Potgieterplein 4, Uithoorn

EmmaüsInformatie
Uitgave van de R.K. Parochie Emmaüs, Potgieterplein 4, Uithoorn

Herfst 2020, nummer 76

Doordeweekse Eucharistievieringen:Di: 19.00 uur; Wo, Do, Vr: 9.30 uur
Biechtgelegenheid:de pastores zijn altijd beschikbaar voor eenbiechtgesprek na de doordeweekse vieringenof op afspraak.

Familieberichten



16

 

 

 

 

  

 

 

Zondag 4 oktober is het dierendag – de dag waarop je je hond, poes of goudvis extra mag 
verwennen. Maar weet je waarom we dierendag juist op 4 oktober vieren? 

Franciscus wordt in 1181 geboren in het plaatsje Assisi. Zijn vader is een lakenkoopman en 
de zaken gaan goed. Franciscus heeft een gemakkelijk leventje en houdt van feesten. Hij 
droomt ervan om ridder te worden. Maar in de oorlog wordt hij gevangen genomen en 
wordt ziek. Als Franciscus op een dag een wandeling maakt komt hij bij een vervallen 
kerkje. Daar wordt hij geroepen door God. Franciscus vertrouwt niet langer op geld en 
mooie dingen, hij vertrouwt op God en kiest er voor om arm te leven, zoals Jezus. Hij gaat 
rondtrekken en vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schepping. Dat laat 
iedereen weten dat je dieren niet mag slaan, maar juist goed voor ze moet zorgen. Lees 
het verhaal hieronder maar. 

Op 4 oktober herdenken we in de katholieke kerk de sterfdag van de heilige Franciscus. 
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Knutselen  

Maak de 'wolf van Gubbio'. Ga naar 
(https://www.geloventhuis.nl/2017/wie-is-bang-
voor-de-wolf/knutselen-en-doen/wolf-van-
karton.html) om te zien hoe dat kan. 
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Zondag 4 oktober is het dierendag – de dag waarop je je hond, poes 
of goudvis extra mag verwennen. Maar weet je waarom we dieren-
dag juist op 4 oktober vieren?

Franciscus wordt in 1181 geboren in het plaatsje Assisi. Zijn vader 
is een lakenkoopman en de zaken gaan goed. Franciscus heeft een 
gemakkelijk leventje en houdt van feesten. Hij droomt ervan om rid-
der te worden. Maar in de oorlog wordt hij gevangen genomen en 
wordt ziek. Als Franciscus op een dag een wandeling maakt komt 
hij bij een vervallen kerkje. Daar wordt hij geroepen door God. Fran-
ciscus vertrouwt niet langer op geld en mooie dingen, hij vertrouwt 
op God en kiest er voor om arm te leven, zoals Jezus. Hij gaat rond-
trekken en vertelt de mensen over zijn liefde voor God en de schep-
ping. Dat laat iedereen weten dat je dieren niet mag slaan, maar juist 
goed voor ze moet zorgen. Lees het verhaal hierboven maar. 
Op 4 oktober herdenken we in de katholieke kerk de sterfdag van 
de heilige Franciscus.

http://www.missiokids.nl/Heiligen/SintFranciscus.html
 

WFranciscus en de wolf
Geschreven door C. Leterme (2008) 

Het was stil in het stadje Gubbio. Iedereen was 
bang voor de wolf. Op een dag liep Franciscus 
door Gubbio. Van overal kwamen mensen naar 
hem toe. 'Hij eet onze dieren op, hij valt zelfs 
onze kinderen aan,' riepen ze. 'Die wolf moet 
weg! Hij moet dood!' De volgende dag ging 
Franciscus op zoek naar de wolf. Niemand 
durfde met hem meegaan. Bij de rand van het 
bos bleef Franciscus staan. Hij hoorde een 
woedend gegrom. Plotseling sprong de wolf 
tevoorschijn. Franciscus keek hem aan en zei: 
'Ik moet met je praten.' Stomverbaasd staarde 
de wolf hem aan. 'Broeder wolf, je gedraagt je 
niet zoals het hoort,' zei Franciscus streng, 'ik 
weet wel dat je honger hebt, veel honger. Maar 
daarom mag je nog niet alles opeten. Kom mee 
naar Gubbio. Als je me belooft dat je de mensen 
geen kwaad meer zult doen, zorg ik ervoor dat 
je elke dag te eten krijgt. Wil je dat?' De wolf 
kwispelde met zijn staart. De mensen van Gub-
bio gingen bang opzij. 'Wees maar niet bang,' 
riep Franciscus, 'ik heb goed nieuws. Broeder 
wolf wil geen ruzie. Hij had grote honger, en hier 
was veel te eten. Hij zal jullie nooit meer kwaad 
doen, als jullie beloven hem iedere dag te eten 
te geven.' De mensen sloten vriendschap met 
de wolf. Er kwam vrede in Gubbio.

Knutselen 
Maak de 'wolf van Gubbio'. Ga naar

https://www.geloventhuis.nl/2017/
wie-is-bang-voor-de-wolf/knutselen-
en-doen/wolf-van-karton.html 

om te zien hoe dat kan.

Franciscus en de vogels
(C. LETERME, bewerking van: Thomas van Celano, Eerste levensbe-
schrijving, nr. 58)

Op een dag trok Franciscus samen met enkele broeders door 
het dal van Spoleto. Ze kwamen bij een plek waar veel vogels 
graantjes oppikten. Toen Franciscus hen zag, liep Hij er enthou-
siast op af en groette ze alsof het mensen waren. ‘Vrede voor 
jullie’ riep hij. De vogels keken hem aan. Ze vlogen niet weg. Het 
was alsof de vrede in Franciscus over hen kwam. Toen vroeg hij 
aan de vogels: ‘Willen jullie soms luisteren naar het woord van 
God?’ Daarna sprak hij hen toe en besloot met de woorden: 
'Broeders vogels, jullie moeten jullie Schepper loven en altijd 
van Hem houden. Want Hij gaf jullie veren als kleding en vleugels 
om te vliegen en verder alles wat jullie nodig hebben. Hij gaf jullie 
vrije, zuivere lucht als verblijfplaats. Jullie zaaien niet en maaien 
niet. En dat hoeft ook niet. Want zonder dat jullie er iets voor 
hoeven te doen, beschermt Hij jullie en regelt alles voor jullie.' 
Toen begonnen de vogels hun hals te rekken, hun vleugels te 
strekken, hun snavel te openen en naar Franciscus te kijken. Die 
wandelde tussen hen rond, terwijl hij met zijn pij langs hun kop-
jes en lijfjes streek. Daarna zegende hij hen en zei dat ze gerust 
mochten wegvliegen. Dit gebeuren gaf een nieuwe wending aan 
zijn leven. Vanaf die dag ging hij met alle andere schepselen om 
als zusters en broeders.
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