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BEREIKBAARHEID PAROCHIESECRETARIAAT
U kunt het parochiesecretariaat als volgt bereiken.
Bezoek - Dorpsweg 80:
• Dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30
Telefonisch - 010 2101 727:
• Dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 11.30
Noodgevallen:
Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft vanwege ziekte of overlijden kunt
u contact opnemen met het noodpastoraat op het mobiele telefoonnummer
0627-53 77 26. U kunt dan een bericht inspreken waarna u zo spoedig mogelijk
wordt teruggebeld.

DE GOEDE WEEK

TER OVERWEGING…..
Anders dan andere nachten…
De nachtwake van Pasen is anders dan alle andere nachten. In het donker
komen wij samen in de kerk, omdat wij hopen en vertrouwen dat het donker
niet het laatste woord heeft. Daarom ontsteken wij één kaars, de Paaskaars.
Daarmee brengen wij het vuur naar binnen: één klein vlammetje maar. Op
goed geloof dat het licht altijd sterker zal zijn dan het duister, geven wij het
licht door aan elkaar.
Anders dan vorig jaar, toen de kerken gesloten waren, kunnen wij dit jaar de
Paaswake vieren (al is het met slechts 30 parochianen). En dat is belangrijk,
want met Pasen vieren wij dat het licht sterker is dan alle duisternis die over
deze aarde gaat. Dat vieren wij tegen beter weten in, want er is nog zo veel
ellende in de wereld. Maar toch blijven wij geloven – tastend en zoekend – dat
duisternis en dood niet het laatste woord hebben.
Zeker, wij horen uit alle hoeken van de wereld over onrecht, geweld en terreur.
En ook in onze eigen omgeving kennen wij mensen die lijden aan de gevolgen
van corona, of aan een andere slopende ziekte. In onze eigen buurt, op het
werk of op school zijn er soms zinloze ruzies en conflicten. In deze tijd van lock
down zijn er veel spanningen in de samenleving.
Misschien juist daarom komen wij elk jaar met Pasen in het donker samen:
omdat wij het licht en de warmte zo hard nodig hebben in deze soms duistere
wereld. Wij horen verhalen over een volk dat wordt bevrijd uit de slavernij;
over God die heel de aarde draagt; en over Iemand die leeft door de dood
heen. Dat zijn verhalen die ons moed geven en die licht geven in de duisternis.
Maar dan moeten wij wel door het donker heen gaan. Als wij licht willen zien,
ook al is het maar een klein vlammetje, dan moeten wij eerst het donker
aandurven.
Juist zó moest het Joodse volk ook eerst door het water heen, door het diepe,
voor het bevrijd kon worden uit de slavernij. Door het diepe gaan, door het
duister: dat kunnen alleen mensen die durven te vertrouwen. Dat vieren wij
met Pasen. Hoe hoog de golven ook kunnen gaan in ons menselijke bestaan,
God houdt ons bij de hand. Want, zo horen wij in dezelfde nacht: het is God
die heel deze wereld draagt. Hij bracht licht in de duisternis. Hij schiep ordening
in de chaos. Met Pasen horen wij dat God nooit laat varen het werk van zijn
handen. Wat ons ook overkomt, Hij blijft ons trouw. Wij geloven dat juist Jezus
Christus het is, die alle duisternis overwint.

Niet dat Jezus geen duisternis gekend heeft, of geen lijden: integendeel. Hij
heeft alle schaduwkanten van ons menselijke bestaan gekend, meer dan wie
ook. Hij is gedood; zijn leven leek mislukt; Hij lag in het donkere graf.
Maar met Pasen horen wij dat de steen is weggerold. Het graf is leeg. Een
boodschapper komt het ons melden, schitterend van licht.
Wij hoeven niet meer bang te zijn, want alle kwaad en alle duisternis is
overwonnen. Wij vieren dat één Mens, kwetsbaar en weerloos,
niet stuk te krijgen was. Hij leeft en geeft ons leven, voorgoed.
En hoe donker ook onze nacht mag zijn, er zal altijd een licht branden. Hoe
hoog de golven ook mogen gaan: zij zullen ons niet overspoelen. Ook al dragen
wij zorgen met ons mee -over onszelf, over wie ons lief zijn, over onze wereldhet kwaad en de dood zijn overwonnen.
Jezus gaat ons voor op onze weg. Net als dat ene slavenvolk mogen wij, door
water en duisternis heen op weg gaan. Wij krijgen de opdracht om het
iedereen te vertellen èn om het te doen: deze wereld iets meer te laten lijken
op het land dat God ons beloofd heeft.
Mede namens alle medewerkers (priester-assistent, parochiebestuur,
vrijwilligers) wens ik u: Zalig Paasfeest!
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis
SERVE THE CITY ROTTERDAM

Bemoedigende wijkacties in Carnisse met Pasen en Hemelvaart!
Wil jij je samen met christenen uit allerlei kerken in Rotterdam inzetten voor
je stad in deze moeilijke periode? Doe dan mee met acties van Serve the City
Rotterdam met Pasen en Hemelvaart! Jaarlijks organiseert Serve the City
samen met kerken en vrijwilligers de Hemelvaartsactie: diaconale buurtacties
rond Hemelvaart in nu 11 wijken in Rotterdam.

Vanwege de corona-maatregelen krijgt de Serve the City Hemelvaartsactie dit
jaar opnieuw een aangepaste vorm: Samen met 60 kerken in Rotterdam
organiseren we acties die aansluiten bij de huidige situatie en waarmee we
Rotterdammers die het momenteel moeilijk hebben kunnen bemoedigen.
Ook in Carnisse organiseren de lokale kerken dit jaar mooie wijk-acties. Met
Pasen gaan we plantjes uitdelen bij seniorenflats in de wijk. Met Hemelvaart
gaan we o.a. tuintjes opknappen en taart uitdelen in de wijk! Jouw hulp hierbij
is welkom! Meer informatie volgt!
Voor verdere Informatie:
Hein Steneker, pastoraal werker r.-k. wijkpastoraat.
Telefoon: 06-12458146. Email: h.steneker@bisdomrotterdam.nl
Partners in Carnisse:
Kerk van de Nazarener, ICF Rotterdam Zuid, H. Michaël en Clemensparochie
(r.-k. wijkpastoraat), Adventkerk, Het Anker
Doe mee - want aandacht maakt het verschil in deze tijd!
VIER PASEN
In de Goede Week (vanaf 28 maart) geven de
bisschoppen op www.vierpasen.nl persoonlijk
uitleg bij onderdelen van de Goede Week en
Pasen. De opnames door katholiekeleven.nl met
de bisschoppen vonden plaats op 12 maart, 15
maart en 16 maart. Op 22 maart is er nog een
opname met kardinaal Eijk. De eerste video
komt online op Palmzondag 28 maart. De bisschoppen vertellen in de video’s
onder meer over de betekenis van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede
Vrijdag en Pasen én de periode daarna. Ze nemen de kijkers zo mee op de weg
die Jezus ging in de dagen voor en na Zijn Verrijzenis.
Voor de uitzending van de zondagse viering van de eucharistie verwijzen we je
naar KRO-NCRV. Elke zondag wordt de mediaviering uitgezonden om 10.00 uur
op NPO. Voorafgaand aan deze mediaviering wordt vanaf 9.45 uur het
Geloofsgesprek uitgezonden op NPO2. Op www.vierpasen.nl staan handige
links en downloads. Zo is er een link naar Vastenactie.nl om in de veertig dagen
voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen.

KERKBALANS 2021

EN
S
S
TU

gen T
n
i
egg AAR
z
e
M
to
14 ER 25
DP
N
STA

,0
50
6
.
=5

0

Onder de titel “Geef voor je kerk” loopt nu de actie Kerkbalans die is gestart in
februari/maart. Wij mogen ons verheugen in de toezeggingen toe nu toe.
Voor het onderhoud, gas en licht, verwarming, beheerskosten en kosten voor
de eucharistievieringen is het nodig het begrote tekort van € 8.000,= via deze
actie zo klein mogelijk maken. Het beste zou zijn als na de afsluiting van de
actie Kerkbalans het hele bedrag is gerealiseerd. Mocht u uw bijdrage voor het
behoud van kerk en de openstelling voor de eucharistievieringen nog niet
hebben toegezegd, dan doen wij een vriendelijk en dringend beroep op u om
via het formulier uw toezegging kenbaar te maken. Het formulier is
beschikbaar in de vestibule van de kerk of via ons emailadres
info@michaelenclemens.nl.
De bijdrage kerkbalans kunt u storten op het bankrekeningnummer
NL17INGB0000429521 t.n.v. Michael en Clemensparochie, via de collecte of
via
de
doneerknop
op
de
website
van
de
parochie
www.michaelenclemens.nl/doneren
Wij danken u bij voorbaat voor uw toezeggingen en bijdragen. U helpt
daardoor actief mee aan het beheer en onderhoud van onze en uw
parochiekerk. Voor vragen of hulp bij de actie Kerkbalans 2021,
kunt u contact opnemen met de penningmeester de heer Wim
Niemantsverdriet op telefoonnummer 06-40943757 en famcol@caiway.nl
en/of de secretaris de heer Manfred Lit via info@michaelenclemens.nl.
Het parochiebestuur

ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID
In de Katholieke Kerk heet sinds het jaar 2000 de eerste zondag na Pasen ook
de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.
In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de Tweede Zondag van
Pasen (Beloken Pasen) uit tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De
Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005, op de vooravond van deze feestdag.
Het besluit om de Tweede Zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van de
Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke
Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina
Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die hij
in 1993 zalig verklaarde.
Zr. Maria Faustina beweerde dat Christus
aan haar verschenen was. Hij zou zich aan
haar hebben bekendgemaakt als de
Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar zou
Hij gezegd hebben de Tweede Paaszondag
voortaan te wijden aan de goddelijke
barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen
die op die dag gaan biechten en te
communie gaan, bijzondere genade zullen
ontvangen.
Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwijzingen
had gegeven voor een afbeelding van Hem.
Deze is daadwerkelijk vervaardigd door de
kunstenares Janice Balabon.
Zij schilderde de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien, een
rode en een blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom
staat voor water en de rode voor bloed.
Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken
door de Romeinse militair Longinus. Het bloed staat voor het leven van de
zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd
worden.
website: www.kro-ncrv.nl

KINDERPAGINA

KLEURPLAAT

PASEN OPSTANDING
Wie sleept zich daar door de straat
met op zijn rug een kruis
Geslagen, bespot, vernederd
en door het volk verguisd.
Getekend door een moeilijk leven
gaat deze veroordeelde man.
Als een dier voortgedreven
totdat Hij echt niet meer kan.
Heel even is er mededogen
bij een Romeins soldaat.
Zijn kruis wordt Hem afgenomen
gelegd op Simon die daar staat.
Ze brengen Hem naar Golgotha
veroordeeld tot de dood.
Niemand kon Hem aanklagen.
Het onrecht is zeer groot.
Daar stierf onze Verlosser
voor de zonden van ons te saam
en het was onontkoombaar
iets waar ik mij voor schaam.
Maar de dood kon Hem niet houden
mijn Heer is waarlijk opgestaan!
Door Zijn lijden mogen we juichend
straks de hemel binnen gaan.
Kijk niet wanhopig om je heen
maar zie op naar de opgestane Heer
Hij draagt je door dit leven
en komt heel spoedig weer!
Dichter: Anita den Boer-Kosmeier

HEMELVAART VAN DE HEER
Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God,
verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij
vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van
het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.
En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat.
Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven
kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het
Evangelie. De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons
leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood
heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid.
Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.
De heilige Maagd Maria is na haar inslaping ten hemel opgenomen door de
Heer, dus we kunnen niet spreken van een "hemelvaart" van Maria. Ze is niet
uit eigen kracht ten hemel "gevaren", maar door de kracht van God ten hemel
opgenomen.
www.rkdocumenten.nl/rkdocs/

TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN (Joh. 20: 21-23)
Hij blies op hen en wekte hen tot leven;
zoals God Adam eens tot leven riep
zo wilde Hij Zijn jong'ren volmacht geven
te heersen over alles wat Hij schiep;
maar deze heerschappij zou dienen worden,
elkaar de voeten wassen, needrig, klein,
zoals de Heer deed, toen Zijn jong'ren morden
omdat niet één de minste wilde zijn.
Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven
waarmee het rijk der heemlen opengaat:
"Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven,
en rekent gij ze toe - Ik straf hen voor hun kwaad."
Tot tweemaal toe sprak Hij Zijn woord van vrede
opdat die hen geheel vervullen mocht: want wie Hij uitzendt, wordt
door Zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht
Nel Benschop – uit: ‘hemel-hoog & aarde-diep’

IJSHEILIGEN
IJsheiligen is de naam van een groep heiligen wier gedachtenissen worden
gevierd van 11 tot en met 15 mei. Deze periode zelf wordt ook wel IJsheiligen
genoemd. Tot de IJsheiligen worden gerekend:
•
•
•

•
•

Mamertus (11 mei), aartsbisschop van Vienne († 475)
Pancratius (12 mei), uit Frygië, martelaar te Rome († ca. 304)
Servatius (13 mei), uit Armenië, bisschop van Tongeren, uitgeweken naar
Maastricht († 384)
Bonifatius van Tarsus (14 mei), martelaar († 307)
Sophie van Rome (15 mei), martelares († 304)

De aanduiding 'IJsheiligen' voor deze periode in de maand mei, vindt haar
oorsprong in de volksweerkunde. Aanvankelijk besloeg de periode vier dagen
en werd de periode ook wel – toen Sophie nog in het lijstje ontbrak – 'strenge
heren' genoemd.
De naam IJsheiligen houdt verband met het feit dat er op deze dagen van het
jaar nog nachtvorst kan optreden. Plotselinge veranderingen in temperatuur,
die onder andere het gevolg zijn van het nog relatief koude zeewater, zijn
kenmerkend voor deze periode en kunnen ook in juni nog voorkomen. Volgens
de volkswijsheid is het verstandig om pas na IJsheiligen te planten in de volle
grond.

De IJsheiligen hebben evenals veel andere heiligen hun eigen weerspreuken,
zoals bijvoorbeeld:
“Pancraas, Servaas, en Bonifaas, brengen sneeuw en ijs helaas!”

PINKSTEREN EN TWEEDE PINKSTERDAG
Op de dag van Pinksteren wordt de heilige tijd van de vijftig dagen van Pasen
afgesloten. Tegelijk met de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen
in Jeruzalem (vgl. Hand. 2, 1-4) het ontstaan van de Kerk en het begin van de
zending van de apostelen naar alle stammen, talen, volken en naties herdacht.
(Romeins Martyrologium, Inleiding, nr. 10; Directorium over volksvroomheid en
liturgie, 156)
Vigilieviering
Bij de mis die ’s avonds op de vigilie van Pinksteren wordt gevierd, worden vier
teksten uit het Oude Testament aangereikt, zodat men er één vrij uit kan
kiezen, om aldus de veelzijdige betekenis van het hoogfeest in het licht te
stellen. De lezing uit de Apostel toont hoe de gave van de Geest in de Kerk tot
uitwerking komt. De lezing uit het Evangelie gedenkt vervolgens hoe door
Christus de belofte van de Geest werd gedaan, toen Hij nog niet verheerlijkt
was. (Ordo lectionum missae, 102)
Aanbeveling verdient de verlengde viering van de eucharistie (de vigilie) op de
vooravond die niet, zoals de paaswake, een doopkarakter heeft, maar
gekenmerkt wordt door een aanhoudend en vurig gebed naar het voorbeeld
van de apostelen en leerlingen, die eensgezind volhardden in het gebed samen
met Maria, de moeder van Jezus, in de verwachting van de heilige Geest.
(Paschalis sollemnitatis, 107).
Vooral in de kathedrale kerk, maar ook in de parochies heeft deze viering van
de voortgezette vigiliemis een groot gewicht gekregen. Zij is een voortdurende
demonstratie van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de Kerk. Hij
ontsteekt in de harten geloof, hoop en liefde, uitstekende deugden, die aan de
christelijke godsvrucht hun waarde geven. Dezelfde Geest veredelt de talrijke
en uiteenlopende vormen van overdracht van de christelijke boodschap
overeenkomstig de cultuur en de gewoonten van iedere plaats in alle tijden.
(Directorium over volksvroomheid en liturgie, 156)
De eucharistieviering van Pinksterzondag
Voor de dagmis is het gebruik hernomen om als eerste lezing het verhaal te
lezen over de grote gebeurtenis met Pinksteren; de teksten uit de Apostel
tonen evenwel wat in het leven van de Kerk de uitwerkingen zijn van de Geest
die werkzaam is.

De lezing uit het Evangelie brengt Jezus in herinnering die aan zijn leerlingen
op de avond van Pasen de Geest meedeelt, terwijl andere teksten ter keuze
spreken over het handelen van de Geest in de leerlingen en in de Kerk. (Ordo
lectionum missae, 102). De Pinkster-sequentie moet worden gezongen vóór
het alleluia; op deze dag is de sequentie niet facultatief. (vgl. Algemeen Statuut
van het Romeins Missaal, 64)
De eerste lezing van deze dag is genomen uit de Handelingen van de Apostelen,
en verhaalt de gebeurtenis zelf van Pinksteren, terwijl het Evangelie verhaalt,
wat er gebeurde op de avond van paaszondag. De verrezen Heer blies over de
leerlingen en zei: “Ontvangt de Heilige Geest” (Joh. 20, 22). Pasen is Pinksteren.
Pasen is reeds de gave van de Heilige Geest. Pinksteren is echter de
overtuigende manifestatie van Pasen aan alle volken, omdat het vele talen
verenigt in één nieuwe taal, die spreekt over “Gods grote daden” (Hand. 2, 11),
die in de dood en verrijzenis van Jezus zijn getoond en geopenbaard.
Vervolgens bidt de Kerk in de eucharistieviering: “Heer, wij bidden U dat de
belofte van uw Zoon vervuld mag worden: laat de Heilige Geest ons het geheim
van dit offer beter doen kennen en ons de volle waarheid ontsluiten” (gebed
over de offergaven). De deelname aan de heilige communie op deze dag wordt
voor de gelovigen hun pinkstergebeuren.
Terwijl zij in processie het Lichaam en
het Bloed van de Heer gaan
ontvangen, legt de antifoon bij de
communie hun het lied op de lippen
van de Schriftverzen die zijn genomen
uit het pinksterverhaal, dat zegt: “Zij
werden allen vervuld van de Heilige
Geest: zij begonnen te spreken van
Gods grote daden. Alleluia”. Deze
verzen vinden hun vervulling in de
gelovigen
die
de
Eucharistie
ontvangen.
De
Eucharistie
is
Pinksteren.
(vgl. Homiletisch
Directorium, 56)
Ontleend aan: rkliturgie.nl/liturgische-catechese/

