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TER OVERWEGING

“Veertig dagen naar binnen keren…”

Aan het begin van deze maand is de Veertigdagentijd al weer begonnen. Het is de
vastenperiode in de christelijke traditie, ter voorbereiding op het Paasfeest. Van
oudsher is dit de tijd waarin bezinning, boete en inkeer centraal staan. Wij
bereiden ons voor op het hoogfeest van Pasen.
Dat doen wij in een tijd waarin alles snel gaat. Nog geen twee maanden geleden
ruimden wij de kerstversiering op, en nu liggen de paaseitjes al in de winkel,
terwijl de vastentijd nog moet beginnen… Zo’n lange periode van voorbereiding,
van uitzien-naar, lijkt ver van ons af te staan.
Daarbij komt dat onze aandacht terecht gevraagd wordt door de zorgen en de
noden van onze tijd. Wij hebben twee jaar geleefd met de beperkingen van de
coronacrisis. Het alarm over de klimaatverandering heeft luid geklonken, en is
kracht bijgezet door enkele grote stormen. Inmiddels is gebeurt wat onmogelijk
leek, en is er oorlog in Oost-Europa.
De Veertigdagentijd heeft alles te maken met wat er in deze wereld gebeurt. Het
gaat om gerechtigheid doen waar onrecht is, vasten waar wij te veel consumeren,
en bidden wanneer wij denken dat alles maakbaar is. Het gaat er niet om dat
anderen zien wat voor een goede volgeling van Jezus we zijn. Wij doen zo vaak
iets om aan de verwachtingen van onze omgeving te voldoen. Wij worden soms
al te gemakkelijk meegesleurd in het volgen van de laatste trend.
Geloven en christen-zijn is niet meer vanzelfsprekend is in onze samenleving. En
als we dat wel willen, volgelingen van Jezus Christus zijn, dan moeten we
voortdurend op zoek naar vormen om ons geloof te beleven ion deze snel
veranderende tijd. Daarvoor is een houding nodig van innerlijke eenvoud.
Ook in het geloof spelen verwachtingen van anderen soms een grote rol. Vroeger
wist iedereen in katholieke kring precies wat er van ons verwacht werd in de
Vastentijd. Die duidelijkheid en saamhorigheid zien we in onze tijd nog wel bij
moslims, of bij orthodoxe christenen uit het Midden-Oosten. Maar in onze eigen
traditie zijn die vaste vormen sleets geraakt of zelfs losgelaten. Dat kan enige
vrijheid geven om zelf op zoek te gaan naar een eigen vorm van geloofsbeleving.
Maar die vrijheid kan ook vrijblijvendheid worden.
Hoe geven we vorm aan bidden, aan vasten, aan gerechtigheid doen, als we niet
kunnen terugvallen op een bestaande gewoonte? De Veertigdagentijd doet een
appèl op ons hart, op onze ziel. Daar is de plek waar wij geloven. Daar worden wij
geraakt door wat er in deze wereld gebeurt.
Daar kan ons geloofsleven, na een periode van dorheid, weer tot bloei komen.
Wij stemmen ons hart, onze ziel, ons verstand af op Jezus Christus en zijn
boodschap van Gods rijk.
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Juist het hart van ons geloof speelt zich aan onze binnenkant af. Dat is voor
anderen niet direct te zien. Alleen wat wij, in beweging gezet door ons innerlijke
geloof, concreet doen is van buitenaf zichtbaar. God ziet wat wij geloven en
ervaren van binnenuit, met hart en ziel. Hij oordeelt niet, maar Hij kijkt liefdevol
naar de innerlijke worsteling die wij in ons leven soms meemaken.
Daar gaat het vóór alles om in de veertig dagen op weg naar Pasen: dat wij met
mildheid ons eigen hart onderzoeken. Wat leeft er van binnen? Voel ik nog vuur,
of is het dor en koud? Is er een nieuwe impuls mogelijk in mijn geloofsleven?
Neemt u daar in de komende weken eens de tijd voor. Veertig dagen krijgen wij
te tijd om te groeien in geloof en in liefde. Want nieuw leven moet de kans krijgen
om tot groei te komen, ook ons nieuwe leven in Christus.
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis
KERKBERICHTEN MAART/APRIL 2022
Bijzondere dagen voorafgaand aan de Goede Week
Zondag
06-27 maart 11.00
Zondagen 40-dagentijd
Zondag
10 april
11.00
Palmzondag
De Goede week
Donderdag 14 april
Vrijdag
15 april
Vrijdag
15 april
Zaterdag
16 april
Zondag
17 april
Maandag
18 april

17.00
15.00
17.00
11.00
11.00

Witte Donderdag - Eucharistieviering
Goede Vrijdag – Kruisweg
Avondplechtigheid
Geen viering
Hoogfeest van Pasen- Eucharistieviering
Tweede Paasdag- Eucharistieviering
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Voorbereiding 1e Heilige Communie 2022
Woensdagen in maart om 15.00 uur en 16.00 uur op: 09-03, 16-03, 23-03, 30-03
Woensdagen in april om 15.00 uur en 16.00 uur op: 06-04, 13-04, 20-04
Catechese
Een keer per maand is op zondag na de H. Mis een catechesegesprek met ouders
van de communicanten in de parochiezaal. Uw aanwezigheid wordt op prijs
gesteld. Indien mogelijk geeft u voor deze catechese een vrijwillige bijdrage.
De bijeenkomsten op zondagen in maart en april zijn op 12-03 en 10-04
Heilig Vormsel
Op zondag 8 mei 2022 zal in de eucharistieviering het Heilig Vormsel worden
toegediend door bisschop v.d. Hende. Van deze viering zal een fotofilm met
muziek worden gemaakt en u zult in de volgende Michaelklok worden
geïnformeerd waar u deze kunt terugzien
Club Dolfijn
Wat weet jij van Jezus?
Jezus was een echte influencer in zijn tijd. Een, echte authentieke
influencer werkt vanuit een passie voor iets wat zij graag met
anderen wil delen. Kom naar Dolfijn en laat je inspireren.
Voor meisjes die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel of het
al hebben gedaan en zich er toch nog meer in willen verdiepen.
Wanneer: Elke vierde zaterdag van de maand van 11.00 - 12.00
uur. Wij hopen dat je erbij bent op:
zaterdag 26 februari, zaterdag 26 maart, zaterdag 23 april, zaterdag 28 mei,
zaterdag 25 juni
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
Voor de vele taken in het parochiewerk vragen wij vrijwilligers voor;
* de functie van lector tijdens de Eucharistievieringen
* versterking van het koor
* de administratie
* het schoonmaken van de kerk
* de redactie van de Michaelklok
*de grote schoonmaak van de benedenverdieping van de pastorie
Uw inzet wordt zeer gewaardeerd en u kunt u aanmelden bij de pastorie of stuur
een email naar info@michaelenclemens.nl
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KERKBALANS 2022 - Geef vandaag voor de kerk van morgen
Onder de titel “Geef voor je kerk” startte ook dit jaar in februari in onze parochie
de actie Kerkbalans. Via de liturgie en posters bent u al geïnformeerd over het
resultaat en het verloop van de actie Kerkbalans van 2022. Tot nu toe is door de
parochianen toegezegd een extra bijdrage te leveren van ruim 5.000, = Daarmee
is het streefbedrag van 10.000, = helaas nog niet bereikt, maar wij hebben de
goede hoop dat u ook voor het jaar 2022 een toezegging zal doen en wij de voor
het onderhoud, gas en licht, verwarming en beheerskosten benodigde bijdragen
zullen gaan halen. Om het voor de penningmeester inzichtelijk te maken en te
houden (kunnen we de kosten van de kerk betalen??) zien wij uw opgave via het
toezeggingsformulier graag tegemoet. U vindt deze formulieren in de ‘Kerkbalans
enveloppe’ in de hal van de kerk. U kunt uw kerkbalans bijdrage ook kenbaar
maken via ons emailadres info@michaelenclemens.nl. De bijdrage kerkbalans
kunt u storten op het bankrekeningnummer NL17INGB0000429521 t.n.v. Michael
en Clemensparochie of via de maandelijkse deurcollecte. Wij danken u bij
voorbaat voor uw toezeggingen en bijdragen. U helpt daardoor actief mee aan
het beheer en onderhoud van onze parochiekerk. Voor vragen of hulp bij de actie
Kerkbalans 2022, 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
VIER PASEN!
Op Aswoensdag 2 maart gaat de website vierpasen.nl
online. De website is een initiatief van de
Nederlandse bisschoppen en roept op om Pasen 2022
te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver versoepeld
dat de parochies met Pasen parochianen weer vrijuit
kunnen verwelkomen in de kerk.
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De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de
Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.
Een belangrijke link op vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. Daar
is het eenvoudig om de websitelink van de eigen parochie te vinden met
informatie over Pasen in de eigen parochie. Met name voor kerkgangers die niet
regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.
Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-katholieke Kerk het belang
om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de
periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint
op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.
Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van
de Vastenactie ‘Wandel voor een Ander’ en ook door de boodschap van paus
Franciscus voor deze periode te lezen.
Voor kinderen is er op vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt
de site om de uitzending van de eucharistie via en op internet te vinden, evenals
het paasevangelie op rkbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site
nog verder aangevuld met links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd
vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!
ALGEMENE BISSCHOPPENSYNODE
Half oktober zijn in alle bisdommen over de hele wereld de voorbereidingen voor
een nieuwe Algemene Bisschoppensynode begonnen. De échte synode is pas in
2023, maar paus Franciscus wil met een lange voorbereiding zoveel mogelijk
mensen erbij betrekken. De eerst vraag luidt natuurlijk: wat een synode? Dat is
een kerkelijke vergadering, waarop belangrijke vraagstukken worden besproken.
De katholieke kerk kent twee soorten synodes: een vergadering voor één bisdom,
waarbij priesters en gelovigen met hun eigen bisschop in gesprek gaan en de
Algemene Bisschoppensynode in Rome. Dat is een permanent instituut dat na het
Tweede Vaticaans Concilie in 1965 werd opgericht als adviesorgaan voor de paus.
Meestal wordt er eens in de drie of vier jaar een vergadering van de Algemene
Bisschoppensynode gehouden. Er komen dan honderden bisschoppen naar
Rome. De laatste keer was dat in 2018. Tijdens de volgende synode in oktober
2023 wil paus Franciscus praten over de vraag hoe de Kerk meer synodaal kan
worden. Dat wil zeggen: hoe meer geledingen bij het beleid van de Kerk
betrokken kunnen worden. Nieuw is dat er nu al in alle bisdommen
voorgesprekken worden gehouden, waaraan gelovigen kunnen deelnemen.
Het Vaticaan heeft vragenlijsten verspreid, die in parochies besproken kunnen
worden. Daarvan wordt per bisdom een eindverslag gemaakt.
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Volgend jaar wordt er op nationaal niveau en per continent verder gesproken.
In oktober 2023 vindt dan in Rome de echte bisschoppenvergadering plaats.
JONGEREN CATACHESE
Hoe kan er zoveel lijden en kwaad In de wereld zijn?
Dat is een eeuwenoude vraag die gelovigen zeer bezig gehouden heeft en blijft
bezig houden. Helemaal deze vraag oplossen kunnen we natuurlijk niet. Er zijn
allerlei vormen van lijden. Zo is er veel lijden dat mensen elkaar onnodig aandoen.
Denken we maar eens aan oorlogen (en nu actueel de strijd in Oekraïne) en aan
ruzies op kleine schaal. Ook het immense probleem van armoede en honger is
voor een belangrijk deel door mensen veroorzaakt en dus ook op te lossen! Maar
er zijn ook vormen van lijden die gegeven zijn met ons leven hier op aarde, zoals
ziektes en natuurrampen. Dit leed is wel terug te dringen, maar zal nooit helemaal
verdwijnen. Trouwens, er zullen altijd mensen dood blijven gaan en ook dat geeft
veel leed. We zullen dus in ons leven altijd met lijden te maken krijgen. Toch durft
Paulus in een van zijn brieven te schrijven dat al het lijden van deze tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat
(Rom.8). Dit lijkt misschien een zoethoudertje te zijn. Maar stel dat er na de dood
niets meer ‘gecompenseerd’ wordt, zou dan het vele lijden nu nog niet veel
absurder worden? Overigens blijft het voor alle mensen een eerste opgave om
onnodig lijden te helpen bestrijden. Ook Jezus heeft het lijden van mensen
verminderd en ziektes weggenomen.
HOOGFEEST VAN ST. JOZEF
De Rooms-Katholieke Kerk viert jaarlijks op 19 maart het hoogfeest van Sint-Jozef.
Deze Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus.
Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk.
Voedstervader: Jozef, zoon van Jacob, was de man van Maria en de pleegvader
('voedstervader') van Jezus. Hij stamde uit het geslacht van koning David, van wie
voorspeld was dat een van zijn nakomelingen de Messias zou worden. Van beroep
was Jozef timmerman of aannemer in Nazareth.
Rechtschapen: In het Nieuwe Testament speelt hij slechts een rol bij de geboorte
en kinderjaren van Christus. Volgens het Evangelie van Matteüs was Jozef een
"rechtschapen man". Hij overwoog in stilte van zijn verloofde Maria te scheiden,
omdat zij zwanger bleek voordat ze gingen samenwonen. Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel, aldus Matteüs. De engel zei: "Jozef, zoon
van David, wees niet bevreesd, uw vrouw tot u te nemen: het kind in haar schoot
is van de Heilige Geest" (1:20).
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Naamgever: Volgens Matteüs was het Jozef die op gezag van de engel het kind
van Maria de naam Jezus gaf. Jezus komt van het Hebreeuwse Jesjoea en
betekent 'JHWH is verlossing'. Volgens de engel zal Jezus "zijn volk verlossen van
hun zonden".
DE VEERTIGDAGENTIJD
Wat betekent de 40-dagentijd, Heer, in
geestelijk opzicht dan net iets meer?
Ons dan nog meer bewust zijn, bezinnen,
wáár dan ook weer ‘opnieuw’ beginnen?
Voor mij is de 40 dagentijd een tijd van
extra ‘solidariteit’.
Niet alleen maar zien, tevens ook voelen,
meer nog doen voor allerlei goede
doelen.
Aalmoezen, dus nu extra geld geven aan
hen die nauwelijks kunnen overleven.
Beseffende; wat hebben wij het goed, ’t
kan niet dat een ander zo leven moet.
Voor mij is de 40 dagentijd een tijd van
extra ‘soberheid’.
Een tijd van veertig dagen vasten, nog
meer dragen andermans lasten.
Extra warme aandacht, helpen er zijn, bij
verdriet, eenzaamheid en pijn.
Gewoon in alles nog wat meer afzien, zelf
een beetje hongerlijden misschien.
Voor mij is de 40 dagentijd een tijd van
extra ‘spiritualiteit’.
Nog een diepere relatie met God, bewust
zijn van jouw eigen kruis, lot. Beseffende;
ik heb dus niet te klagen vergeleken met
wat Jezus eens moest dragen.
Want zijn lijden was zo intens groot,
dankzij dát, door Hem, opnieuw ‘leven’
ook na onze dood!
L.H.H.
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GEBED TOT ST. JOZEF
Wees gegroet, heilige Jozef,
- Gij afspiegeling van GOD VADER
Wees gegroet, heilige Jozef,
-Voedstervader van de ZOON
VAN GOD
Wees gegroet, heilige Jozef,
-Heiligdom van de HEILIGE GEEST
Wees gegroet, heilige Jozef,
-meest trouwe medewerker van
het grote raadsbesluit van GOD
Wees gegroet, heilige Jozef,
-waardigste bruidegom van de
MAAGD MARIA
Wees gegroet, heilige Jozef,
-geestelijke Vader van alle
gelovigen
Wees gegroet, heilige Jozef,
-beschermer van de maagden.
Wees gegroet, heilige Jozef,
-getrouwe bevolger van het
heilige zwijgen
Wees gegroet, heilige Jozef,
-vriend van de armoede
Wees gegroet, heilige Jozef,
-voorbeeld van zachtmoedigheid
en geduld
Wees gegroet, heilige Jozef,
-spiegel van de nederigheid en de
gehoorzaamheid.
Heilige Jozef,
-wees geprezen onder alle
mensen.
Geprezen zijn uw ogen,
-die zagen, wat gij zag

Geprezen zijn uw oren,
-die hoorden wat gij hoorde
Geprezen zijn uw handen,
-die het mensgeworden Woord
aanraakten
Geprezen zijn uw armen,
-die Hem droegen, Die alle
dingen draagt.
Geprezen zij de eeuwige VADER,
-Die u uitverkoren heeft.
Geprezen zij de ZOON,
-Die u bemind heeft.
Geprezen zij de HEILIGE GEEST,
-Die u geheiligd heeft.
Geprezen zij MARIA, uw bruid,
-die u als bruidegom en broeder
heeft liefgehad.
Geprezen zij de Engel,
-die u tijdens uw leven
beschermd heeft.
In alle eeuwigheid zij geprezen,
-allen die u prijzen en beminnen.
Amen.
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KINDERPAGINA
REBUS VASTENTIJD (OPLOSSING OP PAGINA 15)

DOOLHOF – van Palmpasen tot de Opstanding
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ZOMERKAMPEN 2022
Wat neem je mee als je morgen je tas voor het
zomerkamp mag pakken?
“Alles van het lijstje en een Duckie maar ook
wel extra kleding omdat we soms best vies
worden. We mogen geen telefoon
meenemen, maar dat is niet erg”.
Francesco en Rafaélle kijken uit naar het
zomerkamp. “Wanneer krijgen we de spullen
en mogen we gaan?” De folders en de
aanmeldformulieren voor de zomerkampen
zijn op 16 februari verzonden naar de
parochies en de inschrijving is gestart. Wil jij
ook mee op kinder-, tiener- of jongerenkamp
in de week van 10 t/m 16 juli? Meld je dan
aan! Vraag naar de folder in de parochie of ga
naar de website van het bisdom. Het
inschrijfformulier en informatie kun je vinden
op www.bisdomrotterdam/zomerkampen.
De jongens gaan dit jaar voor het eerst naar het tienerkamp maar één van hen wil
dolgraag nog naar het kinderkamp - omdat zijn vriendje nog geen twaalf is en
zonder hem zal het toch minder leuk zijn. Zijn jullie hier in de eigen parochie ook
vrienden? “Nee, ik ken hem helemaal niet maar hij is mijn vriend op het kamp”.
De jongens geven ongemerkt een belangrijke waarde aan van de zomerkampen:
over grenzen heen kijken, ontmoeten en vrienden maken met de ander. Iedere
dag is er ook een bezinning die zij onder leiding van de diaken mee voorbereiden.
Ze herinneren zich het thema niet meer maar wel dat ze het verhaal in de vorm
van een toneelstuk hebben verteld en op die manier hebben begrepen wat eerst
lastig was.
En gelukkig … er zijn ook verhalen van lekker keten, ondeugend zijn, lol hebben
met elkaar, snurken, gezelligheid met elkaar; kinderen en begeleiding!
Wat erg leuk is? “De spelletjes die een codenaam hebben”. Het paintball
(ballonnetjes) spel met codenaam Picasso, de dag puzzels waar je een prijsje kunt
winnen of het kamplied waarvan ze zelf de coupletten schrijven. Ook het bezoek
van de bisschop en de viering op een heel erg warme zomerdag wordt genoemd.
Kortom een gezellige week met kinderen uit alle windstreken van het bisdom;
samen zijn, en samen eten, friet, erwtjes en broodkapjes, het passeert allemaal
-13-

in het enthousiaste verhaal van twee jongens. “Oh ja … de leiding is ook heel
aardig, ken jij Steef en Ed en Esther ook?”
Wat is voor u als moeder belangrijk? “Het is een fijn, veilig en vertrouwd gevoel
dat de kinderen op zomerkamp gaan omdat het is verbonden aan de kerk. Het is
ook fijn dat er iedere dag een moment van bezinning is zonder dat dit wordt
overdreven, ze krijgen op een leuke manier veel mee in deze week.”
En het allerleukste? “Lol hebben en mijn energie kwijtraken”.
Wilt u meer weten over de zomerkampen die het bisdom jaarlijks organiseert kijk
dan op de website www.bisdomrotterdam/zomerkampen of stuur een mail of je
aanmelding naar jong@bisdomrotterdam.nl; de inschrijfformulieren voor 2022
vindt u op de website.
DE (HUIS-)PAASKAARS
“De Paaskaars is symbool voor het licht van Christus én het is een symbool van
het geloof,” “In één afbeelding wordt als het ware verteld waar het in het
Christelijk geloof om gaat.” In de Paasnacht wordt een nieuwe kaars, het Licht van
Christus binnengebracht. Het licht is sterker dan de duisternis, het leven overwint
de dood!
Geschiedenis: Het gebruik van de Paaskaars gaat terug op een
eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus (5e eeuw) werd
de Paaskaars in de Paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane
Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen
van “Licht van Christus”. Vanouds brandde de Paaskaars van Pasen
tot na de evangelie lezing op Hemelvaart. Zo was de Paaskaars het
teken van de Heer die na zijn verrijzenis gedurende veertig dagen
verscheen aan zijn apostelen. Sinds Vaticanum II (1962-1965) brandt
de Paaskaars tot en met Pinksteren. Na Pinksteren moeten de
leerlingen zelf - de gemeente van Christus dus - de opgestane Heer
gestalte geven in het dagelijks leven, daartoe geïnspireerd door de
heilige Geest. De rest van het jaar wordt de kaars alleen gebrand bij
bijvoorbeeld een doop, uitvaart of huwelijk, als verbintenis met
Christus.
Huispaaskaars: Thuis kan de huispaaskaars het hele jaar branden.
Om zo te benadrukken dat de opgestane Christus, de Levende Heer
altijd aanwezig is. Om te laten zien dat Christus opgestaan en
aanwezig is, er nieuw leven is en licht de duisternis overwint:
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het bepaalt voor ons allemaal de kern van het feest van Pasen en daarmee het
christelijk geloof. Het is een geloof dat soms tegen beter weten in gaat. Het is ook
een voortdurend gebed dat het wáár zal zijn.
Symbolen: De symbolen die in ieder geval op de Paaskaars aanwezig zijn: het
kruis, de letters alfa en omega (de eerste en laatste letter van het alfabet)
symboliseren dat ons leven begint bij de Heer. Tevens is het jaartal erop vermeld.
Daarnaast kunnen er nog verscheidene andere symbolen op zijn geplaatst die
verwijzen naar belangrijke Bijbelse thema’s. Bijvoorbeeld het Lam dat symbool
staat voor Christus. Het Lam dat alle zonden van de wereld op zich neemt ter
bevrijding van de mensheid.
Pastoor Bosma-Parochieblad Heilige Willibrordus
ORIENTATIEDAG VRONESTEYN
Priesterstudent Arno Aardoom nodigt je uit:
“Welkom op Vronesteyn de priester- en diakenopleiding van ons bisdom.
Net als elders in de maatschappij gaan ook wij weer open.” In een video
nodigt priesterstudent Arno Aardoom uit voor de Oriëntatiedag op
Vronesteyn. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen die nadenken over
het priesterschap of diaconaat in gesprek over hoe je je roeping serieus
kunt onderzoeken. “Het lijkt soms alsof het leven de afgelopen jaren
behoorlijk is stil komen te vallen en we nu geleidelijk aan weer als
samenleving een nieuw begin maken. Dan kunnen we natuurlijk
terugvallen op het oude vertrouwde, maar misschien is nu juist dit moment
wel het moment om te kijken wat er leeft in ons hart, wat God ons daar
misschien wil vertellen”, zegt Arno. “Onderzoek je roeping. Wees welkom
en kom langs op onze Oriëntatiedag op zondag 13 maart.”
Vronesteyn is de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. De
Oriëntatiedag is voor mannen (18-45 jaar). Roept God jou tot het ambt van
priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom? Onderzoek
je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn. Aanmelden is nodig en kan via
www.vronesteyn.nl. Oriëntatiedag: Zondag 13 maart, 14.00-16.00 uur
Scan de QR-code en bekijk de video “Priesterstudent Arno
Aardoom nodigt je uit: Oriëntatiedag Vronesteyn”
https://youtu.be/1lICAJ7BBtI
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VASTEN EN PASEN: HOE ZIT HET OOK AL WEER?
Vasten: Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan
gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen,
bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten
staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken: - een
betere omgang met jezelf; - een betere omgang met medemensen; - een betere
omgang met het milieu en de gehele wereld; - een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede
manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat
we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding
op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode: De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op
de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen
tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over.
Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie
evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit
Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land. In de vastentijd draagt de
priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel.
Aswoensdag: De eerste dag van de vastentijd. Mensen kunnen in de kerk op hun
voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws
boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as. De as
wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes
van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. Het askruisje moet mensen
eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat
een mens dus zijn plaats moet kennen.
Halfvasten: De vierde zondag in de vastentijd. In sommige plaatsen wordt dan
nog eens dunnetjes het carnavalsfeest overgedaan, want de vastenperiode is op
de helft. Tijdens de Eucharistie draagt de priester een roze kazuifel: door het paars
van berouw en inkeer schijnt al het licht van Pasen.
Palmpasen: De zondag voorafgaande aan Pasen. Op deze zondag wordt de
intocht herdacht van Jezus in Jeruzalem. Hij zat daarbij niet op een paard (het
symbool van de overheersende Romeinen), maar op een ezel, een symbool van
nederigheid. Omdat Jezus door de menigte werd toegejuicht met palmtakken,
heet die dag Palmzondag.
Op die dag worden ook palmtakjes ingewijd (in weerwil van de naam zijn het
meestal buxustakjes), die door mensen mee naar huis worden genomen om het
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huis beschermen tegen bijvoorbeeld blikseminslag en brand. Het palmtakje wordt
achter een kruisbeeld gestoken.
Goede Week: De week voorafgaande aan Pasen waarin herdacht wordt dat Jezus
zijn lijden en kruisdood moest ondergaan. De Goede Week is het hoogtepunt van
de vastentijd en heel in het bijzonder een week van inkeer en bezinning.
Witte donderdag: De donderdag voorafgaande aan Pasen, waarbij herdacht
wordt dat Jezus het laatste Avondmaal vierde met zijn apostelen (leerlingen) en
daarbij de Eucharistie instelde. De naam Witte donderdag verwijst naar de kleur
van de liturgie (de priester draagt een wit kazuifel) en naar de witte doeken
waarmee op deze dag de kruisbeelden in de kerk zijn afgedekt.
Goede vrijdag: De vrijdag voorafgaande aan Pasen, waarin herdacht wordt dat
Jezus zijn lijden op zich nam en aan het kruis stierf. In de R.-K. Kerk wordt op deze
dag geen Eucharistie gevierd, maar wel de zogenoemde Kruisweg, een
herdenkingsdienst langs de veertien staties van het lijden en de dood van Jezus.
Stille zaterdag: De zaterdag voorafgaande aan Pasen en de laatste vastendag (tot
12.00 uur ’s middags). De dag heet Stille zaterdag omdat dan de kerkklokken niet
geluid worden. Volgens de volksoverlevering waren de kerkklokken dan op weg
naar Rome om de paaseieren te halen.
Pasen: De dag dat christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren. Dat Jezus
op de derde dag na zijn lijden en sterven aan het kruis uit de dood is opgestaan,
is het belangrijkste feit in het christelijke geloven en dus de hoogste feestdag in
de katholieke kerk.
Paasei: Het paasei dankt zijn populariteit mede aan het Vasten. Paus Gregorius
de Grote verbood omstreeks 600 niet alleen om tijdens de vastentijd vlees, maar
ook om eieren te eten. Eieren, die in gekookte vorm langer te bewaren zijn,
werden zo een begeerlijke lekkernij die op paaszondag weer genuttigd mocht
worden.
Paashaas: Naast het paasei is ook de paashaas een symbool van vruchtbaarheid.
Dit stoelt op de Saksische vruchtbaarheidsgodin Easter of Eostre (denk aan de
namen voor Pasen in Engeland Easter en in Duitsland Ostern). In christelijke tijden
werd de haas ook een symbool van onschuld (gezegde: ‘mijn naam is haas’),
waarmee een verband werd gelegd met de gekruisigde, maar onschuldige Jezus
en met zijn Verrijzenis.
Beloken Pasen: De eerste zondag ná Pasen. ‘Beloken’ betekent zoiets als
‘gesloten’, denk bij voorbeeld aan ‘luik’. De term refereert aan het feit dat de
volgelingen van Jezus, de apostelen, zich na diens dood en verrijzenis afgezonderd
hadden, bang voor de dingen die konden gebeuren.
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GEDICHT “PASEN”
Die Lazarus tot leven wekte
is uit de doden opgestaan.
De sluitsteen die het graf bedekte,
ligt afgewenteld langs de baan.
De vrouwen die met balsem komen,
de ogen droef, de monden dicht,
zien achter kromgegroeide bomen
een engel in een hoos van licht.
Ze schrikken en hun vrees wordt mondig.
Ze willen vluchten naar de stad.
Maar vrees en schrik zijn zo kortstondig
voor wie de taal van d’ engel vat.
‘Vrees niet, Hij heeft het graf verlaten
waar ze Hem hebben neergelegd.
Ga heen en meld het uitgelaten.
Geschied is wat Hij heeft voorzegd.’
Die Lazarus tot leven wekte
is uit de doden opgestaan.
De sluitsteen die het graf bedekte,
ligt afgewenteld langs de baan.
Piet Thomas – “In de paastijd”
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HET PAROCHIEBESTUUR WENST U ALLEN

ZALIG PASEN
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