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Mededeling van de Redactie

Dit nummer van Klankkleur is wederom 
een speciale uitgave vergelijkbaar met 
het ‘Paasnummer’. n deze speciale 
Pinksteruitgave vindt u onder groot 
voorbehoud het rooster voor de eerste 
twee zondagen van juli, want we ho-
pen, met u, dat de kerken per 1 juli met 
de nodige beperkingen weer open mo-
gen.  

Het volgende nummer van Klankkleur, 
nr. 4, zal echter weer de inmiddels 
klassieke vorm en uitstraling hebben. 

Omdat wij elkaar nog maar zo weinig 
ontmoeten in of rond de kerk, is het 

misschien wel prettig voor de thuisle-
zers, om wat meer op de hoogte te blij-
ven van het wel en wee in de parochie 
en m.n. van de parochianen die veel 
binnenshuis moeten blijven. 

Als u iets van u af wil schrijven of ver-
tellen hoe u deze tijd doorkomt etc. laat 
het ons dan weten. Dan kunnen wij die 
in het volgende nummer van Klankkleur 
opnemen. 

Schrijf of mail ons dan op: klank-
kleur@h-drieeenheid.nl of lever uw ko-
pij aan op uw pastorie. 

De redactie
 

Woordje van de pastoor 

Beste parochianen, 

Ons parochieblad de Klankkleur is nu 
meer dan ooit de beste en veiligste weg 
om met elkaar in contact te komen. 
Daaraan hebben we in deze moeilijke 
tijd steeds meer behoefte. In deze tijd, 
waarin iedereen gevraagd wordt om 
thuis te blijven, maak ik daarom toch 
weer gebruik van deze weg om even bij 
u langs te komen. Dat had ik liever per-
soonlijk willen doen. Ik hoop dat het 
met jullie en jullie dierbaren goed gaat 
en dat de sobere manier waarop jullie 
het Paasfeest van de Heer hebben ge-
vierd jullie toch de nodige kracht en in-
spiratie geschonken mag hebben om 
ook de voordelen van deze tijd te kun-
nen zien en daarvoor God dank te 
brengen. 

Het is nog steeds niet te bevatten welk 
leed en ongemak het Coronavirus ons 
land en de hele wereld heeft bezorgd! 
Ikzelf kan daar nu na anderhalve 
maand nog niet aan wennen! 

Hoe heeft Gods Kerk en daarbij ons 

eigen parochiegemeenschappelijk le-
ven niet een weg van stilte moeten in-
slaan door de Coronacrisis?  Alle paro-
chiële bezigheden hebben we stop 
moeten zetten en de voorbereiding op 
feestelijke gebeurtenissen zoals de 
Eerste Heilige Communie, onze geza-
menlijke viering op het feest van het 
feest van de Heilige Drie-eenheid, de 
priesterwijding en de eerste H. Mis van 
onze diaken Mikel Palic, enz. En wat is 
het droevig dat onze parochiekerk zo’n 
lange periode van stilte moet aanhou-
den; dat wij als gelovige gemeenschap 
afstand hebben moeten nemen van ons 
geestelijk voedsel omdat de zondagvie-
ringen afgelast zijn! Nu wij niet naar de 
kerk kunnen en ons geloof niet in de 
kerk mogen vieren zullen wij de waarde 
van de Eucharistie en van het samen-
zijn in de kerk misschien echt missen. 
Daar is nu de Geestelijke Communie 
een groot genade! 

Wat hebben u en uw kinderen en ook 
anderen die nu aan huis gekluisterd 
zijn, niet allemaal los moeten laten om 
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van deze moeilijke tijd toch nog iets 
goeds te kunnen maken en optimistisch 
te blijven uitzien naar een betere tijd. 
Hopelijk lukt jullie dit alles wel! En on-
danks de stress van deze bizarre tijd in 
eenieder van ons, is ons allen onge-
vraagd een intiemere tijd geschonken 
om niet alleen de waarde van het gezin 
zelf voor ogen te hebben, maar ook de 
waarde van het vaderschap, het moe-
derschap en het kind-zijn naar zichzelf 
en naar elkaar te mogen herontdekken.  

Wij kunnen ons afvragen waarom wij en 
de hele wereld dit nu meemaken; 
waarom ons een tijd gegeven is waarin 
we niets anders kunnen doen dan meer 
oog voor elkaar te hebben en meer te 
zorgen voor elkaar!  

En dit beleven wij allen nu in deze zeer 
gevoelige tijd! Wat was de jongste 
Veertigdagentijd een echte Vastentijd! 
Gingen ineens heel veel van onze af-
spraken zoals school, sport, feestjes en 
vakanties niet door. Niets was belang-
rijker dan het veiligstellen van je eigen 
leven en ook dat van je naaste!  Alle 
andere dingen zoals zojuist hierboven 
genoemd, waren minder belangrijk. Het 
leven van de mens werd centraal ge-
steld.  

En dit is wat wij nu in de Paastijd aan 
het vieren zijn, ook als dat dit keer in de 
kerk op een sobere wijze moest plaats 
vinden. Dus, kijkend naar de stilte van 
de wereld die veroorzaakt werd door 
het Coronavirus, heeft de Kerk ook in 
stilte het Paasmysterie van onze Heer 
Jezus Christus gevierd. En dit mysterie, 
deze blijde boodschap was en is nog 
steeds de grootste vreugde van ons 
geloofsleven en van ons bestaan, óók 
in deze tijd. De situatie en onzekerheid 
van de afgelopen tijd en nog steeds van 
nu, hebben mij persoonlijk zeer geraakt 
en mij diep laten nadenken over de zin 
van het leven. Ik ben er mij vooral meer 

van bewust geworden dat ons leven in 
Gods hand ligt en dat Hij degene is 
naar wie de mens meer moet luisteren, 
zoals de psalm 121 zegt:  “Ik hef mijn 
ogen naar de bergen; vanwaar kan ik 
hulp verwachten? Mijn hulp zal ko-
men van God, de Heer, die hemel en 
aarde gemaakt heeft!” 

Beste mensen, mogen deze woorden 
ons bemoedigen en ons helpen onze 
ogen steeds naar God gericht te hou-
den, onze Vader en Verlosser! Hij die 
ons kent en ons altijd tegemoet wil ko-
men. Alles komt weer goed, daar ben ik 
van overtuigd!  De Heer stelt ons geloof 
niet teleur. Laten we op Hem blijven 
vertrouwen en ons sterk met elkaar 
verbonden voelen in het gebed. Dit is 
het allerbelangrijkste wat wij nu moeten 
doen, en wel op voorspraak van Maria, 
onze hemelse Moeder en Koningin van 
de Vrede! 

Dat ons geloof verankerd moge staan 
in de Verrezen Heer, Jezus Christus, 
die ons nu vergezelt onderweg naar 
Pinksteren. Moge de neerdaling van de 
Heilige Geest op het feest van Pinkste-
ren ons allen biddend aantreffen zoals 
toen met de verzamelde leerlingen in 
het Cenakel!  

Een hartelijke groet en alvast Zalig 
Pinksteren. 

Pastoor Carlos Fabril 
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Van de bestuurstafel

Door de coronacrisis heeft ook het pa-
rochiebestuur even een vergaderpauze 
ingelast om te wennen aan de nieuwe 
werkelijkheid. Inmiddels vergaderen wij 
via internet en dat is nog even wennen. 

Tenzij het bisdom anders beslist, gaat 
de ‘intelligente Lock Down’ voor de ker-
ken duren tot 1 juli. Ook is nu niet te 
voorzien of door de huidige versoepe-
ling van de maatregelen het aantal be-
smettingen weer toeneemt en daardoor 
nieuwe beperkingen oplegt. Laten we 
hopen en bidden dat we vanaf 1 juli 
weer enigszins normaal kunnen functi-
oneren. Intussen kunnen we wel omkij-
ken en bellen met onze naasten en 
daar waar nodig hulp bieden. U zult 
merken dat de wereld bijna stilstaat 
maar dat de kerk actief is en blijft on-
danks alles. 

Belangrijke punten die we besproken 
hebben en met u willen delen zijn: 

Als de kerk weer open mag per 1 juli is 
dat volgens de kaders van het RIVM 
d.w.z. de 1,5 meter afstand en maxi-
maal 100 bezoekers. Nieuwe indeling 
van de plaatsen in de kerk zal uitwijzen 
hoeveel parochianen in onze kerken 
kunnen en hoe we dat kunnen waar-
borgen. Dat wordt nog een hele puzzel 
die we de komende tijd zullen gaan 
maken en waarvan u zeker nog meer 
gaat horen. 

De wekelijkse collecte wordt natuurlijk 
node gemist, de kosten gaan door, 
maar de inkomsten gaan helaas niet 
door. Mocht u iets willen bijdragen dan 
kan dat d.m.v. geld over te maken op 
de bankrekening van de parochie. U 
kunt die vinden in Klankkleur. 

Actie kerkbalans loopt boven verwach-
ting goed. Mocht u nog niet hebben ge-
reageerd het kan nog steeds. Laten we 

de actie kerkbalans tot een groot suc-
ces maken. 

De Vastenactie in onze kerken heeft 
€ 942,66 opgebracht. Wij danken u 
voor uw gulle gaven. 

Door een dreigend tekort aan priesters 
moeten we anders gaan denken over 
de invulling van de H. Missen met de 
beschikbare priesters. Onze diaken Mi-
kel Palic wordt immers later gewijd dan 
gepland en de emeriti zijn steeds min-
der in staat om de H. Mis op te dragen. 

Naar aanleiding van de Paasactie (een 
attentie aan de ouderen onder ons) zijn 
er veel positieve reacties binnengeko-
men. In tijden als deze wordt het nog 
meer op prijs gesteld. 

Zoals u weet of steeds kunt horen wor-
den de klokken van de plaatselijke ker-
ken geluid op iedere woensdagavond 
om 19.00 uur om ons te herinneren aan 
deze bijzondere tijd. 

Het is u misschien opgevallen dat bij 
alle kerken spandoeken zijn opgehan-
gen met een mooie tekst: “De kerk is 
er altijd” open oor – open hart…” dit 
staat onder een regenboog van kleu-
ren. 

Iedere zondag zijn er uitzendingen van 
de H. Mis via de TV op NPO 2 om 
10.00 uur. 

Gooi TV gaat opnames maken van de 
H. Mis in de Mariakerk, waarbij pastoor 
C. Fabril voorgaat, voor Hemelvaarts-
dag en 1ste Pinksterdag om 10.00 uur 
via de lokale zender op uw tv te volgen. 
Hierna gaan wij proberen om ook een 
opname te maken vanuit de Vituskerk. 
Wij houden u hiervan op de hoogte. 

Op 4 mei is er namens de parochie een 
bloemstuk geplaatst bij de monumenten 
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Frederik van Eedenweg in Bussum en 
de Burg. Van Wettumweg in Naarden. 

Het altaarbloemetje vindt ook in deze 
tijd zijn weg naar parochianen die het 
nodig hebben of iets te vieren hebben. 

 

Tot zover de informatie vanuit het paro-
chiebestuur. 
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Lithurchish rooster 

Als de bisschoppen besluiten dat vanaf 1 juli weer vieringen plaats mogen vinden in 
de kerk is onderstaand rooster van toepasing. 

zondag 5 juli -  Onder voorbehoud   

Mariakerk 10:00 uur Eucharistie  Pastoor C. Fabril 

Vituskerk 9:30 uur Eucharistie / Pastoor M. Costa 

zondag 12 juli -  Onder voorbehoud   

Mariakerk 10:00 uur Eucharistie  Kapelaan A. Geria 

Vituskerk 9:30 uur Eucharistie  M. Costa / M. Palic 
 

Uitzending van H. Missen 

Donderdag 21 mei  - Hemelvaartsdag 

Livestream* 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum  

Gooi TV* 10:00 uur H. Mis vanuit de Mariakerk, voorganger pastoor Carlos Fabril 

TV - NPO2 11:00 uur Eurovisieviering vanuit San Nicolakerk, Giornico, Zwitserland 

Zondag 31 mei - 1e Pinksterdag 

Livestream* 9:30 uur H. Mis via livestream vanuit de Vituskerk in Hilversum  

Gooi TV* 10:00 uur H. Mis vanuit de Mariakerk, voorganger pastoor Carlos Fabril 

TV - NPO2 11:00 uur Eurovisieviering vanuit huis van bewaring, Ittre, België 

 
* Livestream : zie uitleg onder aan deze pagina 
* GooiTV: 

• Ziggo: Digitaal kanaal 41 / Analoog kanaal 45 

• KPN: Kanaal. 1432 
 

Uitzendingen van de H. Mis via Internet en TV 

Op de website www.vitus.nl van de Vi-
tuskerk in Hilversum vindt u op de ho-
me page het rooster van de vieringen 
en de dagsluitingen die dagelijks in sa-
menwerking met KRO-NCRV van 
maandag t/m zaterdag als livestream 
via het internet worden uitgezonden: 

• om 9:30 uur de H. Mis 

• om 19:00 uur de dagsluiting 
 

U kunt deze op het moment dat de 
viering /het avondgebed plaatsvindt 
volgen via 

https://kro-
ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-
stvituskerk.  

U kunt de laatste uitzending later ook 
via dit internetadres terugkijken. 
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Wanneer u deze link eenmalig opslaat 
als favoriet, hoeft u deze niet steeds in 
te tikken of over te nemen van de web-
site. 

Op TV kunt u iedere zondag om 10:00 
uur een viering volgen via KRO-NCRV 
op NPO2, iedere week vanuit een an-
der bisdom. 

 

Eigen Bijdrage 

Ieder van ons kan zijn eigen kleine bij-
drage leveren: “Men moet niet denken 
dat deze krachtsinspanningen de we-
reld niet zullen veranderen. Van deze 
handelingen gaat in de maatschappij 
een weldadigheid uit die meer vruchten 
voortbrengt dan men kan constateren. 
Want zij brengen binnen de schoot van 
deze aarde een beweging tot stand die 
steeds meer de neiging heeft zich, 
soms onzichtbaar, uit te breiden” (LS, 
212). 

Laten we ons in deze paastijd van ver-
nieuwing inzetten om het geweldige 
geschenk van de aarde, ons gemeen-
schappelijk huis, lief te hebben en te 
waarderen, en te zorgen voor alle leden 
van de familie der mensheid. Laten we 
als de broeders en zusters die we zijn 
samen tot onze hemelse Vader bidden: 
“Zendt uw Geest en hernieuw het ge-
zicht van de aarde” (vlg. Ps. 104,30).  

Woorden uitgesproken tijdens audiëntie 
paus Franciscus. 
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Digitale nieuwsbrief

Het is al een aantal weken geleden, dat 
er activiteiten en vieringen in onze pa-
rochie plaats mochten vinden. Met de 
intelligente Lock down zijn ook de per-
soonlijke contacten met en tussen de 
parochianen vrijwel stil komen te liggen. 

Met Pasen hebben we een extra Klank-
kleur via de post te laten verspreiden. 
Er zijn veel reacties geweest van paro-
chianen die de bemoedigende teksten 
waardeerden en het fijn vonden dat ze 
weer wat hoorden van de kerk. 

Op zondag openen we even de kerken 
voor een half uurtje zodat mensen kun-
nen binnenlopen voor een gebed en het 
opsteken van een kaarsje. 

Maar echt tot contact komen doen we 
niet. 

Elke week verzorgt het secretariaat een 
informatiebrief voor het locatieteam van 
de Mariakerk, waarin het over het wel 
en wee wordt bijgepraat. Deze informa-
tie willen we graag met u delen. We 
stellen ons voor dat ook berichten van-
uit de Vituskerk in de informatie worden 
meegenomen. 

Als u deze informatie wilt ontvangen, 
dan vragen wij u om zo spoedig moge-
lijk een email te sturen naar: 

secretariaat@h-drieeenheid.nl 

met daarin de tekst: 

“Ja, ik wil graag op dit 

emailadres de parochie-

nieuwsbrief ontvangen” 

We willen via de email de parochie-
nieuwsbrief gaan versturen, maar dat 
mogen wij vanuit de AVG, waarin de 
privacyregels worden bewaakt, niet 
doen als we geen schriftelijke OPT-IN 
hebben. D.w.z. schriftelijke toestem-
ming van de ontvanger dat ze een 

nieuwsbrief willen ontvangen. 

Voor het versturen van de nieuwsbrief 
maken we gebruik van Mailchimp. Dat 
is een programma wat de bewaking van 
de privacy van de ontvangers volledig 
waarborgt en daarbij rekening houdt 
met alle strenge eisen die door de wet-
geving worden gesteld. Mailchimp is 
wereldwijd de meest gebruikte nieuws-
brief applicatie en in de omvang van 
onze parochie voor ons geheel gratis te 
gebruiken. 

 

Afbeelding: 

 

 

De afbeelding toont het belangrijkste 
onderdeel van Mailchimp. U bent zelf in 
staat om in te zien welke gegevens er 
zijn opgeslagen en u kunt zelf wijzigen 
of uitschrijven. De parochie kan u niet 
meer inschrijven als u dat weer zou wil-
len. Dat kunt u alleen nog zelf. 

Dit blokje staat altijd onderaan de 
nieuwsbrief, onder de tekst die aan-
geeft hoe uw mailadres in de database 
is gekomen en het adres van de afzen-
der. 

Huub Baaij 

N.B.: U hoeft zelf voor deze dienst niets 
te installeren op uw PC of tablet. (re-
dactie) 
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In gesprek met Pieter Pouw

Pieter Pouw is een ervaren parochie-
bestuurder. 

Sinds 1 september is hij officieel vice-
voorzitter van de Parochie van de Heili-
ge Drieëenheid. Hij woont al lang in 
Naarden, maar kerkte niet altijd in de 
Vitusparochie. Toen hij in 1972 trouwde 
ging hij naar de Mariakerk, later naar 
Naarden, onder pastoor Bruin, vervol-
gens naar Baarn en de laatste jaren 
weer naar de Vituskerk. Hij koos steeds 
de parochie waar hij zich thuis voelde 
en kwam weer naar Naarden vanwege 
de aanwezigheid van pastoor Carlos 
Fabril. 

Af en toe gaat hij nog naar de kerk in 
Baarn, waar hij 14 jaar zijn steentje bij-
droeg. Eerst in de Parochieraad en ver-
volgens in het parochiebestuur. Na een 
adempauze van ruim 2 jaar werd hij 
door pastoor Fabril gevraagd om vice-
voorzitter te worden van onze parochie. 
Zijn verstand zei nee, maar zijn hart zei 
ja. 

Pieter Pouw is al 13 jaar met pensioen, 
na een werkzaam leven in de textiel-
branche. Zijn vrouw en hij komen bei-
den uit textielfamilies. Hij reisde veel 
voor de Amsterdamse Internationale 

Textielhandel en verkocht mooie bui-
tenlandse stoffen aan confectiebedrij-
ven. Hij heeft zijn werk met veel plezier 
gedaan. 

Stilzitten past niet erg bij hem, dus nu 
heeft hij een uitgeverij, Stichting De 
Boog, waar via de website geestelijke 
boeken verkocht worden. Hij is voorzit-
ter van de stichting en doet de marke-
ting. Hij verzorgt het werk samen met 
nog een aantal vrijwilligers. 

Gelukkig is dat geen volledige dagtaak, 
want hij gaat ook regelmatig op bezoek 
bij een aantal zieken en ouderen. 

Pieter Pouw is een fervent wandelaar. 
Hij heeft in groepsverband verschillen-
de delen van de Camino de Santiago 
gelopen vanuit Frankrijk, Duitsland en 
Zuid Limburg. Hij kreeg zo de smaak te 
pakken dat hij in twee jaar tijd in etap-
pes de laatste 850 km van de Camino 
heeft gelopen. Vooral de etappes door 

de Pyreneeën waren zeer avontuurlijk. 
Tegenwoordig wandelt hij vaak rond het 
Naardermeer.  

Het is heel verdrietig dat we in dit Co-
ronatijdperk niet naar de kerk kunnen 
gaan en het zal de nodige organisatie 
en overleg kosten om dat in de toe-
komst weer mogelijk te maken. Ook in 
de kerkgebouwen krijgen we te maken 
met de anderhalve-meter-samenleving. 
Hij vindt het wel boeiend om dit proces 
mee te begeleiden en een steentje bij 
te dragen.  

Er wordt over gedacht om eerst eens te 
beginnen de kerk open te stellen voor 
de doordeweekse vieringen in de Vitus-
kerk, maar dat zal zeker niet voor Pink-
steren gebeuren. Hierover is ook over-
leg met het bisdom nodig. 

Een zorg voor het parochiebestuur is 
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ook of kwetsbare parochianen nog wel 
naar de kerk kunnen komen.  

Het wordt een hele klus om alles in 
goede banen te leiden. 

Een ander punt van zorg is het teruglo-
pen van het aantal priesters. Er worden 
weinig nieuwe priesters gewijd en de 
emeriti worden langzaamaan te oud, 
zodat het moeilijk is een beroep op hen 
te doen. 

De familie Pouw woont met veel plezier 

in ‘t Gooi. Hun 4 zoons zijn hier naar 

goede scholen gegaan, hebben gestu-
deerd en hebben nu goede banen. 3 
van hen zijn getrouwd en een zoon is 
priester. Hij werkt in het bisdom Utrecht 
en werkt van daaruit op verschillende 
plaatsen. Hij komt regelmatig op zijn 
racefiets naar huis om gezellig te lun-
chen bij zijn ouders. 

Pieter Pouw voelt zich een gezegend 
mens. 

Jeanine Peijnenburg

 

Kinderen in Nood

Zoals bekend steunt de parochie een 
goede-doelen-project en de afgelopen 
jaren waren dat “De Mamas” een vrijwil-
ligersorganisatie in Zuid-Afrika, die zich 
inzet voor verwaarloosde en verweesde 
kinderen. Zij zorgen dat de weeskin-
deren een onderkomen en goed eten 
hebben en regelmatig naar school 
gaan. 

Nu gaan we een ander project onder-
steunen en wel Kinderen in Nood, ge-
vestigd in Bussum. 

Velen van u zullen er wel eens van ge-
hoord hebben en diversen van u heb-
ben ook al eens bijgedragen aan deze 
stichting. Zij zetten zich in voor ver-
waarloosde kinderen en arme gezinnen 
in Roemenië, Hongarije en Oekraïne. 

Dat wordt o.a. gedaan door het inzame-
len van goede en hele kleding, materia-
len die nodig zijn in een ziekenhuis en 
spullen die nodig zijn voor het inrichten 
van een weeshuis. 

De ingezamelde artikelen worden met 
grote vrachtwagens naar Oost-Europa 
vervoerd (10 à 12 transporten per jaar). 
Wij kunnen hier mooi aan meehelpen, 

want deze transporten kosten op jaar-
basis 40.000 euro. 

Op een van de transporten aan het eind 
van het jaar gaan zaadpakketten mee, 
die worden uitgedeeld aan arme gezin-
nen en weeshuizen, die ze uit kunnen 
zaaien in het voorjaar, waardoor ze de 
hele zomer verse groente kunnen eten. 
Kortom een organisatie, die de moeite 
waard is om te ondersteunen. 

Mocht u zelf al iets bij willen dragen, 
dan kunt u goede gebruikte kleding in-
leveren op De Peppels 47 of als u een 
financiële bijdrage wilt leveren kunt u 
uw goede gaven storten op 
NL49RABO0383774241 of 
NL73INGB0006217861 t.n.v. Stichting 
Kinderen in Nood Bussum . 

 

Arnold van Velzen 
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Terugblik op de oorlog

Nu de coronacrisis nog steeds ons 
land, zelfs de wereld, in haar greep 
houdt en veel activiteiten tot stilstand 
zijn gekomen, ben ik een boek gaan 
herlezen. Juist nu we dit jaar 75 jaar 
bevrijding herdenken, viel mijn oog op 
het boek “Nacht und Nebel” van Floris 
B. Bakels. 

Wellicht kent u het. 

Daarin trof mij de volgende passage, 
die ik met u wil delen omdat het past in 
deze tijd. 

“Gedurende twaalf jaar, 1933-1945, 
heeft de Duitse demonie over het 
mensdom geraasd, wat gepaard ging 
met onvoorstelbare verschrikkingen. Ik 
zie daarin een manifestatie van de anti-
Christ, tot grote macht gekomen door-
dat de mensheid bezig was Christus los 
te laten. 

De Duitse macht is in 1945 verslagen, 
en even later ook de Japanse, maar 
nadien is feitelijk niets tot een oplossing 
gebracht. Het uitmoorden van zes mil-
joen Joden, met name, is niet gevolgd 
door iets dat herhaling onmogelijk 
maakt. 

Men heeft zich niet bekeerd. Integen-
deel, men is voortgegaan op de weg 
van Godsverzaking, materialisme en 
ongeloof, ja anti-geloof. De daarbij be-
horende verschijnselen zijn alom 
angstwekkend waarneembaar. Er zijn 
geen grenzen aan onze slechtheid. 

Roependen in de woestijn waarschu-
wen terecht voor komende catastrofes. 

Als schrijver van dit boek voeg ik mij bij 
hen. De doden verplichten mij daartoe. 

Wie straks leest waartoe demonisch 
bezetenen in staat zijn geweest, mag 
niet verzuchten: niet meer aan denken, 
dat is voorbij, wij leven in vrede. Het is 
niet voorbij en wij leven niet in vrede. 
Voor mij staat het vast dat zeer grote 
rampen op komst zijn — de voorboden 
kan men waarnemen — wanneer de 
mens zijn God niet terugvindt, niet wil 
luisteren naar wat gezegd is, niet wil 
doen wat bevolen is. 

Misschien heeft het nageslacht er wat 
aan, kennis te nemen van ervaringen 
van overlevenden uit Wereldoorlog II, 
met name bezetting en concentratie-
kamp: hoe een terreurbewind functio-
neert, en het verzet daartegen. Het na-
geslacht moge weten hoe, indien ogen-
schijnlijk Satan regeert, God almachtig 
is en blijft. Het kan nog van pas ko-
men.” 

Floris B. Bakels (1915-2000) heeft 
meer dan de helft van zijn driejarige 
gevangenschap in Natzweiler en zijn 
Aussenkommandos doorgebracht. Tij-
dens zijn gevangenschap bekeerde hij 
zich tot het christelijke geloof. In 
Dachau werd hij bevrijd. 

Hij is na een slopende ziekte, die enke-
le jaren heeft geduurd, in zijn huis in 
Bussum overleden op 15 april 2000, te 
midden van zijn dierbaren. 

Pieter Pouw
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Gebed in tijden van het Coronavirus

Hemelse Vader, 

nu het Coronavirus zich verspreidt wor-
den we ons nog meer bewust van de 
breekbaarheid van ons menselijk be-
staan; 

zoveel van wat wij vaak vanzelfspre-
kend vinden, is dat eigenlijk helemaal 
niet; 

we zijn geen baas over ons leven of 
over de schepping die U ons hebt ge-
schonken. 

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie 
ons mag helpen om te groeien in ver-
trouwen op U en om ons meer bewust 
te worden dat we niet op menselijke 
zekerheden kunnen bouwen. 

Geef dat de onzekerheid van deze da-
gen in ons zal bewerken dat we meer 
stil staan bij het lot van zoveel mensen 
in deze wereld voor wie de toekomst 
altijd al onzeker was en die leven in 
gebrek en nood: de vluchtelingen, 
mensen in oorlogsgebieden, allen die in 
honger, armoede en nood verkeren. 

Moge deze epidemie ons daardoor ge-
ven minder ik-gericht te zijn, minder 
individualistisch en ons hart meer ope-
nen voor al die andere mensen in de 
wereld die zoveel slechter af zijn. 

Moge de verbondenheid van mensen 
met elkaar worden versterkt. 

Zegen en bescherm, goede God, al 
degenen die zich inzetten voor de 
slachtoffers van het Coronavirus: de 
mensen die in de gezondheidszorg 
werkzaam zijn en allen die in de pasto-
rale zorg voor zieken en ouderen zorg 

dragen. Sta met 
Uw zegen bij wie 
de veiligheid moe-
ten garanderen of 
door bestuurlijke 
maatregelen de 
risico's beperken: 
verlicht hun geest, 
verwarm hun hart, 
zegen hun inzet! 

Zegen en be-
scherm ook alle 
zieken en degenen 
die in afzondering 
moeten verblijven 
zolang nog niet 
voldoende zeker is 
of zij het virus bij 
zich dragen. 

Geef dat de patiën-
ten goed en voor-
spoedig mogen 
herstellen en er geen nadelige gevol-
gen van overhouden. Sta vooral de 
zwaksten en de ouderen bij. 

Heilige Maria, 

Onze Lieve Vrouw ter Nood, Vrouwe 
van alle volkeren en Moeder van alle 
mensen, zegen ons allen, bescherm 
slachtoffers, zorgenden, beveiligers en 
politiek verantwoordelijken: bid voor 
hen allen bij uw Goddelijke Zoon!  

Amen. 

(Mgr. J. Hendriks, bisschop coadjutor 
van Haarlem-Amsterdam) 
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De kerk is er altijd

Mogelijk zijn u de spandoeken opgevallen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in de tuin en op het raam van  de sa-
cristie. 

Toch dichtbij mensen 

In deze verwarrende, spannende en 
onzekere tijd zijn we, misschien meer 
dan anders, op zoek naar zekerheid, 
verbinding, naar een open oor, een 
open hart. De crisis vanwege het coro-
navirus roept vragen op, confronteert 
mensen met de kwetsbaarheid van het 
leven en isoleert hen door de noodza-
kelijke sociale afstand die is opgedra-
gen. Juist in deze situatie willen de ker-
ken voor verbinding zorgen, voorkomen 
dat de sociale afstand geen reden 
wordt voor isolatie en eenzaamheid. 

Alle kerken te vinden 

Op de website www.kerkencorona.nl 
zijn alle kerken in Naarden, Bussum en 
de Hilversumse Meent te vinden. Via 

een link is elke kerk bereikbaar. Op de 
websites van de kerken staan de na-
men genoemd van de betreffende con-
tactpersonen. Mensen die met persoon-
lijke vragen zitten of die graag hun ver-
haal willen doen, kunnen contact met 
hen opnemen. 

Heeft u nog ideeën hoe wij in deze on-
zekere tijd elkaar nabij kunnen zijn laat 
het ons weten. 

Namens de Raad van Kerken Naarden 
Bussum Hilversumse Meent 

Wilbert van Waes (voorzitter) 

e-mail wilbert@vanwaes.com  tel. 06 – 
2293 3195 
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Verdieping

De Drie-Ene God 

Jezus Christus opent ons de onmetelij-
ke diepte van het verborgen leven 
Gods. Zijn wezen, spreken en doen zijn 
geheel vervuld van de werkelijkheid van 
het Heilige zijn. Uit deze werkelijkheid 
spreken echter verschillende levende 
gestalten tot ons : de Vader in Zijn al-
macht en goedheid; de Zoon in Zijn 
waarheid en verlossende liefde en met 
deze beiden de onbaatzuchtige, de 
Scheppende, de Heilige Geest. Dit 
Godsgeheim gaat alle verstand te bo-
ven en het gevaar is groot daaraan 
aanstoot te nemen. Ik wil echter geen 
God, die zich aan mijn beperkt denk-
vermogen aanpast en die volgens mijn 
persoonlijke voorstelling is gevormd. Ik 
wil de werkelijke God en ik weet, dat Hij 
mijn gedachten volkomen overtreffen 
moet en iedere voorstelling te boven 
gaat. Daarom geloof ik, levende God, 
aan Uw geheim en Christus, die niet 
liegen kan, is er de waarborg voor. 

Wanneer ik naar de vertrouwelijkheid 
verlang, die het gemeenschappelijke 
leven biedt, dan moet ik mij wel tot an-
dere mensen wenden; de verbonden-
heid moge echter nog zo diep en de 
liefde nog zo innig zijn, er blijft toch 
steeds een niet te overbruggen schei-

ding bestaan. Gij echter vindt Uw 'Gij ' 
in U zelf. In Uw eigen diepte voert Gij 
het eeuwige gesprek. Te midden van 
Uw eigen rijkdom geschiedt het voort-
durende schenken en ontvangen der 
liefde. 

Ik geloof, o God, aan Uw drie-ene le-
ven. Om Uwentwille geloof ik er aan, 
want door dit geheim wordt Uw waar-
heid beschermd. Zodra het wordt prijs-
gegeven, glijdt Uw beeld in dat der we-
reld af en vervluchtigt het. Doch ook om 
onzentwille geloof ik eraan, o God, 
want de vrede van Uw eeuwig leven zal 
eens ons Vaderland worden. Uw kin-
deren zijn wij, o Vader, Uw broeders en 
zusters, Zoon van God, Jezus Christus, 
en Gij, o Heilige Geest zijt onze vriend 
en leraar. 

Dat is het eeuwige leven, dat ons is 
beloofd. Daarop vestigt zich onze hoop. 
bewaar mij ervoor, o God, dat het licht 
van dit leven, dat van zo verre en toch 
zo heilig naar ons uitstraalt ooit voor mij 
uitdove. Amen. 

Uit: “Theologische gebeden” van Ro-
mand Guardini (1885 – 1968) 

N.B.: 7 juni, Feest van de Heilige Drie-
eenheid.
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Terugblik op mei 1945

Als deze Klankkleur verschijnt hebben 
we 4 en 5 mei 2020 al herdacht en ge-
vierd en dat voor de 75e keer. We kij-
ken nog even terug op de meidagen 
van 1945. 

Vijf mei, eindelijk het verlossende 
woord: “Wij zijn bevrijd.” “Geen oorlog 
meer.” “Aan de waanzin ten top voor-
bij.” Wij konden onze oren nauwelijks 
geloven, maar toch! Grote opluchting. 
Gebed verhoord. Een lang gekoesterde 
wens in vervulling gegaan. De vlag kon 
uit. Een gevoel van saamhorigheid 
maakte zich van ons meester. 

Tussen de puinhopen werd er gebeden, 
gehuild, gelachen, gezongen en ge-
danst. De euforie was niet te stuiten. 
Door het hele land werden er feesten 
georganiseerd. 

Echter, er kwamen ook wraakacties op 
gang. Velen waren van mening: “Mei-
den die met de moffen gaan, moeten 
van de baan.” Diegenen waar het om 
ging werden opgespoord, compleet 
kaalgeschoren en daarna in het bijzijn 
van “Jan en alleman” voor schut gezet. 
Kinderen van “foute ouders” werden 
buitengesloten en telden niet meer 
mee. Ja, zo ging dat! 

Het was één chaos. De geldzuivering 
vond plaats. Veel artikelen bleven voor-
lopig op de bon. Het land vroeg om 
herstel. De infrastructuur lag volledig 
plat. Steden en dorpen waren totaal 
verwoest. De maatschappij ontregeld. 

Gezinnen ontredderd en ontwricht. Er 
moest, zo snel mogelijk, van voor af 
aan, worden begonnen om de orde te 
herscheppen. Met man en macht aan 
het werk. De schouders er onder. 

De wederopbouw werd een feit. “Herrij-
zend Nederland”. Wat waren wij geluk-
kig met de toegestoken hand van Ame-
rikaanse zijde. Wij waren er alleen niet 
uitgekomen. 

Het dagelijkse leven hernam zijn loop. 
De nare tijd die achter ons lag liefst zo 
snel mogelijk vergeten en naar de ach-
tergrond schuiven. In de loop der jaren, 
naarmate wij meer aan de weet kwa-
men, zijn wij daar wel anders over gaan 
denken. 

Toen de Tweede Wereldoorlog voorbij 
was, zeiden de grote wereldleiders te-
gen elkaar: “Dit mag nooit meer gebeu-
ren!” Een nobele gedachte, maar zie 
het resultaat na zoveel jaren. Hoeveel 
leergeld heeft een mens nodig om tot 
… 

Wel heeft de ervaring ons geleerd dat 
er altijd weer mensen zijn die, ten tijde 
van, opstaan en zich tot het uiterste toe 
inzetten om het doen van goed een 
kans te geven. Om in kwade tijden het 
doen van goed boven het kwaad te 
verheffen. 

Een hoopvol gegeven om met vertrou-
wen de toekomst tegemoet te zien! 

Corrie Bloks – v.d. Maeden 
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Overweging

Waar is God in onze menselijke ellende? 

Een orkaan eist honderden levens, 

een kind sterft aan kanker. 

Velen sterven aan het Coronavirus. 

 

Waarom is er zoveel leed? 

Er bestaan verschillende meningen. 
Soms wordt God in beeld gebracht. 

In het Nieuwe Testament vinden we 
een brief van Jacobus aan lijdende Jo-
den. Jacobus schrijft: “Het moet tot 
blijdschap stemmen als u allerlei be-
proevingen ondergaat, want weet dat 
wanneer uw geloof op de proef wordt 
gesteld, dat dan leidt tot standvastig-
heid.” 

Het lijden wordt door Jacobus gezien 
als een soort test die leidt tot standvas-
tigheid en blijdschap. Van een dergelij-
ke zienswijze word ik niet vrolijk. God 
stuurt toch ook een kind geen kanker 
om het op de proef te stellen? 

Een andere opvatting is, dat lijden ge-
zien wordt als een straf voor de zonde. 
Maar dat roept alleen maar vraagte-
kens op en dat idee staat haaks op lief-
de en barmhartigheid. 

Het zou best kunnen dat lijden veroor-
zaakt wordt door verkeerd menselijk 
handelen. 

Velen worstelen met gedachten:  

God is almachtig en liefdevol. Daardoor 
kan Hij lijden voorkomen. Maar God 
voorkomt het lijden niet, daarom is Hij 
óf niet almachtig, óf niet liefdevol. 

We kunnen hierop slechts zeggen: “We 
weten het niet.” 

Wat we wel weten is hoe Jezus van 
Nazareth handelde. Hij heeft zowel de 

goddelijke als de menselijke natuur. 
Jezus leefde in een wereld met veel 
leed en verdriet. 

Koning Herodes liet alle jongetjes onder 
de twee jaar ombrengen om te zorgen 
dat Jezus geen bedreiging voor hem 
zou worden. Jezus ontkwam hieraan 
doordat Jozef en Maria uitweken naar 
Egypte. 

In de drie jaar van zijn openbaar leven 
genas Jezus vele zieken en gehandi-
capten. 

Mattheus schrijft dat Jezus een melaat-
se genas, een verlamde knecht van 
een Romeinse officier deed opstaan en 
de schoonmoeder van Petrus genas 
van haar koorts. 

Er kwam een blinde man bij Jezus die 
bezeten was door demonen. Hij kon 
niet praten. Jezus genas hem, hij kon 
weer zien en spreken. 

Zelfs wekte hij tot driemaal toe een 
mens tot leven: De zoon van een we-
duwe uit Naïm, het dochtertje van 
Jaïrus, en Lazarus.  

Jezus kon het lijden niet voorkomen, 
maar zijn almacht en liefde kan niet 
ontkend worden. 

In zijn Bergrede reikt Jezus ons hand-
vatten aan. 

God kan mensen gebruiken om het lij-
den te verlichten. 

J.M. Baaij 



 
  

18 
 

  

Algemene audiëntie paus Franciscus 

Tijdens de algemene audiëntie van 22 
april benadrukte paus Franciscus hoe 
belangrijk het is goed te zorgen voor de 
aarde, ons gemeenschappelijk huis. 

Beste broeders en zusters, goedemor-
gen! 

Vandaag wordt wereldwijd de vijftigste 
Dag van de Aarde gevierd. Dat is een 
kans om ons hernieuwd in te zetten om 
van ons gemeenschappelijk huis te 
houden en daarvoor en voor de aller-
armste leden van onze familie te zor-
gen. Zoals de dramatische pandemie 
van het coronavirus ons laat zien, kun-
nen wij alleen samen en door voor de 
allerzwaksten te zorgen de wereldwijde 
uitdagingen overwinnen. 

De encycliek ‘Laudato si’ heeft als on-
dertitel ‘De zorg voor ons gemeen-
schappelijk huis’. Vandaag staan we 
samen stil bij deze verantwoordelijkheid 
die “onze eigen levensweg op deze 
aarde” (LS, 160) kenmerkt. We moeten 
groeien in het besef dat we moeten 
zorgen voor ons gemeenschappelijk 
huis. 

Beeld van God 
Wij zijn van aards stof gemaakt en de 
vruchten van de aarde ondersteunen 
ons leven. Maar, zoals het boek Gene-
sis ons zegt, zijn wij niet simpelweg 
‘aardse’ mensen: wij dragen in ons ook 
de levensadem mee die van God komt 
(vlg. Gen. 2,4-7). Wij leven dus in het 
gemeenschappelijk huis als een familie 
van mensen en in biodiversiteit met de 
andere schepselen van God. 

Als imago Dei, beeld van God, zijn wij 
geroepen om te zorgen voor alle 
schepselen en om liefde en compassie 
te voelen voor onze broeders en zus-
ters, vooral voor de allerzwaksten. Dat 
alles in navolging van Gods liefde voor 

ons, zoals geopenbaard in zijn Zoon 
Jezus, die mens is geworden om deze 
omstandigheden met ons te delen en 
ons te verlossen. 

Egoïsme 
Door ons egoïsme zijn we tekortge-
schoten in onze verantwoordelijkheid 
als hoeders en beheerders van de aar-
de. “Men hoeft maar naar de werkelijk-
heid te kijken om te zien dat er een gro-
te achteruitgang van ons gemeen-
schappelijk huis is” (LS, 61). We heb-
ben de aarde vervuild, geplunderd en 
ons eigen leven daarmee in de waag-
schaal gesteld. 

Daarom zijn er een aantal internationa-
le en lokale bewegingen ontstaan om 
ons daarvan bewust te maken. Ik waar-
deer die initiatieven oprecht en het zal 
nodig blijven dat onze kinderen de 
straat opgaan om ons te leren wat maar 
al te duidelijk is: er is geen toekomst 
voor ons als we het milieu dat ons be-
schermt vernietigen. 

Wij hebben gezondigd 
We zijn tekort geschoten in de zorg 
voor de aarde, ons huis met tuin, en in 
de zorg voor onze broeders en zusters. 
We hebben gezondigd tegen de aarde, 
tegen onze naaste, en tot slot tegen 
onze Schepper, de goede Vader die 
voor iedereen zorgt en die wil dat we 
allemaal samen in eenheid en voor-
spoed leven. 

En hoe reageert de aarde? Er is een 
Spaans gezegde dat hier duidelijk over 
is en dat gaat zo: “God vergeeft altijd; 
wij mensen vergeven soms wel en 
soms niet; de aarde vergeeft nooit.” De 
aarde vergeeft niet. Als wij slecht heb-
ben gezorgd voor de aarde, zal een 
vreselijk antwoord volgen. 
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Herstel van de harmonie 
Hoe kunnen we onze harmonieuze re-
latie met de aarde en met de rest van 
de mensheid herstellen? Een harmoni-
euze relatie… we verliezen zo vaak 
onze blik op de harmonie: harmonie is 
het werk van de Heilige Geest. Hoe 
kunnen wij deze harmonie herstellen in 
ons gemeenschappelijk huis, in de aar-
de, in onze relatie met de mensen, met 
onze naaste, met de allerarmsten? 

We moeten op een nieuwe manier 
gaan kijken naar ons gemeenschappe-
lijk huis. Laten we hier serieus aan wer-
ken: de aarde is geen opslagplaats van 
hulpbronnen die we kunnen uitbuiten. 
Voor ons gelovigen is de natuurlijke 
wereld het “Evangelie van de Schep-
ping”. Die is een uitdrukking van de 
scheppende kracht van God, die het 
menselijk leven vormgeeft en die de 
wereld in het bestaan roept, samen met 
al wat zij bevat, om de mensheid te 
helpen leven. 

Het Bijbelse verhaal over de schepping 
eindigt als volgt: “God bezag alles wat 
Hij gemaakt had, en Hij zag dat het 
heel goed was” (Gen. 1,31). Als we de 
natuurlijke drama’s zien die het ant-
woord zijn van de aarde op onze slech-
te behandeling, denk ik: “Als ik nu aan 
de Heer vraag wat hij hiervan denkt, 
geloof ik niet dat Hij zou zeggen dat het 
heel goed is”. Wij zijn het die het werk 
van de Heer hebben vernietigd! 

Nu we vandaag de Dag van de Aarde 
vieren, zijn we geroepen om ons gevoel 
van heilige eerbied voor de aarde te 
hervinden. Want de aarde is niet alleen 
ons huis, maar ook Gods huis. Daaruit 
ontstaat in ons het besef dat we op hei-
lige grond leven! 

Concrete daden 
Beste broeders en zusters, “laten we 
het esthetische en contemplatieve ge-

voel weer opwekken dat God in ons 
heeft gelegd” (Querida Amazonia, 56). 
De profetie van de contemplatie is iets 
dat we vooral leren van de inheemse 
volkeren, die ons leren dat we niet voor 
de aarde kunnen zorgen als we die niet 
liefhebben en respecteren. Zij bezitten 
die wijsheid van ‘goed leven’, niet in de 
zin van het er van nemen, maar in de 
zin van leven in harmonie met de aar-
de. ‘Goed leven’ noemen zij die harmo-
nie. 

Tegelijkertijd hebben wij behoefte aan 
een ecologische bekering die uitgedrukt 
wordt in concrete daden. Als één fami-
lie die van elkaar afhankelijk is, hebben 
we een gezamenlijk plan nodig om dat 
wat ons gemeenschappelijk huis be-
dreigt, te verijdelen. “De onderlinge af-
hankelijkheid verplicht ons aan één we-
reld te denken, aan een gemeenschap-
pelijk project” (LS, 164). 

Samenwerking 
Wij zijn ons bewust van het belang van 
samenwerking als een internationale 
gemeenschap ter bescherming van ons 
gemeenschappelijk huis. Ik roep dege-
nen die autoriteit bezitten op om het 
proces te begeleiden dat moet leiden 
naar twee belangrijke internationale 
conferenties: De COP15 over biodiver-
siteit in Kunming, China, en de COP26 
over klimaatverandering in Glasgow, 
Schotland. Die twee ontmoetingen zijn 
uitermate belangrijk 

Ik zou ook willen oproepen tot het or-
ganiseren van ontmoetingen op natio-
naal en lokaal niveau. Het is goed om 
vanuit allerlei sociale omstandigheden 
samen te komen en ‘van onderop’ een 
volksbeweging in gang te zetten. De 
Dag van de Aarde die we vandaag vie-
ren, is precies zo ontstaan. 
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Hoi allemaal,  

 

Als deze klankkleur in de bus valt, zijn jullie eindelijk weer naar school. Wat is het 
een rare tijd. Er is een heel vervelend virus in de wereld waar mensen erg ziek van 
kunnen worden. We moeten dus goed op passen dat we het virus niet overdragen 
op andere mensen. 

De regering heeft een heleboel maatregelen genomen om 
dat te voorkomen. Iedereen moest zoveel mogelijk thuis-
blijven. Niet naar school, niet naar de kerk, niet naar de 
kapper, niet sporten en noem maar op.  

Gelukkig gaat het iets beter, maar we kunnen nog niet al-
les doen wat we willen. 

Op 31 mei is het Pinksteren. We kunnen dat nog niet met elkaar vieren. Daarom 
hier onder het verhaal.  

 

 

 

  
 

Het is groot feest in de stad.  

De mensen hebben hun mooiste kleren aan en ze dansen en zingen. Er is muziek 
en de straten zijn versierd. De stad is vol mensen, ze komen overal vandaan, uit 
allerlei landen. 

Maar de vrienden van Jezus voelen zich verdrietig. Ze missen Jezus. Maar dan 
gaat het opeens heel hard waaien en er is vuur te zien. De mensen wijzen naar het 
huis van de vrienden van Jezus. “Kijk! Wind en vuur!”  

De vrienden in het huis voelen de wind, ze zien het vuur. Ze begrijpen wat er ge-
beurt. Voordat Jezus wegging, heeft hij beloofd dat hij hen niet in de steek zou la-
ten. Hij zou de Heilige Geest sturen. Nu zijn de vrienden niet meer alleen. Dan zegt 
Petrus: ”Kom, laten we naar buiten gaan, we moeten hier niet binnen blijven. Ik ga 
naar buiten, wie gaat er mee?” 

De vrienden kijken elkaar blij aan en gaan naar buiten. Lachend en vol vuur vertel-
len ze aan alle mensen die het willen horen, dat Jezus hen niet alleen heeft gelaten. 

Jezus heeft gezorgd dat ze verder kunnen. De vrienden van Jezus willen dat alle 
mensen dat weten. 
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En ook nog een puzzel: 

 

Beantwoord de vragen en vul de antwoorden in. 

De oplossing staat in de vakjes onder het pijltje.  

 

Vragen: 

1. Zit gewijd water in 
2. Corona is een ….. 
3. 1,5 meter moeten we van elkaar houden 
4. Corona betekent ook 
5. Droeg aan het kruis een doornenkroon 
6. Tafel in de kerk 
7. Kun je nu niet in zingen 
8. Dit is er nu niet op zondag 
9. Moet je in hoesten 
10. Moet je veel wassen en mag je niet schudden 

 

     

  1            

    2          

3              

     4         

 5             

   6           

 7             

   8           

  9            

10              
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Paus Franciscus vraagt tot Maria te bidden

In een op zaterdag 25 april gedateerde 
brief herinnert paus Franciscus alle 
gelovigen eraan dat mei van oudsher 
Mariamaand is. Hij vraagt nadrukkelijk 
om de schoonheid van het rozenkrans-
gebed thuis te herontdekken, vooral in 
deze tijd van beproeving. Hij voegt ook 
twee gebeden – een korte en een lan-
gere versie - eraan toe die hij speciaal 
schreef om de hulp van Maria in deze 
barre coronatijden af te smeken. 

In zijn brief onderstreept de paus het 
belang van het rozenkransgebed in de 
meimaand als een essentiële mijlpaal in 
de maand van Maria. Hij verwijst naar 
de zo goed als wereldwijde Lock down 
en nodigt alle mensen van goede wil uit 
om thuis de paternoster te bidden, sa-
men met geliefden of individueel. 

De paus biedt voor de gelegenheid ook 
twee gebeden aan die aan Maria zijn 
opgedragen en die hij zelf heeft ge-
schreven. Het eerste is het gebed dat 
op 11 maart werd verspreid in het Ma-
riaheiligdom van de Goddelijke Barm-
hartigheid in Rome. Het tweede, lange-
re gebed roept de hulp in van de Moe-
der Gods tegen de achtergrond van de 
gigantische uitdagingen en noodsitua-
ties waarmee de coronapandemie onze 
wereld confronteert. U leest het in ver-
taling hieronder. 

Als we samen het aangezicht van 
Christus contempleren met een hart 
zoals dat van Maria, onze Moeder, zul-
len we ons nog meer als een spirituele 
familie verenigen en het zal ons beslist 
helpen om deze beproeving te boven te 
komen. Paus Franciscus 

 

 

Paus Franciscus in gebed voor een Ma-
riaicoon © VaticanNews 

 

Gebed 1 

O Maria, 

je schijnt altijd op onze weg als een te-
ken van redding en hoop. Wij vertrou-
wen op u, redding van de zieken, die u 
verenigd hebt onder het kruis met de 
pijn van Jezus in die uw geloof stevig 
hebt bewaard. 

Jij, redding van het Romeinse volk, 
weet wat we nodig hebben. We zijn er 
zeker van dat u ervoor zult zorgen dat 
vreugde en blijdschap na deze tijd van 
beproeving terug keren, zoals te Kana 
in Galilea. 

Help ons, moeder van goddelijke liefde, 
om ons af te stemmen op de wil van de 
Vader en te doen wat Jezus ons wil 
vertellen, die ons lijden heeft doorstaan 
en onze pijn heeft geleden om ons door 
het kruis te leiden naar de vreugde van 
de opstanding.  

Amen. 

Gebed 2 - Onder uw bescherming 
zoeken we onze toevlucht, o Heilige 
Moeder van God 

In de huidige tragische situatie, waarin 
de hele wereld ten prooi valt aan lijden 
en angst, spoeden we ons naar U en 
zoeken we onze toevlucht onder uw 
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bescherming, Moeder van God en onze 
Moeder. 

Maagd Maria, richt uw barmhartige 
ogen op ons te midden van deze coro-
naviruspandemie. Troost hen die rade-
loos zijn en rouwen om hun dierbaren 
die zijn gestorven en soms begraven 
zijn op een manier die hen diep pijn 
doet. Sta dicht bij wie zich zorgen ma-
ken om hun dierbaren die ziek zijn en 
die, om de verspreiding van de ziekte te 
voorkomen, niet dicht bij hen kunnen 
zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen 
maken over de onzekerheid van de 
toekomst en de gevolgen voor de eco-
nomie en de werkgelegenheid. 

Moeder van God en onze Moeder, bid 
voor ons tot God, de Vader van de 
Barmhartigheid, dat er een einde komt 
aan dit grote lijden en dat hoop en vre-
de weer dagen. Pleit bij uw goddelijke 
Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat 
de families van de zieken en de slacht-
offers getroost worden en hun harten 
worden opengesteld voor vertrouwen. 

Bescherm de artsen, verpleegsters, 
gezondheidswerkers en vrijwilligers die 
zich in de frontlinie van deze noodtoe-
stand bevinden en hun leven riskeren 
om anderen te redden. Steun hun held-
haftige inzet en verleen hen kracht, 
edelmoedigheid en een blijvende goede 
gezondheid. 

Wees degenen nabij die de zieken dag 
en nacht bijstaan en de priesters die, in 
hun pastorale zorg en trouw aan het 
Evangelie, iedereen proberen te helpen 
en te steunen. 

Heilige Maagd, verlicht de geesten van 
mannen en vrouwen die wetenschap-
pelijk onderzoek verrichten opdat zij 
doeltreffende oplossingen vinden om dit 
virus te overwinnen. 

Steun de nationale leiders, opdat zij 
met wijsheid, moed en grootmoedig 
diegenen te hulp kunnen schieten die 
niet over de eerste levensbehoeften 
beschikken en sociale en economische 
oplossingen kunnen bedenken die ge-
inspireerd zijn door vooruitziendheid en 
solidariteit. 

Maria, Allerheiligste, beroer ons gewe-
ten zodat de enorme middelen die wor-
den geïnvesteerd in de ontwikkeling en 
opslag van wapens in plaats daarvan 
worden besteed aan het bevorderen 
van doeltreffend onderzoek naar de 
manier waarop dergelijke tragedies in 
de toekomst kunnen worden voorko-
men. 

Geliefde Moeder, help ons te beseffen 
dat we allemaal lid zijn van één grote 
familie en de band te erkennen die ons 
verenigt, zodat we in een geest van 
broederlijke solidariteit, kunnen helpen 
om talloze situaties van armoede en 
nood te verlichten. Maak ons sterk in 
het geloof, volhardend in dienstbaar-
heid, vasthoudend in gebed. 

Maria, Troosteres van de getroffenen, 
omhels al uw kinderen in nood en bid 
dat God zijn almachtige hand mag uit-
steken en ons zal bevrijden van deze 
vreselijke pandemie, zodat het leven 
weer sereen zijn normale gang kan 
gaan. 

Aan U, die op onze reis schijnt als een 
teken van verlossing en hoop, vertrou-
wen wij ons toe, o Goedertieren, o Lief-
devolle, o Lieve Maagd Maria.  

Amen. 

Overgenomen van www.kerknet.be en 
www.kn.nl. 
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Bedevaart naar Kevelaer en Lourdes

In Klankkleur nr. 2 (maart 2020) heb ik 
een aankondiging gedaan over de Be-
devaarten naar Kevelaer in juli en 
Lourdes in oktober. Helaas moet ik 
melden dat de beide bedevaart dit jaar 
niet door gaan. Velen van u hebben dit 
bericht misschien al wel verwacht, maar 
de teleurstelling is toch groot. Ik hoop 

dat we elkaar volgend jaar in ieder ge-
val weer gaan ontmoeten in Kevelaer of 
Lourdes.  Het ga u allen goed en blijf 
gezond. 

Bernadette Keet – van den Berg 

 

Gebed paus Benedictus

Ik richt een speciaal gebed tot de Heer 
voor de slachtoffers van de pandemie:  

Heer, we vertrouwen U onze geliefden 
toe, wetend dat U het leven van de ge-
lovigen niet wegneemt, maar het ver-
andert en dat U er op hetzelfde ogen-
blik waarop het onderdak van onze bal-
lingschap op aarde wordt vernietigd, 
voor zorgt dat een eeuwige en onsterfe-
lijke woonplaats in het paradijs wordt 
klaargemaakt. 

Heilige Vader, Heer van hemel en aar-
de, hoorde kreet van pijn en hoop die 
opstijgt uit deze gemeenschap, die door 
de pandemie zo hard getroffen is! Het 
is de zwijgende kreet van bloed van 
moeders, vaders, jongeren en ook on-
schuldige kleine kinderen, die van deze 
bodem opstijgt. Van hen is de sympa-
thie van hun geliefden weggerukt. 
Neem hen allen in uw vrede op, Heer, 
U, die de God-met-ons bent, de liefde, 
die in staat is om het leven zonder ein-
de te schenken. 

We hebben U en uw kracht nodig, om-
dat we ons ten aanzien van de dood 
klein en zwak voelen. We vragen U, 
help ons, want alleen uw hulp kan ons 
weer optillen en ons ertoe brengen, 
samen de weg van het leven weer op te 

nemen, doordat we vol vertrouwen el-
kaar bij de hand nemen. 

Daarom vragen wij U door Jezus Chris-
tus, onze Heiland, in wie de hoop op de 
zalige verrijzenis schittert. 

Amen. 

Gebed van paus Benedictus XVI uit 
2009, toen voor de aardbevingsslacht-
offers in Italië, uit zijn boek “Wie gelooft, 
is nooit alleen”. 

(In zijn tekst is slechts het woord “Aard-
beving” veranderd in het woord ‘Pan-
demie’.) 
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Familieberichten Mariakerk 

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen: 

 Isabella Catre 

 

Wij hebben afscheid moeten nemen van: 

 Charles Saeijs, 92 jaar, Middenlaan 21 

 Albert Houba, 84 jaar, Hollands Eind 71 Ankeveen 

 Mattheus van Loon, 94 jaar, Meerweg 38 

 Anton Teurlings, 79 jaar, Brediusweg 38 

 Theodorus Boeijen, 88 jaar, Oranjepark 44 

 Dick de Bruin, 91 jaar, Majellapark 27 

 Margaretha van Giessen – Dinkelberg, 100 jaar, Huize Stichtse Hof Laren 

 Ilija Marceta, 59 jaar, Godelindedwarsstraat 7 

 Gerarda Borsboom – Valk, 91 jaar, Huize De Godelinde 

 Gerardus de Leeuw, 90 jaar, Landstraat 117 

 Margaretha Ridderbos – Haven, 86 jaar, Parmentierstraat 10 

 Jozef Zürlohe, 72 jaar, Graaf Florislaan 27 

 Hendrika van Beek – Ros, 88 jaar, Gooiberg 34 

 Maria Brandjes, 89 jaar, Plaggenweg 191 

 

 

Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene 
van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve men-

sen om hen heen. 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

26 
 

  

Familieberichten Vituskerk 

We hebben afscheid moeten nemen van: 

 Geertruida Lena Postma – Arens,  88 jaar, Koningin Wilhelminalaan 1 

 Agatha Cornelia de Klijn – Kanters, 91 jaar, Amersfoortsestraatweg 9 

 Harriët Barbara Vrakking – Eijsvogel, 75 jaar,  

Graaf Willem de Oudelaan 157 

 Adriana Petronella Hermania Koopmanschap - van den Berg, 85 jaar,  

Dirk Tersteeglaan 27 

 Peter Arnoldus Johanes  Annegarn,  94 jaar, Amersfoortsestraatweg 90 

 

 
Wij wensen alle partners, kinderen en familieleden van de overledene 

van harte toe dat ze kracht en troost mogen ondervinden van lieve men-
sen om hen heen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedachteniskruisjes Vituskerk

Graag zouden wij familieleden, die be-
langstelling hebben voor het gedachte-
nis kruisje van overledenen uit de peri-
ode van 1999 tot 2017, hierbij uitnodi-
gen om contact op te nemen via een 
mail naar:  

sintvitusnaarden@outlook.com. 

Wij kunnen dan een afspraak met u 
maken. 

Alvast dank voor uw medewerking, 

Vriendelijke groet namens het locatie 
team 

M. van Waes
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Mededeling Oudercontactdag

In verband met de corona crisis kan er 
dit jaar in september geen oudercon-
tactdag (OCD) plaatsvinden. 

Dit is in samenspraak met pastoor Car-
los, dhr. J. Heerschop en mede na-
mens Agnes Pouw (MOV). 

Wij hopen dat de OCD volgend jaar wel 
kan plaats vinden. 

Met vriendelijke groeten 

Agnes Pouw.

 

Inleverdata kopij  

 Editie Inleverdatum kopij Verschijningsdatum 

4 Zomer  19 juni 10 juli 

5 Opening 14 augustus 4 september 

6 Herfst  2 oktober 23 oktober 

7 Kerst 20 november 11 december 

U maakt ons werk een stuk makkelijker als u de kopij via het mailadres: 
klankkleur@h-drieeenheid.nl verstuurt. 

 


