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We hebben het hoogfeest van Kerst net achter de rug en we zijn ons al weer aan het voorbereiden op het 

hoogfeest van Pasen. Op 10 februari begint de veertigdagentijd met Aswoensdag. Een tijd van inkeer, 

bezinning en gebed. We bereiden ons zes weken voor om het feest der feesten - de verrijzenis van onze  

Heer Jezus Christus – op een goede wijze te kunnen vieren. Veel gelovigen vasten in die periode. Het is 

goed om een aantal weken wat soberder te leven. Des te groter de vreugde is om op hoogfeest van Pasen  

de vasten af te ronden. Het geld dat wij met vasten uitsparen kunnen we schenken aan het vastenoffer. Een 

goed doel waarmee we mensen, die het heel moeilijk hebben, kunnen helpen opdat zij weer verder kunnen 

met hun leven. 

Vastentijd 

 

Onlangs werd ik voor het tijdschrift Vieren geïnter-

viewd over vasten. Ter voorbereiding dacht ik na over 

de manieren waarop ik in de afgelopen jaren hier zelf 

vorm aan heb gegeven en wat het vasten mij bracht. 

Een tijd lang heb ik redelijk streng gevast. Als goede 

jansenist dacht ik: hoe strenger, hoe beter. Het leven is 

een leerschool en elke nieuwe ontwikkeling in je leven 

is een kans om nieuwe dingen te leren, nieuwe 

inzichten te krijgen. Toen Marike en ik kinderen kreg-

en, werd het moeilijker om dat ‘strenge’ vasten vol te 

houden. Ook andere godsdienstoefeningen als dage-

lijks gebed, regelmatige meditatie of geestelijke lezing 

werden moeilijker. Het leidde tot de keuze om in de 

vasten steeds één of twee zaken met aandacht te doen. 

Ik koos er steeds voor om iets te laten en iets te doen. 

Niet snoepen en elke dag een psalm met aandacht 

lezen, bijvoorbeeld. Het resultaat? Wonderlijk genoeg 

hetzelfde als in mijn ‘strenge’ periode. De Veertigda-

gentijd bleef een tijd van bezinning en toeleven naar 

Pasen, de Goede Week bleef een week van intense 

beleving en Pasen bleef het absolute hoogtepunt van 

het jaar. De Veertigdagentijd is een jaarlijks terug-

kerende uitnodiging om ons te bezinnen op de bronnen 

van ons geloof. Een tijd ook om de persoonlijke be-

leving van ons geloof onder de loep te nemen, te voe-

den en te koesteren. Vasten is in deze periode een 

belangrijk middel, geen doel. Doel is dichterbij Hem 

komen, die voor ons geleefd en geleden heeft, is ge-

storven en opgestaan. Moge de Veertigdagentijd voor 

ieder van ons een welkome uitnodiging zijn.  

 

Robin Voorn 

Pastoor van regio Zuid-Holland (Delft) 

VIERINGEN 
 

Zondag  31 januari 

10.30    Eucharistieviering 

            Opdracht van de Heer in de tempel  

Zondag  7 februari  

10.30   Dienst van schrift en gebed 

            5e zondag na Epifanie 

Woensdag 10 februari 

19.30    Eucharistieviering     

             Aswoensdag  

Zondag 14 februari 

10.30    Eucharistieviering 

             1e zondag van de veertigdagentijd 

Zondag 21 februari 

10.30     Eucharistieviering 

             2e zondag van de veertigdagentijd 

Zondag  28 februari 

10.30     Eucharistieviering 

              3e zondag van de veertigdagentijd 

Zondag 6 maart 

10.30     Eucharistieviering 

              4e zondag van de veertigdagentijd 

 
PRIESTERWIJDING BISDOM HAARLEM 

De bisschop van Haarlem heeft het voornemen om 

op zaterdag 30 januari a.s. in de parochiekerk van 

Egmond aan Zee diaken Age Kramer tot priester te 

wijden. De eucharistieviering begint om 14.30 uur. 

Iedereen is van harte welkom. 
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VANUIT HET KERKBESTUUR 

 

Kerkbalans 2016 ‘Mijn kerk inspireert’ 

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema 

is dit jaar: ‘Mijn kerk inspireert’.  De kerk krijgt zoals 

u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk 

van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, 

van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek van 

ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans 

en vul het toezeggingformulier ruimhartig in. Uw 

bijdrage is van groot belang !  

 

Heel hartelijk dank! 

Kersfeest ligt al weer een kleine maand achter ons.  

Met vreugde kunnen we terugkijken op een vreugde-

volle kersttijd.  Er is weer veel werk verricht door  pa-

rochianen om het kerstfeest tot een feest te laten zijn 

voor onze parochie, de buurt en de stad.  Iedereen, die 

daaraan  heeft bijgedragen wil ik heel hartelijk danken.   

Pastoor Leen Wijker 

 

Vastenproject 

Vluchtelingen zijn een grote zorg en een nog grotere 

uitdaging. Dit geldt voor Europa en dit geldt voor 

landen die zich inzetten voor “opvang in de regio.” 

Deze opvang is het focus van de vastenactie 2016 van 

St. Paulus. 

Geestelijke zorg in Mozambique 

In het Mozambikaanse bisdom Niassa zet de lokale 

Anglicaanse kerk zich al sinds jaren in voor 

vluchtelingen uit Congo, Rwanda en Burundi. In een 

vluchtelingenkamp staat al vijf jaar een eenvoudig 

zelfgebouwd kerkje waar regelmatig diensten plaats 

vinden. St. Paulus heeft goede ervaringen in de 

samenwerking met het professioneel geleide en goed 

functionerende bisdom Niassa. De Amerikaanse 

bisschop Mark van Koevering en zijn vrouw Helen 

(eveneens priester) werken er al meer dan tien jaar met 

veel resultaat en daarnaast is sinds anderhalf jaar  

bisschop Manuel Ernesto actief, een voormalige 

accountant die ook in Nederland studeerde (Vrije 

Universiteit Amsterdam). Bisschop Ernesto Manuel 

ontwikkelt nu in het genoemde vluchtelingenkamp een 

 

programma voor de geestelijke zorg van 

getraumatiseerde vluchtelingen. Ze krijgen zo hulp om 

de verschrikkelijke gebeurtenissen die ze achter de rug 

hebben een plaats te geven (“healing of memories”). 

Hierbij maken pastores de geestelijke bronnen van het 

Christendom vruchtbaar voor mensen in nood. Om dit 

professioneel verder te ontwikkelen is ondersteuning 

nodig. De verdere uitbouw van een pastoraal 

programma om traumatische herinneringen te 

verwerken en het verzorgen van de nodige scholing op 

dit gebied. (Ca. EUR 8.000) De bouw van een 

multifunctioneel kerkgebouw voor dit programma, het 

liturgisch leven in het kamp, en verdere activiteiten – 

goede geestelijke zorg heeft ook een goed dak nodig. 

Ca. EUR 7.000) Ondersteuning door Sint Paulus, ooud-

katholike missie en diaconaat buitenland St. Paulus wil 

voor een totaal bedrag van EUR 15.000 zowel de 

opbouw van de geestelijke zorg voor getraumatiseerde 

vluchtelingen als het dak boven het hoofd van deze 

kerkgangers en voor de zorg doordeweeks onder-

steunen. Zoals gezegd: in de regio, zodat mensen het 

daar kunnen verwerken en een nieuw leven opbouwen.. 

 

WEL EN WEE 

 

Zieken 

Marja Zoutendijk is afgelopen week met haar fiets 

gevallen. Zij is opgenomen in het ziekenhuis en wordt 

onderzocht wat hiervan de oorzaak is.  Wij wensen 

Marja heel veel sterkte toe!  

 

ACTIVITEITEN 

 
BEZINNING IN CHEVETOGNE 

Bij deze een herinnering aan een bezinningsweekend 

naar het  klooster in Chevetogne  op vrijdag  29 april 

2016 tot maandagmiddag 2 mei 2016. De kosten van 

het weekend zullen ongeveer € 190  bedragen  inclusief 

reiskosten. De voorbereidingsavonden zijn op 6 en19 

april 2016 om 20.00 uur in Den Haag. Maximale deel-

name is  8  personen. Mochten er meer aanmeldingen 

zijn wordt u op de reservelijst geplaatst. Uiterlijke 

opgave voor dit weekend is  1 maart 2016  bij pastoor 

Leen Wijker. 
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