
PETRUS EN PAULUS WERELDREIZIGERS 

Het gebeurt vaak dat we het verleden idealiseren. Niet alleen het verleden zélf, maar ook mensen uit het verleden. De 
verhalen worden steeds mooier, steeds volmaakter. We hebben de neiging om te zeggen, dat die man of die vrouw 
wel leek op een heilige. Maar doen we een heilige dan niet tekort? Geeft dit een goed beeld van een heilige? Zo'n 
uitspraak als 'hij/zij leek wel een heilige' geeft de indruk dat een heilige volmaakt zou zijn geweest. Alsof hij/zij het 
leven, met al zijn facetten zoals het is, niet heeft leren kennen. "Een heilig boontje": iemand die weinig durf heeft en 
alles doet wat er van hem/haar verwacht wordt. Dat beeld van een heilige wordt door Petrus en Paulus doorbroken. 
Hun feestdag is op 29 juni. In de brief van Paulus aan de Galaten (2,1-14) kunnen we lezen hoe de spanning oploopt 
tussen deze twee apostelen  

Beide apostelen hebben verschillende visies op hoe er 
ge-evangeliseerd moet worden. Dit meningsverschil 
leidt tot een conflict en zowel Petrus als Paulus gaan 
hun eigen weg. Beiden zijn daar niet bang voor .Petrus 
was een man die alle facetten van het leven kende. In 
de wereld van de vissers gaat het niet zo zachtzinnig 
toe. Petrus komt dan ook heel menselijk naar voren in 
het Nieuwe Testament. Hij belijdt dat Jezus de Heer is 
maar daar twijfelt hij ook weer aan. De ene keer staan 
we, net als Jezus op de bergtop van het geloof: "Jezus, 
U bent de Messias!" maar de andere keer zinken we 
ook weg in de golven van de twijfel: "Heer, help". 
Beide apostelen zijn wereldreizigers geworden om 
Gods evangelie aan zoveel mogelijk mensen aan te 
bieden. Zij zijn het conflict, de tegenwerking en 
vervolging niet uit de weg gegaan. Ze zijn bewust de 
marteldood niet uit de weg gegaan. Dat maakt hen 
heilig. Het zijn bewogen grensgangers, omdat zijn hun 
tijdgenoten inspireerden maar ook ons inspireren om 
nieuwe wegen te gaan die leiden naar het Koninkrijk 
van alle gerechtigheid. Het zijn passanten die grenzen 
van hier en nu passeren en de bestaande (wan)orde 
doorbreken. Zij gaan tegen de stroom in. Zij durven 
anders te zijn! De gemeente van Jezus(Jozua) de 
Messias, van deze Hebreeër in ons midden, kan 
krachtens haar oorsprong dan alleen maar een 
beweging van verdertrekkers, van grensoverschrijders 
zijn en nooit een instituut van louter ingezetenen. Het 
zou goed zijn dat in de kerk van vandaag deze 
oorspronkelijke "Hebreeuwse trekken" zichtbaarder  
zouden worden. We weten immers dat onze toekomst 
 

niet ligt binnen de bestaande orde maar op de andere 
oever. De oever van een beloofd land en een ver-
nieuwde aarde, waarop vrede en gerechtigheid wonen.  
 
Pastoor Leen Wijker 

Zondag   6 mei   
10.30      Dienst van schrift en gebed 
               6e zondag van Pasen 
Donderdag 10 mei 
10.00     Eucharistieviering in Den Haag 
             Hemelvaart van de Heer             
Zondag   13 mei 
10.30    Eucharistieviering 
             7e zondag van Pasen  
Zondag   20 mei  
10.30    Eucharistieviering 
             Pinksteren       
 Zondag 27 mei    
10.30    Eucharistieviering 
             Heilige Drie-eenheid  
Zondag    3 juni 
10.30   Eucharistieviering 
            2e zondag na Pinksteren (4 in de reeks) 
Zondag   10 juni 
10.30   Eucharistieviering 
            3e zondag ma Pinksteren (5 in de reeks) 
Zondag   17 juni 
10.30     Eucharistieviering 
            4e zondag na Pinksteren (6 in de reeks) 



Zondag 24 juni
10.30     Eucharistieviering 
            Geboorte van de H. Johannes de Doper      
Zondag  1 juli 
10.30    Eucharistieviering 
            6e zondag na Pinksteren (8 in de reeks) 
 
BIJ DE VIERINGEN 
 
Hemelvaart van de Heer 
Op donderdag 10 mei zullen we het feest van de 
Hemelvaart van de Heer vieren in Den Haag. Het is 
een regionale viering waarin de parochies Den Haag, 
Schiedam en Delft een gezamenlijke viering hebben. 
Dit jaar vieren we het feest in Den Haag. In deze 
viering zal pastoor Robin Voorn de preek verzorgen en 
pastoor Leen Wijker gaat voor in de eucharistie. De 
viering begint om 10.00 uur. 
 
Pinksteren 
Op zondag 20 mei vieren we het hoogfeest van 
Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en de 
afronding van het Paasfeest. 
 
Drie-eenheid 
Op zondag 27 mei vieren we het feest van de heilige 
Drie-eenheid. Het zal een pontificale viering zijn 
waarin de aartsbisschop van Utrecht voorgaat. Hij zal 
het sacrament van het vormsel aan enkele parochianen 
toedienen. Tevens zullen we in deze viering Richard 
Huigen verwelkomen, die zich zal voorbereiden op het 
sacrament van de doop. 
 
Geboorte Heilige Johannes de Doper 
Op zondag 24 juni vieren we het feest van de geboorte 
van Johannes de Doper, de patroon van onze parochie. 
 
VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Vakantie 
Van 28 mei tot en met 3 juni is de pastoor op vakantie. 
Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot het 
kerkbestuur. 
 

Dank u wel!
Er is heel veel werk verricht om het Paasfeest te 
kunnen vieren. Alles liep heel goed en was zeer ver-
zorgd. Allen die zich hiervoor hebben ingezet heel veel 
dank! 

Op 27 april jl., koningsdag, was er voor ons kerkge-
bouw een rommelmarkt georganiseerd. Dit was een 
initiatief van Hilde Romeijn-van Berkel waarop de 
parochie positief heeft gereageerd. Ook was de kerk 
open. Er was een enorme belangstelling voor onze 
kraam maar ook voor de open kerk. Doordat een aantal 
parochi-anen en vrienden van de parochie dit mooie 
initiatief praktisch hebben ondersteund is het een 
geslaagd initiatief geweest.  Dank aan allen, die zich 
hiervoor hebben ingezet! 

Op 24 april jl. is Marja Zoutendijk in het ziekenhuis 
opgenomen met een hartinfarct. Zij heeft een kathe-
risatie ondergaan. We wensen haar heel veel sterkte toe 
en Gods helende nabijheid. 
 
ACTIVITEITEN 
 
Internationaal Oud-Katholieken Congres 
Eenmaal in de vier jaar vindt er een internationaal 
Oud-Katholieken Congres plaats. In 2014 vond het 
plaats in Utrecht. Dit jaar vindt het internationaal Oud-
Katholieken Congres plaats in Wenen van donderdag 
20 september tot zondag 23 september 2018. Het 
thema is: 
een open samenleving. 
Hoe zouden gelovigen in een open samenleving een 
inspirerende rol kunnen spelen? Hoe kunnen oud-
katholieken daaraan bijdragen? In talrijke workshops 
en evenementen nodigt het congres in Wenen ons uit 
om samen na te denken, visioenen te koesteren en 
concrete projecten aan te bieden. Aanmelden kan tot 
15 juni 2018 (kongress2018.altkatholiken.at). 


