
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	“We	leveren	in”,	zo	klinkt	het	nu	we	ook	niet	meer	koffiedrinken	na	de	
vieringen.	Het	wordt	steeds	minder	hier,	terwijl	we	uitgeroepen	zijn	tot	
de	meest	gastvrije	kerk	in	de	Z-O	hoek!	
Hoe	laten	we	dat	nu	zien?	Want	ja,	nu	de	maatregelen	om	ons	heen	
steeds	drastischer	worden,	een	avondklok	dreigt,	je	niet	met	meer	dan	
twee	mag	lopen	en	praten	op	straat,	het	mondkapje	gewoon	lijkt	te	
worden,	dringt	de	boodschap	door.	We	gaan	mee	in	wat	het	bisdom	
hierover	aanbeveelt,	drinken	geen	koffie	meer	na	de	vieringen	en	blijven	
op	anderhalve	meter	van	elkaar.	
Hoe	zit	het	dan	met	die	gastvrijheid?	
Onze	kerk	is	elke	dag	open,	meestal	al	om	8.30	opent	koster	Eric	Droop	
de	kerk	en	sluit	hem	om	16.30	uur.	Velen	maken	er	gebruik	van,	stilte,	
rust,	mediteren	bij	de	Sedes	Sapientiae-	de	zetel	der	Wijsheid-	Maria	
zittend	op	de	troon	van	Salomo,	dragend	de	Christus,	het	is	en	blijft	
mogelijk.	In	het	kapelletje	voor	te	vroeggeboren	of	doodgeboren	
kinderen	zoeken	moeders	in	gebed	de	Heer	en	worden	zij	geraakt,	
geëmotioneerd,	vinden	verlichting	van	hun	verdriet.	De	heiligen	aan	de	
pilaren	vertellen	a.	h.	w.	blijvend	hun	verhaal	en	zijn	een	tastbaar	teken	
van	moed,	geloofsmoed;	houd	vol,	ga	door,	geef	niet	op,	is	hun	devies.	
Dat	we	elkaar	niet	zo	veel	zullen	ontmoeten?	Daar	is	de	telefoon,	de	mail,	
de	app,	en	iemand	ontvangen	mag	ook,	zelfs	twee!		
Nee,	we	mogen	niet	mopperen,	er	zijn	overal	in	de	wereld	uitbraken	van	
Corona,	het	is	nog	echt	niet	over,	maar	in	ons	land	gaat	het	toch	de	goede	
kant	op.	Laten	we	dankbaar	zijn,	blij	dat	we	in	een	land	wonen	waarin	het	
ondanks	de	pandemie,		“goed	toeven”	is.	
Om	een	indruk	te	krijgen	van	hoe	het	corona	zieken	vergaat,	staat	
hieronder	een	verwijzing	naar	een	T.V.	uitzending,	daar	komt	de	
werkelijkheid	op	je	af.	
Marijke	van	S.	
	
Radboud	UMC				
Misschien	een	ideetje	voor	in	de	rondzendbrief:	om	Uitzending	Gemist	te	kijken.		
Zondag	8	november	22.20uur	NPO1:	“Pauw	komt	Binnen”.	Jeroen	Pauw	in	
gesprek	in	het	Radboud-UMC,	zowel	met	patiënten,	familieleden	als	
zorgprofessionals.	Ik	denk	dat	het	goed	laat	zien	waarom	de	Corona	
maatregelen	nog	steeds	belangrijk	zijn.	Ook	op	deze	manier	kunnen	wij	als	
medeparochianen	zorgen	voor	elkaar.		
Annelies	
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Bedevaartpark	
Elke	woensdag	komt	een	groep	vrijwilligers	bij	elkaar	om	het	park	op	orde	
te	houden.	Niet	alleen	het	park,	allerlei	klussen	in	en	om	kerk	en	pastorie	
pakken	ze	op.	
Ze	vinden	dat	leuk,	zien	misschien	wel	naar	de	woensdag	uit,	niet	alleen	is	
werken	goed	voor	een	mens,	je	moet	jezelf	ook	verplichtingen	opleggen	
wil	je	gezond	oud	worden	en	mee	blijven	doen.	
Tot	hun	verrassing	woont	er	ook	een	havik	in	het	park,	die	zo	nu	en	dan	
een	kauwtje	verschalkt.	Eric	maakte	een	foto!	

	
	
Voedselbank	
Het	aantal	mensen,	dat	de	voedselbank	nodig	heeft,	stijgt.	Er	staat	een	
doos	op	de	pastorie	waar	u	elke	dag	tussen	09.00	en	11.30	uur	uw	giften	
kwijt	kunt.	Ook	kunt	u	bij	de	vieringen	uw	artikelen	in	een	krat	in	de	
kerk	leggen.		Laten	we	elkaar	helpen	om	door	deze	nare	periode	heen	te	
komen.	
Kerkelijk	nieuws	
Verder	in	deze	Nieuwsbrief	wat	berichten	van	het	bisdom	om	op	de	
hoogte	te	blijven	van	het	gebeuren	in	kerkelijk	Nederland.	



 

 

Bisschoppen: maatregelen R.-K. 
Kerk onverminderd van kracht 

Lees meer  

 

De persconferentie die het kabinet op 

dinsdag 3 november heeft gehouden over 

de maatregelen in verband met Covid-19, 

geeft geen aanleiding tot wijzigingen voor 

de R.-K. Kerk. De bestaande maatregelen 

blijven onverminderd van kracht. Dat 

betekent voorlopig nog steeds niet meer 

dan 30 gelovigen bij een viering, exclusief 

bedienaren, geen samenzang en verder 

alle andere maatregelen zoals afgekon- 

digd in het protocol 

‘Kerkelijk leven op 

anderhalve meter.’ 

   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

 

Raad van Kerken komt met 
Woorden van Hoop en Troost 
 

Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is 

en velen naar houvast en steun zoeken in 

deze onzekere en zware tijd, wil de Raad 

van Kerken een helder, gezamenlijk geluid 

laten klinken. Daarom zendt de Raad 

sinds 4 november wekelijks op 

woensdagavond om 19.00 uur Woorden 

van Hoop en Troost uit in korte filmpjes. 

Woensdag 4 november sprak mgr. J. van 

den Hende (foto) als eerste. Hij refereerde 

daarbij aan de brief van Paulus aan de 

Romeinen. 

   

Lees meer  

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Podcast n.a.v. schuldbelijdenis 
richting Joodse gemeenschap 

Lees meer  

 

De Protestantse Kerk in Nederland 

sprak tijdens de herdenking van de 

Kristallnacht op 8 november een 

schuldbelijdenis uit richting de Joodse 

gemeenschap. Hoe zit het wat dat 

betreft eigenlijk met de Rooms-

Katholieke Kerk? Daarover vertelt mgr. 

Woorts in een podcast van 

katholiekleven.nl. Mgr. Woorts is 

referent namens de Bisschoppen- 

conferentie voor de contacten met 

rabbijnen en Joodse religieuze 

gemeenschappen. Hij vertelt over 

‘Nostra Aetate’, de verklaring van het 

Tweede Vaticaans Concilie (1962-

1965) over de relatie van de Rooms-

Katholieke Kerk ten 

opzichte van andere 

godsdiensten, waaronder het 

Jodendom. 

   

 

 

	
 

 
 

 

 

Boodschap paus Franciscus voor 
Werelddag van de Armen 
 

In zijn boodschap voor de vierde 

Werelddag van de Armen, die op zondag 

15 november door de Rooms-Katholieke 

Kerk wordt gevierd, neemt paus 

Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus 

Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert 

daaruit dat het gebed tot God en de 

solidariteit met de armen en de lijdenden 

niet van elkaar te scheiden zijn. 

   

Lees meer  

	
	
	
	
	
	

 

 
 

 
 

 



 

 

 
  

 

 

#RedWednesday: Utrechtse 
kathedraal rood aangelicht 
 

De St. Catharinakathedraal in Utrecht 

kleurt woensdagavond 25 november rood, 

samen met honderden kerken en andere 

gebouwen in Nederland en wereldwijd. De 

actie #RedWednesday vraagt aandacht 

voor vrijheid van godsdienst in het 

algemeen en de vervolging van christenen 

in het bijzonder. Tijdens de avondviering 

(19.00 uur) in de kathedraal wordt die dag 

een votiefmis gehouden, om te bidden 

voor mensen die om hun geloof worden 

vervolgd én voor hun vervolgers. Met 

#RedWednesday wil Kerk in Nood ook de 

Nederlanders bewust maken van de 

vervolging van gelovigen – vooral 

minderheden – en oproepen tot tolerantie 

en respect voor gelovigen en tussen 

geloofsgroepen.  
	

  

  
 
 

 
 

 

	
 


