
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We hadden een bijzondere ”Goede Week”, het begon met de 
levensgrote Palmpasenstok op zondagmorgen waaraan het 
verhaal in symbooltaal zichtbaar wordt gemaakt. De haan van 
het verraad én van de opgaande zon (Christus),- een slinger 
van 12 noten en zaden verwijzend naar de 12 apostelen,- de 
citroen die aangeeft hoe Christus een spons gedrenkt in azijn 
en gal aangeboden kreeg aan het kruis om de pijn te 
verzachten,- slingers eieren = kiemend nieuw leven en 
bovenop een ring van gevlochten brood met daarin een kruis, 
verbeeldend de wereld gered door het kruis. 

Witte Donderdag ging pater Ferdinand Vergeer voor in de 
Eucharistieviering-, hij kwam van ver (Den Bilt), maar was 
enthousiast als altijd.    

Op Goede Vrijdag gingen we mee met Jezus op de weg van 
Jeruzalem naar Golgotha. Een bewogen sfeer, een tekst uit 
nodigend om mee te lopen, wat andere jaren wel mag maar nu 
niet vanwege corona.  

We eindigden in een (wijde) kring om het kruis waar we 
gezamenlijk baden en bloemen neerlegden. 

De Paaswake brachten we in Wageningen door met de 
afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen van Titus 
Brandsma; in een indrukwekkende viering werden de verhalen 
verteld, een mooie toelichting op het Marcus evangelie 
gegeven en de kaarsen van de geloofsgemeenschappen 
gewijd. 

Paasmorgen vierden we met priester Geert Peters uit 
Nijmegen. Een mooie uitleg n.a.v. de lezing uit het Johannes 
evangelie: ”Is het u wel eens opgevallen dat het alleen maar 
over mensen gaat?” Over de verwarring, verbazing, verdriet, 
paniek misschien wel van mensen in de confrontatie met het 
lege graf en hun eigen ongeloof. Wat overblijft zijn een paar 
zwachtels en een opgerolde zweetdoek: wat doen wij hiermee.  

Alle vieringen werden optimaal bezocht en ondersteund door 
Hans en Hetty met een vierstemmig koor. Prachtige 
ondersteunende en onmisbare bijdrage van de liturgie. 
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Orgelconcerten 

We hebben even moeten stoppen met de orgelconcerten 
vanwege corona en de kou in de kerk. Maar in de maand Mei, 
Mariamaand, hebben we weer een concert. Annette Veltkamp, 
een begaafde organiste, zal dit concert geven op 
zaterdagmiddag 15 mei om 16.00 uur.  

In dit verband willen we u wijzen op het busje in het portaal 
voor bijdrage voor verdere orgelrestauratie. 

De concerten zijn kosteloos, een vrije bijdrage in het mandje 
bij de uitgang wordt gewaardeerd! 

N. b. Noteer 15 mei in uw agenda! Wilt u zeker zijn van een 
plaats, bel dan tijdens de openingsuren (9.30-11.30 uur) 
naar de pastorie 312321. 

Kinderkoor 

Binnenkort, t.w. 16 april, gaan de kinderen weer repeteren, 2 
mei laten ze in de gezinsviering horen hoe ze dat gedaan 
hebben. We danken Myriam Hazelzet voor haar inzet, zij steekt 
er veel energie in en maakt de kinderen enthousiast. 

Voedselbank     

Met Pasen hebben we gecollecteerd voor de voedselbank; er 
wordt veel gebruik van gemaakt ook in onze dorpen. Door 
meer opslagruimte, meer koeling zijn de kosten gestegen. Wat 
wij kunnen doen is in elk geval wat meenemen als we naar de 
kerk gaan. 

Wilt u een bijdrage geven: Voedselbank Nederveluwe  
NL66ABNA0542047504 

11 april 2021 Feest van de Goddelijke barmhartigheid in 
Mariabedevaartskerk Renkum!  

Op zondagmiddag 11 april a.s. organiseert de Vriendenclub 
van de barmhartige Jezus de jaarlijkse viering van het 
wereldwijde feest van de Goddelijke barmhartigheid. 

Het programma begint om 15.00 uur met de 
Barmhartigheidsrozenkrans.  

Aansluitend eucharistieviering-aanbidding Heilig 
Sacrament- biechtgelegenheid tot 17.00 uur.   

 

 



 

Komende vieringen en collectes 
11	april-	10	uur	Gebedsviering-		P.V.	Jos	Oomen	

Tweede	collecte:	Nationale	stichting	ter	bevordering	van	
vrolijkheid.		

NL.06INGB0009441116	

18	april		9.30	uur	Eucharistieviering-	pastoor	ten	Have	

Tweede	collecte;	Caritas	van	de	parochie	z.	Titus	Brandsma	

25	april	Gebedsviering-	Pastor	Joop	Nijrolder	

Tweede	collecte:	Fonds	Priesteropleiding	Utrecht;	
NL64ABNA0810496488	

Kinderviering	

Nog	steeds	mogen	de	kinderen	niet	een	eigen	viering	in	de	
Pastorie	hebben,	we	hopen	dat	de	entingen	nu	vlug	gaan	zodat	
we	hen	weer	zien!	

Wel	krijgen	ze	elke	week	de	mogelijkheid	om	thuis	te	vieren	
door	wat	Caroline	hen	toestuurt.	

De	leerlingen	zijn	een	week	na	de	opstanding	van	Jezus	weer	bij	elkaar.	Ze	
houden	ramen	en	deuren	gesloten,	want	ze	zijn	bang	voor	de	gevolgen	die	
Jezus'	kruisiging	voor	hen	kan	hebben.	Dan	merken	ze	dat	Jezus	hen	niet	in	de	
steek	laat.	Hij	komt	terug	en	brengt	letterlijk	licht	in	de	duisternis.	Het	is	haast	
niet	te	geloven.	En	Tomas,	die	er	de	eerste	keer	niet	bij	was,	vindt	dat	dan	ook	
moeilijk.		

Jezus	geeft	zijn	leerlingen	de	kracht	mee	van	de	heilige	Geest	om	de	angst	van	
zich	af	te	werpen	en	op	pad	te	gaan	met	de	zending	het	licht	en	de	vrede	van	
God	te	verspreiden.	Jezus	geeft	de	leerlingen	een	duwtje	in	de	rug,	en	zo	kunnen	
ze	verder.	

Met	de	kinderen	onderzoeken	we	vandaag	of	ze	misschien	ook	wat	op	Tomas	
lijken.	Kunnen	ze	wat	hun	verteld	wordt	zomaar	geloven?	Maar	als	we	ons,	net	
als	de	leerlingen,	met	dat	duwtje	van	Jezus	in	de	rug	op	pad	laten	sturen,	wat	
hebben	we	dan	een	goede	boodschap	voor	iedereen:	'Ik	wens	je	vrede!'	

 

 

 

 



 
Licht 

Ga met de kinderen in een kring zitten. 
Als het kan sluit de deuren en maak het wat donker. Vertel de kinderen 
dat de leerlingen van Jezus ook zo bij elkaar zaten. 
Deuren op slot en geen licht aan omdat ze bang waren dat soldaten hen 
kwamen zoeken. Ze hoorden immers bij Jezus, die ter dood veroordeeld 
was. 
 
Steek een kaars aan. 
Vertel dat Jezus als Licht bij de leerlingen in hun midden kwam. Net zoals 
het licht van deze kaars in ons midden komt. God is Licht. Jezus is Licht. 
Bid bij de kaars het gebed en vertel het Evangelie of lees het voor. 

  

Gebed om een duwtje 
Goede God, 

Een duwtje in onze rug, 
dat vinden wij echt fijn. 
Een duwtje als we bang zijn. 
Een duwtje bij chagrijn. 
Een duwtje als iets moeilijk gaat. 
Een duwtje als een teken 
dat zegt: 'Joh, je kan het wel, 
blijf erin geloven!'. 
 
Wij bidden U: 
Lieve God wilt U als de wind zijn, 
die ons over onze hoofden blaast. 
een duwtje in de rug geeft 
en ons een stapje verder helpt? 

Amen 

Een duwtje in de rug 

De Romeinse soldaten waren nog steeds op zoek naar de leerlingen van 
Jezus. De leerlingen waren daarom erg bang. Ze hadden de deuren van 
het huis goed op slot gedaan. Niemand kon zomaar binnenkomen. Ze 
hadden weinig licht aan zodat het leek of er niemand thuis was. 
 
Maar plotseling was de kamer vol licht! Ze schrokken heel erg! Wat was 



 
dit? 
Opeens stond daar iemand in het licht. Hij zei: ”Ik wens jullie vrede.” Hij 
liet de leerlingen de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen 
de leerlingen dat het Jezus was. 
Jezus zei nog een keer: “Ik wens jullie vrede. Ik ben gestuurd door God. 
Nu ga ik jullie helpen om naar buiten te gaan en de mensen te vertellen 
over Mij en God.” 
Jezus ging naar de leerlingen toe en Hij blies ze allemaal even over hun 
hoofd. 
“Nu hebben jullie de kracht van de heilige Geest gekregen”, zei Jezus. “En 
die heilige Geest gaat jullie helpen. Mensen gaan jullie vertellen over 
dingen waar ze spijt van hebben. Ze willen vergeving vragen aan God. En 
jullie mogen de mensen vergeving geven. Maar alleen als je vindt dat de 
mensen écht spijt hebben. Dan vergeeft God de mensen, anders niet.” 

 
Toen Jezus op bezoek kwam, was één 
leerling er niet bij. Dat was Tomas. De 
anderen vertelden hem dat ze Jezus 
hadden gezien. Tomas geloofde er niks 
van. Hij zei: “Ik wil Hem eerst zelf zien, 
en de wonden in zijn zij en zijn handen. 
Anders geloof ik het niet”. 
 
Een week later zaten Tomas en de 
andere leerlingen in het huis met de 
deur op slot. Plotseling was Jezus weer 
in de kamer. Hij zei: “Ik wens jullie 

vrede.” Hij keek naar Tomas en zei: “Kom maar hier, en voel maar aan 
mijn handen en in mijn zij.” Tomas voelde de wonden en toen geloofde hij 
dat het Jezus was. Jezus zei: ”Jij gelooft in Mij omdat je Mij gezien hebt. 
Vanaf nu zullen mensen in Mij geloven zonder dat ze Mij gezien hebben. 
En God zal ze gelukkig maken! 

3 wenskaartjes maken (eenvoudig) 

Benodigdheden: 
- gekleurde kaartjes of A5 gekleurd papiertjes (iets dikker papier heeft de 
voorkeur) 

Laat de kinderen de wensen op kaartjes schrijven. Deze mogen mee naar 
huis of kunnen uitgedeeld worden aan de kerkgangers. 

Niet zien en toch geloven 
De woorden die Jezus spreekt tegen de leerlingen zijn: ‘Ik wens jullie 
vrede’. In het Hebreeuws ‘Shalom’. Dit is een traditionele groet en is 
bijzonder passend voor de situatie van de leerlingen. Zij zijn bij elkaar met 
de deuren dicht. Bang voor wat er allemaal kan gaan gebeuren.  

Jezus vertrouwt zijn leerlingen een opdracht toe. Hij zendt hen uit, zoals 
zijn Vader hem heeft uitgezonden. Hun opdracht is nauw verbonden met 
Jezus’ opdracht: vergeving van zonden door de verkondiging van het 
Evangelie. Ze krijgen de opdracht om de wereld in te gaan uit kracht van 
de heilige Geest. 
Met het gebaar (Hij blies zijn levensadem over hen) bereidt Jezus hen voor 
op de opdracht die hij hen toevertrouwt. Maar zij zullen pas in staat zijn 
om hun opdracht te vervullen, als zij de Geest krijgen op Pinksteren. 

Tomas wordt ook Didymus genoemd, wat ‘tweeling’ betekent. Zijn naam 
laat zien dat er in Tomas (net als in ons) twee kanten zijn: van de ene 



 
kant wil hij graag geloven, van de andere kant wil hij eerst zien. 
 
Van dit verhaal over Tomas is de uitdrukking ‘je bent een ongelovige 

Thomas' afgeleid. Eigenlijk 
ten onrechte, want Tomas 
geloofde wel degelijk. Zijn 
geloofsbelijdenis is kort en 
krachtig: ‘Mijn Heer en mijn 
God’. Thomas is echt een 
waarachtige leerling van 
Jezus. Toen Jezus na zijn 
dood en opstanding 
verscheen aan de 
leerlingen, wilde Tomas 
eerst meer bewijs. Jezus 
toonde toen de wond in zijn 
zij, die een Romeinse 
soldaat hem met een lans 
had toegebracht toen Jezus 

al dood was. De soldaat wilde zeker weten dat Hij dood was. Jezus vroeg 
aan Tomas zijn vinger daarin te steken. 

Geloven kun je ook zonder eerst te zien. Gelukkig ben je, als je kunt leven 
van vertrouwen en niet alles zeker moet weten met bewijs zwart op wit. 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.youtube.com/watch	


