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Aan onze (jongere) parochianen: Palmpasen en de Goede 
Week 
 
Binnenkort is het alweer Palmzondag. 
We vieren dan hoe Jezus als een koning Jeruzalem werd binnengehaald. 
Maar Jezus is geen koning zoals anderen. 
Jezus kwam op een ezeltje aangereden: zó ging Hij de mensen tegemoet! 
Zijn leerlingen hadden Hem liever op een mooi, groot paard de stad zien 
binnenrijden, omdat dat veel meer indruk zou maken, maar daar is Jezus niet 
van. Jezus houdt niet van dat opschepperige, van dat gepronk. 
Jezus is een eenvoudige koning met een open hart voor iedereen. 
Hij wil niet ver van de mensen af staan, Hij wil juist met ze in contact komen. 
Hij maakt de mensen blij en enthousiast: Hij geeft ze hoop en iets om naar uit 
te kijken. 
Uit blijdschap riepen de mensen daarom ‘hosanna’, en dat wil zoiets zeggen als 
‘kom ons bevrijden, wees voor ons als een echte, goede koning, en niet zoals 
de koningen die we al hebben gehad, die alleen aan zichzelf denken en rijk en 
machtig willen zijn!’ 
Jezus is écht een heel ander type koning… 
Met Palmpasen begint ook de Goede Week. 
De Goede Week is de belangrijkste week van het jaar. 
We denken dan nog vaker en aandachtiger aan Jezus en wat Hij voor ons heeft 
gedaan: Hoe Hij leefde, Hoe Hij moest lijden en stierf aan het Kruis. 
Aan de hand van de prachtige palmpaasstokken die weer gemaakt zullen 
worden, nemen we de Goede Week even door. 
De groene takjes die aan de stokken zijn vastgemaakt vertellen ons over de 
vele, blije mensen die Jezus met palmtakken toezwaaiden: Hij werd welkom 
geheten in Jeruzalem; dat vieren we op Palmzondag. 
Het brood vertelt ons dat op Witte Donderdag Jezus aan de Kerk heeft laten 
zien hoe het Laatste Avondmaal (de Eucharistie) gevierd moet worden en hoe 
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wij het Brood moeten delen en dit elke zondag moeten blijven doen: Dat wij 
samen met Hem aan tafel mogen om de Heilige Communie te ontvangen. 
De palmpaasstokken zijn in de vorm van een kruis gemaakt, waarmee wij 
denken aan het lijden en sterven van Jezus op Goede Vrijdag. 
De lekkernijen en de versierselen die aan de palmpaasstokken zijn 
vastgemaakt, betekenen dat we blij mogen zijn met het feest van Pasen en dat 
we in Jezus een échte Vriend hebben, die het beste voor ons wil. 
We mogen samen met Hem goed zijn voor anderen: Hij helpt ons daarbij. 
Soms worden de broodjes op de palmpaasstokken in de vorm van een haantje 
gebakken. 
En dat haantje wil ons vertellen over Petrus, de leerling van Jezus, die drie keer 
had gezegd dat hij Jezus niet kende. 
Jezus had al eerder tegen Petrus gezegd dat de haan drie keer zou kraaien. 
Want tot wel drie keer toe schaamde hij zich voor Jezus en daar had hij later 
toch wel erge spijt van. 
Gelukkig kwam het helemaal goed met Petrus, want hij mocht van Jezus zelfs 
de eerste paus worden! 
Wij hoeven nooit te verbergen dat wij in Jezus geloven! 
Iedereen mag weten dat wij Jezus als Vriend hebben. 
En wie wil er nu geen koning als vriend?  
Kijk maar naar Jezus en leer van Hem. 
Doe zoals Hij deed en ga op pad met anderen. 
Deel je vriendschap uit en je liefde, en wees blij wanneer je een ander 
geholpen hebt.Stuur elkaar niet weg, maar nodig elkaar uit! 
Bid tot God, elke dag en vraag Hem jou te helpen bij alles wat je doet! 
Dit alles is een uitnodiging aan iedereen: het hele jaar door, maar in het 
bijzonder nu het Paasfeest niet lang meer op zich laat wachten… 
 
Hartelijke groeten van, 
 
Diaken Simileer 
 

De liturgiegroep 
In onze parochie zijn we blij met onze liturgiegroep. Lya, Anneke, Maria en 
Hans bereiden de vieringen altijd met enthousiasme zorgvuldig voor. Weken 
voor de vieringen komen we al bij elkaar om de lezingen te lezen en na te 
denken wat ze ons vandaag zeggen. We komen daarna nog een keer bij elkaar 
om de overweging te bespreken. Dat geeft energie en bezieling en we mogen 
ons gelukkig prijzen dat zij, als er geen priester of diaken beschikbaar is, er 
voor zorgen dat er een mooie viering in de Antonius van Paduakerk is rond het 
Woord van Christus. Ik wil u graag uitnodigen om naar deze vieringen, die met 
zoveel toewijding worden voorbereid, in onze eigen parochiekerk toe te komen. 
Onze parochie is het waard! 
 
Diaken Wim Balk 
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Stille Omgang 
 
In de nacht van Zaterdag  17 op zondag 18 maart gaan we weer ter stille 
omgang in Amsterdam. 
Dit jaar is het thema;Eucharistie= Leven. 
Om 20.45 uur starten we in de Vitus kerk met een viering. 
Hierna kunnen we koffie drinken in het Anna gebouw achter de kerk. 
Om ongeveer 22.30 uur vertrekken we naar Amsterdam voor de Omgang. 
Om ongeveer 00.30 uur is de terug vaart naar het Gooi, waar we om 1.30 uur 
hopen terug te zijn. 
De kosten zijn, net als vorig jaar, 19.00 Euro per persoon. 
Voor personen tussen 16 en 18 jaar 13.00 Euro. 
Ik hoop op vele aanmeldingen, U kunt hiervoor terecht bij het 
parochiesecretariaat of bij  
Theo Stalenhoef Tel.0294 251237. 
Hopelijk tot 17 Maart. 
 
Met uw parochie op Bisdombedevaart naar Assisi in 2018! 
 
Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart 
naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus 
en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op 
de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons 
bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan. Ook 
voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen aan een grote 
verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de wereldkerk. Maar natuurlijk 
ook een manier voor een persoonlijke ontmoeting met God.  
De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en 
een vliegreis. De busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018. De vliegreis is van 
30 april tot en met 5 mei 2018. Tijdens de bedevaart zal er een aantal 
gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners is er een apart 
programma. Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod. Iedereen is 
welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken.  
Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over Assisi en 
ervaring als reisleider is niet direct vereist. Vooraf krijgen reisleiders en gidsen 
een training, waarbij ze van alle informatie worden voorzien. Opgeven kan via 
onderstaande contactgegevens, 
Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een 
reis tussen tijd en eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen vergeten! 
Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een rol 
als reisleider of gids wel zitten? Meld u aan via assisi2018@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl. Voor vragen over de bedevaart kunt u ook op dit adres terecht of 
bellen met de projectleider Lyanne Blonk via: 023-5112636. Meer info vindt u 
op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of 
www.facebook.com/bisdombedevaart. 

 

mailto:assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
mailto:assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.facebook.com/bisdombedevaart
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Tweede middag van de bijbelcursus “Volgers van Jezus” - Judas Isakariot 
 
Judas Iskariot is een naam met een lading. De evangelist Marcus noemt hem 
als laatste leerling die Jezus gekozen en geroepen heeft, met de toevoeging 
“die Hem heeft uitgeleverd”. 
Geen moeder denkt eraan haar zoon zo te noemen, en als pausnaam is hij al 
evenmin in trek. Judasstreek, judaskus, judassen ……. synoniemen voor 
verraad. Is dat het enige wat over Judas Iskariot te zeggen valt? 
Op deze tweede cursusmiddag volgen we zijn spoor in de vier evangeliën. Is 
het verraad een goede vertaling? Ook komt de vraag aan bod hoe ver 
vergeving moet worden gegeven door een meester die door zijn leerling 
uitgeleverd werd. 
Wij nodigen u uit nader kennis te maken met Judas als bijzondere volger van 
Jezus op: donderdag 8 maart 2018 
van 15.30 tot 18.00 uur 
in “de Molshoop”onder de OLV. Hemelvaartkerk 
Inleiders: diaken Wim Balk en Herman van der Molen 
Voor soep en broodjes wordt gezorgd. 
U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat van OLV. Hemelvaartkerk, 
telefonisch bereikbaar op maandag- en donderdagmorgen van 08.30 tot 11.30 
uur via het nummer 0294-251315.  
 
Gebedsintenties zondag 4 maart 
Joop, Alie, Joop, Anneke, Tonnie, Emmy en Dina Steenvoorden, Bernard 
Karssen, Richard Dorrestein, Toon van Vliet, Conny Brandsen, Ab Koelink, 
Sjaan Kempers- Jansen, Richard Heijstee, Janny van Dijk-Heijman, Cisca 
Vendrig-Welle, Jopie van Schie-Torsing, Ad en Annie Steenvoorden-Pasman, 
Ton den Ouden en overleden ouders, Sylvester Derksen en overleden familie 
Hendriks-Willemsen, Overleden ouders Lute-Slijkerman, pater Antoon Lute en 
Jos Schaap. 
 
 
Gebedsintenties zondag 11 maart 
 
Joop Grim, Henny Voigt-Samsom, Leontine de Coo-Rijken, Rijk van den 
Ancker, Riek van Dranen-Aleven. 
 
 
Gebedsintenties zondag 18 maart 
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Liturgie & Activiteiten 
 
 
Vrijdag 2 maart 

15.00 uur Woord en Communieviering in Veenstaete; voorganger 
diaken Wim Balk. 
 

Zondag 4 maart  

09.30 uur 
 
Deurcollecte 

Eucharistieviering; voorganger Pastoor Dresmé m.m.v. de 
werkgroep voor Liturgie. 
Voor het onderhoud van de kerk. 

  
Woensdag 7 maart in de Graankorrel 

19.30 uur               Oecumenische vesperviering; voorganger de liturgiegroep. 

  
Zondag 11 maart 

09.30 uur 
 

Woord en Communieviering; voorganger diaken Randy 
Simileer m.m.v. de werkgroep voor Liturgie. 

  
Woensdag 14 maart in de Wil Struikzaal 

09.30 uur 
 

Eucharistieviering met als voorganger Pastoor Dresmé. 

  
Woensdag 14 maart in de Graankorrel 

19.30 uur Oecumenische Vesperviering;voorganger de liturgiegroep. 

  
Zondag 18 maart voorstellen 1e communicanten 

09.30 uur Woord en Communieviering; voorganger diaken Wim Balk 
m.m.v. Toontje Hoger.  

  
Woensdag 21 maart in de Graankorrel 

19.30 uur Oecumenische Vesperviering;voorganger de liturgiegroep                              

Zaterdag 24 maart Palmpaasprocessie 

19.00 uur Woord en Communieviering; voorganger diaken Wim Balk 
m.m.v. Toontje Hoger en de werkgroep voor Liturgie 
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Woensdag 28 maart in de Wil Struikzaal 

09.30 uur Eucharistieviering; voorganger pastoor Dresmé. 
 

  

Donderdag 29 maart Witte Donderdag 

15.00 uur Eucharistieviering; voorganger pastor Elroy Kaak. 
 

  

Vrijdag 30 maart Kruisweg 

15.00 uur 
 
19.00 uur 
 

Kruisweg; voorganger de Liturgiegroep. 
 
Plechtigheden; voorganger diaken Wim Balk m.m.v. de 
werkgroep voor Liturgie. 

  

Zaterdag 31 maart Paaszaterdag 

21.30 uur Woord en Communieviering; voorganger diaken Wim Balk 
m.m.v. de werkgroep voor Liturgie. 
 

  

Zondag 1 april Hoogfeest van Pasen 

09.30 uur Eucharistieviering; voorganger Pastoor Dresmé m.m.v. de                    
werkgroep voor Liturgie en Toontje Hoger. 
 

  

Maandag 2 april 2e Paasdag 

09.30 uur Woord en Communieviering; voorganger diaken Wim Balk. 
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In de H. Antonius van Padua Kerk te Kortenhoef 
 
Jubileumconcert Kamerkoor Revoce 18 maart 2018 
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Op zondag 18 maart viert kamerkoor Revoce dat zij al 
twintig jaar prachtige concerten geeft. Voor dit jubileum 
is gekozen uit bijzondere koorwerken die in het teken 
staan van het komende Paasfeest. Op het programma 
staan: 
 
Dietrich Buxtehude (1637-1707), 
“Jesu meines Lebens Leben” Cantate v Goede Vrijdag 
“Nimm von uns Herr” Cantate BWV 101 
 
Johann Sebastian Bach  (1685-1750). 
“Komm, Jesu, komm”  BWV 229 Motet voor twee koren 
“Christ lag im Todes Banden” BWV 4 Cantate v Pasen 
 
Deze muziekstukken zullen worden afgewisseld met 
2 Cello werken van Bach door Ephraim van IJzerlooij. 
Revoce staat onder leiding van de vakkundige dirigente 
Nedyalka Todorova en de begeleiding wordt verzorgd 
door een speciaal samengesteld ensemble. 
Het concert begint om 15.00 uur. Kosten: 15 euro. 
 
 
 
 
 
 


