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De zeven sacramenten 
 
Kent u ze nog allemaal: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, Wijding, 
Biecht en Ziekenzalving. 
De doop kan ik mij niet herinneren. Als kind kan ik mij ook niets meer 
herinneren van de doop van mijn broertjes en zusjes. Hoe ging dat dan 
eigenlijk? Ging mijn vader (mijn moeder lag op het kraambed) dan stiekem met 
de peetoom en peettante naar de kerk? Tegenwoordig zijn dat toch wel echte 
feesten. Gelukkig, want een sacrament moet je vieren. 
Mijn eerste H. Communie was wel feest. De hele klas deed toen ‘zijn 
Communie’. 
Vanaf dat moment werden mijn broertje en ik dan ook regelmatig ’s morgens 
vroeg naar de kerk gestuurd. We kregen dan steevast bruine boterhammen met 
pindakaas mee. En… een grote beugelfles (van Grolsch) met melk. Ja, je 
moest nuchter zijn als je ter Communie ging.  
In deze parochiekerk wilde ik ook misdienaar worden. Maar dat ging niet 
zomaar. Er moest dan van alles worden geoefend. Mijn moeder had het er niet 
zo op. Zij zag mij niet als heilig boontje en zo kwam ik bij de welpen. Toch wilde 
ik graag naar die kerk. En op een zaterdagmiddag ben ik in plaats van linksaf 
(naar de welpen) rechtsaf (naar de kerk) gestept. Maar dat duurde maar kort. 
Toen de bel ging, bleek daar de Akela van de welpen te staan om mij op te 
halen. Aan mijn oren werd ik weer bij de welpen gehaald. Ik geloof dat ik dit 
nooit aan mijn moeder heb durven vertellen… 
In de kerk kregen we op 3 februari de Blasiuszegen. Dit ter voorkoming van 
keelaandoeningen. Deze zegen werd gegeven met twee op Maria Lichtmis (2 
februari) gewijde kaarsen die gekruist onder de kin werden gehouden. Een zo 
imponerende gebeurtenis die ik nooit ben vergeten. 
Het sacrament van de Biecht zou ik bijna overslaan. Het was als kind altijd 
moeilijk om dit sacrament volwaardig gestalte te geven. Als kind kwamen er 
voortdurend gestolen snoepjes en koekjes langs. Of dat ik mijn zusje pestte. 
Op latere leeftijd werd het echt ingewikkeld. Wat voor zonden deed ik nou. En 
wat wilde ik met mijn biechtvader delen. Achteraf gezien moet je daar natuurlijk 
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heel anders naar kijken en juist het sacrament van verzoening (met God en met 
jezelf) naar voren halen. Ik kan het nu als louterend ervaren – maar het gaat 
me nog steeds niet makkelijk af… 
 

DIAKEN BERT VAN WILGENBURG 
 

Stille omgang 2017.  
In het weekend van 18 en 19 maart wordt ook dit jaar weer een ommegang 
gehouden, 
Met als thema “voor u in ootmoed, voor u in geloof,in u in stilte” 
De kosten zijn deze keer 19.00 euro per persoon. 
We starten om 20.45 in de Vituskerk in Hilversum en om 22.30 vertrekken we 
naar Amsterdam. 
U kunt zich opgeven bij het secretariaat van uw kerk of bij onder getekende. 
We hopen dat er vele mee gaan want het is iedere keer een mooie belevenis. 
Theo Stalenhoef, 0294 251237. 
 

Balans 
Over zoeken en vinden 
 
De twijfelaar bekeek het pad 
Dat naar het midden van het bos zou leiden. 
 
Althans dat hoopte hij want daar, zo werd gezegd 
Zou hij een rust ervaren die hem na al die jaren vragen 
van al zijn twijfels zou bevrijden 
 
Maar bij de eerste kruising zonder taal en teken 
Brak al zijn opgebouwde moed in scherven op het zachte mos 
De bomen in het stille bos werden vijanden 
Die als zwarte ogen recht bij hem naar binnen keken. 
 
Toen vielen daar als rijpe appels 
De vragen één voor één in zijn onzekere hart. 
Een oud gevoel omhelsde hem, vertrouwd maar ongenood 
Een houdgreep die zijn denken zinloos tartte. 
 
Hij was op weg naar zekerheid, zo was hem voorgehouden 
Als hij het pad maar losjes liep, en altijd op zijn eigen keus vertrouwde. 
 
Vloog daar een vlinder, als een onverwachte hint 
Met roodgerande vleugels naar de plek die hij moest vinden. 
 
Een zachte stille wind voer door zijn lijf 
En bracht hem in beweging, trok de vliezen van zijn peinzen. 
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En een eindeloze ruimte van gelegenheid en liefde brak er los 
Was dit in het midden van het bos ? 
Was dit het einde van een zoektocht ? 
Gaf dit zijn leven nieuwe glans ? 
 
De twijfelaar keek naar zichzelf, een wankel evenwicht 
Een door hem zelf gevonden kans, en dacht: 
Dit is balans.  
 

GEBEDSINTENTIES ZONDAG 5 FEBRUARI  

LIDY HENDRIKS, TOON VAN VLIET, LAURA UITHOL – LINDEMAN, LEONTINE 

DE COO – RIJKEN, ANS DRENTH – GEUBELS, NICO KORTENOEVER, ROOS 

GROTENHUIS – VAN ’T KLOOOSTER,  JOOP, ALIE, JOOP, EMMIE, ANNEKE, 
TONNY EN DINA STEENVOORDEN. RICHARD DORRESTEIN, MEVROUW 

VELDBOER – VEEHOF. 

Ad en Annie Steenvoorden Pasman,  

GEBEDSINTENTIES ZONDAG 12 FEBRUARI  

Leny en Anton Vronik, Mevrouw Veldboer – Veehof. 

GEBEDSINTENTIES ZONDAG 19 FEBRUARI  

Ton den Ouden en overleden ouders, Sylvester Derksen, overleden 
familie Hendriks – Willemsen, Mevrouw Veldboer - Veehof 

GEBEDSINTENTIES ZONDAG 26 FEBRUARI  

Joop, Alie, Joop, Emmie, Anneke, Tonny en Dina Steenvoorden 
Richard Dorrestein 
 

KERKBALANS 

Afgelopen week hebben onze lopers weer een envelop bij u bezorgd, 
waarin u gevraagd wordt mee te doen aan de actie Kerkbalans. 
Wij hopen van harte op uw medewerking. 
Mocht u geen envelop ontvangen hebben, dan u kunt u contact 
opnemen met het secretariaat (geopend op dinsdag en donderdag van 
8.30 tot 11.30 uur), telefoon: 035 - 6561285. 
 
 
 
 
 



4 

LITURGIE & ACTIVITEITEN 

 
Vrijdag 3 februari Veenstate 
15.00 uur Woord en Communieviering met als voorganger Diaken Wim 

Balk 
 

 Zondag 5 februari vijfde zondag door het jaar 
 09.30 uur Woord en Communieviering voorgegaan door de Liturgiegroep 

 m.m.v. de werkgroep voor Liturgie 
  
 
Deurcollecte 

Voor het onderhoud van de kerk 
 

Woensdag 8 februari 
09.30 uur Eucharistieviering in de Wil Struikzaal met als voorganger  
Pastoor Dresmé 

 Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastoor 
Dresmé. 

   
Zondag 12 februari zesde zondag door het jaar  
09.30 uur Woord en Communieviering met als voorganger diaken Wim 

Balk 
M.m.v. de werkgroep voor Liturgie 

Deurcollecte Voor het onderhoud van de kerk 
 

Zondag 19 februari zevende zondag door het jaar 
09.30 uur           Eucharistieviering met als voorganger Pastoor Dresmé 
                          m.m.v. de werkgroep voor Liturgie 
 Deurcollecte      Voor het onderhoud van de kerk 
  
Woensdag 22 februari 
09.30 uur        eucharistieviering in de Wil Struikzaal met als voorganger 
            Pastoor Dresmé 
 
Zondag 26 februari achtste zondag door het jaar 
09.30 uur       KAN Eucharistieviering met als voorgangers Pastor 
  Wenneker en Diaken Wim Balk m.m.v. werkgroep voor 
  Liturgie o.l.v. Paul de Boer. 
Deurcollecte    Voor het onderhoud van de kerk 
 
Woensdag 1 maart Aswoensdag 
19.00 uur          gebedsdienst met als voorganger Diaken Wim Balk 


