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Aswoensdag / Veertigdagentijd
oor mijn gevoel hebben we net
Kerstmis, Oudennieuw gevierd en nu
gaan we al de Veertigdagentijd in met
de Aswoensdagviering.

V

De voorbereiding van veertig dagen tot Pasen wordt
geïntroduceerd aan het begin van de IV eeuw en begint met de
eerste zondag van de veertigdagentijd. Met het verstrijken van de
tijd, ontstaat de mening dat het vasten de belangrijkste en vrijwel
de enige vorm van ‘voorbereiding op Pasen is’. Aangezien het
feit dat op de zondag niet wordt gevast, was het noodzakelijk om
het begin van de vastentijd te verschuiven door toevoeging van
de dagen die ontbraken. Dit is geleidelijk aan gebeurd en in de
VII eeuw, markeert de Aswoensdag het begin van de periode van
voorbereiding op Pasen. De oplegging van de as verschijnt in de
IX eeuw en is verbonden met de openbare boetedoening. Met
het verdwijnen van dit beleid, beginnen de priesters as op te
leggen aan alle gelovigen.
Het eerste bewijs van de plechtige zegen van de as gaat terug
naar de X eeuw.
De periode van de veertigdagentijd heeft een rijke geschiedenis
in de liturgie. Vroeger was het de tijd van voorbereiding bij uitstek
van de kandidaten voor het doopsel, dat toegediend werd tijdens
de Paaswake.
De woorden van Paulus: "Wij smeken u in Christus naam: laat u
met God verzoenen. Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de
dag van het heil!” (2 Kor 5:20; 6.2) toont aan wat de
veertigdagentijd is voor de Kerk en voor elke gelovige. Nu is er
de tijd van de redding, omdat wij het mysterie van de Zoon van
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God die voor ons aan het kruis stierf beleven. De kerk is zich
bewust deze dagen deel te nemen aan het grote werk van de
verlossing van de wereld, door Christus ten uitvoer gebracht. De
christen beleeft dieper de realiteit van zijn eigen doopsel: door dit
sacrament is hij samen met Christus gestorven en samen met
Hem is hij verrezen tot nieuw leven.
De tijd van de veertigdagentijd is de tijd van de bekering, de tijd
om afstand te nemen van de zonde, het moment van verandering
van het hart en van het denken. De bekering vereist opoffering,
de ontkenning van zichzelf, de strijd tegen zichzelf. De tijd van
het berouw en bekering, is echter, vooral de tijd van de vergeving
van God en de tijd van de genade van God.
Op woensdag 10 februari zal de veertigdagentijd beginnen. De
veertigdagentijd begint met Aswoensdag, en in het evangelie
klinkt de bekende drievoudig houding van de christenen tijdens
deze tijd:
aalmoes
gebed
vasten
Soms, als men het woord veertigdagentijd hoort, gaat men dan
onmiddellijk negatief denken over dingen waarvan hij of zij zich
zou moeten onthouden.
Maar veertigdagentijd betekent simpelweg, veertig dagen die te
maken hebben met de veertig jaar dat het volk van Israël in de
woestijn verbleef. Ook met de veertig dagen die Jezus in de
woestijn verbleef om te bidden nadat Hij door Johannes de
Doper gedoopt werd en zijn missie moest beginnen.
Jezus bleef veertig dagen en nachten eenzaam in de woestijn
aan het bidden en aan het vasten. Aan het einde van deze tijd
stelt Satan hem driemaal op de proef, waarbij hij probeert de
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houding van Jezus als Zoon tegenover God ter discussie te
stellen. Jezus slaat deze aanvallen af, en de duivel verwijdert
zich van Hem.
De evangelisten wijzen op de heilzame betekenis van dit
mysterieuze gebeuren.
Jezus is de nieuwe Adam, die waar de eerste Adam bezweken is
voor de bekoring, trouw gebleven is. Jezus vervult op volmaakte
wijze de roeping van Israël: in tegenstelling tot hen die eertijds
gedurende veertig jaar God tartten in de woestijn, openbaart
Christus zich als de dienaar Gods, die geheel gehoorzaam is aan
de goddelijke wil. De overwinning van Jezus op de verleider in de
woestijn loop vooruit op de overwinning van het lijden, de
hoogste vorm van gehoorzaamheid van zijn kinderlijke liefde voor
de Vader.
Christus heeft de verleider voor ons overwonnen: ‘Want wij
hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze
zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef
gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde’. (Hebr.
4,15).
De kerk verenigt zich ieder jaar gedurende de veertig dagen van
de grote vasten met het mysterie van Jezus in de woestijn.
De veertigdagentijd is de tijd bij uitstek om ons voor te bereiden
op het feest van Pasen waar wij Christus overwinning over de
dood vieren, die de grootste van de christelijke feesten is.
Dat wij dit jaar zijn aanwezigheid in deze Veertigdagen mogen
ondervinden en dat Hij ons zijn engelen zendt om ons bij te
staan.
Laten we ons openen voor zijn genade.
Pastoor Marcelo.
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Vastenactie 2016 - Oeganda
Voldoende te eten voor families in Katakwi
In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in
het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar
de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds
extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het
land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten
noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen.
Onze projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te
gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de
oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.
Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen
en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is,
worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten.
Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund.
Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun
onderhoud voorzien.
Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen
in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op
gang moet komen.
“Iedereen kan verschil maken in het leven van een ander!”
In 2016 staat Oeganda centraal tijdens de Vastenactie.
Socadido, de ontwikkelingsorganisatie van het bisdom Soroti,
werkt er hard aan het welzijn van de mensen. Father Silver Opio
vertelt over zijn organisatie en de christelijke inspiratie waarop
het werk is gefundeerd.
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Het bisdom Soroti ligt in het Teso-district in het straatarme
noordoosten van Oeganda. Father Silver Opio is de directeur van
Socadido (‘Soroti Catholic Diocese Integrated Development
Organisation’). De organisatie richt zich op de sociale en
economische aspecten van het leven in Teso, zo legt father
Silver uit: “Als onderdeel van de katholieke kerk, richten wij ons
met name op armoedevraagstukken en sociale kwesties.”
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Werken van barmhartigheid
De basis van het werk is te vinden in het Evangelie van
Mattheus: “Jezus vertelt daarin dat we ooit zullen moeten
uitleggen wat we voor anderen hebben gedaan,” zegt father
Silver. “Hebben we de hongerigen gevoed, de dorstigen te
drinken gegeven? Dat is onze basis: een antwoord vinden op de
nood van mensen in de marge van de samenleving. Christus
zegt zelfs dat de armen altijd bij je zijn. De kerk maakt mensen
bewust van die realiteit en laat ons zien dat mensen die het wat
beter hebben, een groot verschil kunnen maken in het leven van
anderen.”
Vluchtelingen
Teso kent een gewelddadige geschiedenis, onder andere door
het beruchte Leger van de Heer. Met die herinneringen nog vers
in het geheugen, kijkt father Silver met pijn in het hart naar de
vluchtelingen die wanhopig vanuit het Midden-Oosten Europa
proberen te bereiken: “Iedereen in deze regio die ouder is dan
15, weet wat het betekent een vluchteling te zijn, om je huis te
moeten verlaten omdat geweld je daartoe dwingt. We leven dus
erg mee en hopen dat de Europese gemeenschap zijn goede wil
toont en ook deze mensen wil helpen, zoals ook wij in het
verleden zijn geholpen.” Father Silver verwijst naar paus
Franciscus: “Hij moedigt ons aan om naar buiten te gaan, naar
de echte kerk, dat wil zeggen: naar de mensen en dan speciaal
de mensen die onze hulp en solidariteit hard nodig hebben.”

Vastenactie
Deze overtuiging draagt Socadido ook in de eigen gemeenschap
uit. Father Silver: “Sinds een paar jaar hebben we een eigen
vastenactie. We willen ook hier ons steentje bijdragen aan de
opdracht van Christus en mensen bewust maken van het feit dat
ze verschil kunnen maken, hoe klein hun bijdrage misschien ook
is.” Vanuit financieel oogpunt levert de vastenactie-campagne in
Teso weinig op, maar dat vindt father Silver ondergeschikt: “Via
onze vastenactie kunnen wij ervaren dat we betekenis kunnen
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hebben in het leven van anderen. Daarnaast maakt het ons
ervan bewust dat het geld dat we ontvangen van andere
gemeenschappen, afkomstig is van mensen zoals wij, die hun
best voor ons doen en die via een vastenactie hun tijd en geld
met ons delen.”

2016

Mijn kerk inspireert
De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven
bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door.
Geef aan Kerkbalans.
Welke inspiratie geeft u door?
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is
het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de
liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van uw kerkelijke
gemeenschap. Uw kerk inspireert.
Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om
het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God
wordt gezocht en gevonden. De kerk is een onmisbare pijler in
ons bestaan.
Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig.
Want het gebouw waar uw gemeenschap samenkomt, de
verwarming, verlichting, het personeel en de muziek – het kost
geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te
houden en u en vele anderen welkom te heten.
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Daarom is er Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt aan
Kerkbalans, geeft u niet alleen uzelf de mogelijkheid om bezield
te blijven, u investeert ook in de persoon naast u in de kerkbank,
het kind in de kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker.
Vraag eens aan uw kerkbestuur waar zij uw bijdrage aan
besteedt. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan
uw gemeenschap. U geeft om door te geven.
U houdt uw kerk in balans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke
Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke
Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse
Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een
beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke
geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid
vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan deze actie wilt
geven, die overigens (deels) aftrekbaar is van de belastingen*.

Klaverjassen, Klaverjassen, Klaverjassen
Op vrijdag 29 januari houden wij weer de jaarlijkse Klaverjasavond.
We beginnen om 19.30 uur met de koffie. Zodat we om 20.00 uur
kunnen beginnen met kaarten.
Graag opgeven bij Riet Borst tel: 404986 of bij Annie Hesp
401718

Wie heeft er nog wat voor de verloting?
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Stille Omgang 12 maart 2016
Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze
kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude
bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder
of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft
sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de
jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door
het historische centrum en passerend aan het nachtelijke
uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één
nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille
Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele
land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de
nacht van zaterdag 12 maart 2016.
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Taizédienst
Een Taizédienst is een viering in de geest van de Taizécommuniteit, vlak boven Cluny in de Franse Bourgogne. Deze gemeenschap werd in de jaren 40 door Frère Roger gesticht en is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een internationale oecumenische
broedergemeenschap.
Jaarlijks trekken duizenden mensen-vooral jongeren- uit alle landen naar Taizé. Daar ontmoeten zij elkaar in gesprekken en vieringen meestal voor de duur van één week. De vieringen in Taizé
hebben een heel eigen karakter. Het zijn diensten van verstilling,
meditatieve inkeer en zingend bidden. Korte eenvoudige Taizéliederen, die een aantal keren herhaald worden, gedichten en
Bijbelteksten worden gerangschikt rond een specifiek thema ;er
is ook heel veel stilte. Dit schept ruimte om zich te openen voor
God. Het is een viering met veel kaarslicht; daarom vindt de
dienst ’s avonds plaats.
We gaan Taizéliederen meerstemmig instuderen op donderdag 4
februari om 20 uur in de kerk van Beets.
Tijd: 7 februari 2016 om 19.00 uur
Plaats: kerk van Oudendijk
Informatie: Carina Brienen (0299-404464)

FERRERO, Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher
Michele Ferrero was de rijkste man van Italië toen hij vorig jaar
overleed (89 jaar). Hij liet een familiebedrijf na dat wereldwijd
bekend staat om Nutella, Tic Tac en Ferrero Rocher. Ferrero wist:
alles wat hij had, was te danken aan Maria. "Werken, creëren,
geven", was het motto dat hij hooghield in zijn leven. Hij groeide
op in een heel gelovig katholiek gezin in Italie. Hij werd
onderwezen door de paters Somaschi, een religieuze
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gemeenschap die grote aandacht heeft voor wezen, armen en
zieken. Toen zijn familie kort na de Tweede Wereldoorlog het nu
wereldberoemde chocolade-imperium stichtte, had het bedrijf al
oog voor duurzaamheid en sociale zorg voor de medewerkers.
Ferrero wilde voor zijn werknemers en hun kinderen een veilige
en rustige toekomst garanderen. Hij zei: "Mijn enige zorg is dat
het bedrijf solide en sterk doorgroeit zodat ik alle medewerkers
een veilige plek kan garanderen." Ferrero was ervan overtuigd
dat het succes van zijn onderneming te wijten was aan zijn geloof
en in het bijzonder Maria. Hij zei: "Het succes van Ferrero
hebben we te danken aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes." Elke
ochtend bad hij tot Maria en legde hij het lot van zijn bedrijf in
haar handen. Elk jaar ging hij op pelgrimage naar Lourdes en
regelde hij dat zijn medewerkers ook konden gaan. Een beeldje
van O.L. Vrouw van Lourdes stond bij de ingang van elk kantoor
en elke fabriek van Ferrero. Zoon Giovanni: "Als familiebedrijf
willen we de waarde van het RK geloof en de sociale
betrokkenheid delen met al degenen met wie we samenwerken.
We proberen hen te doen voelen dat ze leden zijn van een groot
gezin. Want het gezin is het cement van de samenleving."
(Bron: KN dec 2015)

JAAR VAN BARMHARTIGHEID: de ziel
Dit jaar is het Jaar van Barmhartigheid. Barmhartig zijn voor de
ander, voor de arme. Zal het ons lukken de allerarmste te
bereiken? Dat is de ziel! Ook al is de ziel heel dichtbij, de
allerarmste wordt over het hoofd gezien. Ieder vlucht voor zijn
eigen ziel. De ziel weet veel en onthoudt alles. Ze is onsterfelijk.
Na de dood neemt ieder zijn eigen ziel mee. Haar onfeilbare
geweten blijft spreken. Ook al praat ieder over
zwangerschapsonderbreking, de ziel schreeuwt dat
vruchtafdrijving wordt bedoeld - moord op een weerloos en
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onschuldig kind. De ziel wordt gelukkig van kosteloos geven en
ontvangen. De ziel weet dat leven op aarde, aardig zijn en
consumeren van voorbijgaande aard zijn. De ziel is een moeilijke
arme. Wie niet tot de ziel doordringt, kan zich niet beroepen op
barmhartigheid. Wie een zielige arme helpt zonder ook zijn ziel te
helpen, laat ook zijn eigen ziel verhongeren. De ziel heeft nodig:
vergeving, betekenis, zingeving, waarheid. Daarom identificeert
Jezus Zich met de zondige ziel, de allerarmste. Jezus verbergt
Zich in de ziel. Wie niet naar de ziel luistert en antwoordt, luistert
ook niet naar Jezus, en dan kan hij Hem ook niet begrijpen. En
hij heeft Jezus niets te antwoorden bij de grote Ontmoeting in het
laatste uur van de barmhartigheid. (Bron: Pater Elias, KN dec
2015)

BIDDEN
Sinds het allereerste begin bidden christenen minstens 's
morgens, en voor de maaltijden, en 's avonds. Wie een ander
liefheeft laat het de ander merken door tekens van liefde. Zo is
het ook met het geloof in God. Wie Hem echt zoekt, zal Hem
altijd weer tekens van zijn verlangen naar God's nabijheid en
vriendschap geven. 's Morgens opstaan en God de dag
aanbieden; om Gods Zegen vragen; Zijn aanwezigheid vragen in
alle ontmoetingen en alle nood. Hem danken, vooral bij
maaltijden. Hem aan het einde van de dag alles in handen
leggen, Hem om vergeving vragen en om vrede voor jezelf en
voor anderen. Zo wordt het een heel mooie dag - vol
levenstekens die bij God aankomen. Bidden is je hart richten op
God. Je hart openstellen voor Hem. Uitspreken wat je bezig
houdt. Het Onze Vader is het gebed wat Jezus ons heeft geleerd.
Bidden is op zoek gaan naar de wil en de nabijheid van God. In
totale overgave, grenzeloos geloof, oneindige verwachting.
Bidden is altijd mogelijk. Bidden is een levensnoodzaak.
(Bron: Youcat)
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Wist u dat? ...







De stille omgang is dit jaar op 12 maart
Vrijdag 29 januari de jaarlijkse Kaartavond 19.30 uur is?
De Kerkbalans gaat in januari weer van start, de vrijwilligers
komen weer bij u langs.
Op vrijdag 26 februari de jaarlijkse parochiecontactavond
wordt gehouden in de zaal van het zorgcentrum. Ook u bent
weer van harte welkom om te horen en mee te denken over
het wel en wee van onze Franciscus geloofsgemeenschap.
U nog veel meer informatie over onze Franciscuskerk kunt
vinden op de volgende website
http://www.parochie-oosthuizen.nl/
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Kerkwerkrooster
1 febr. t/m 6 febr
22 febr. t/m 27 febr

Mevr. A. Vrolijk
Mevr. A. de Hollander
Mevr. G. Oudejans, Mevr. L. Steenman
Mevr. R. Ossebaar
14mrt t/m 19 mrt
Mevr. D. de Vries, Mevr. R Pronk,
Mevr B. Vrolijk
4 april t/m 9 april
Mevr. T. Vrolijk, Mevr. A. de Hoop
Mevr. I. Bouwman
25 april t/m 30 april Mevr. R. Ossebaar, Mevr A. de Hollander
17 mei t/m 21 mei Mevr. A. Vrolijk, Mevr. L. Steenman
Als je verhinderd bent wegens vakantie ruil dan tijdig met
een ander.
Groetjes en succes, Trees

Parochie-agenda 31 januari t/m 20 maart 2016
Vrijdag 29 januari Jaarlijkse

kaartavond 19.30 uur

Zondag 31 januari
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nieuwkamp
Lektor: Fr. Habets, Koster: Mevr T. Weenink
Henk Weenink, Overl. Fam. Milatz- Zonneveld
*Koor
Vrijdag 5 febr.: 19.00 uur Rozenkrans bidden en Euch. Viering
Zondag 7 februari
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 4
Lektor: S. de Wit, Koster: B. Maas
Gerard Hoedjes, Theo en Astrid Vrolijk, Bert Zomer, Elbertus
Wilhelmus Pronk en overl.familie.
*Koor
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Aswoensdag 10 februari bent u welkom in de kerk van de Westbeemster of in de Rijp: 19.00 uur

Zaterdag 13 februari
19.00 uur Eucharistieviering met Pastor L. Weel
Lector; M. Kraakman, Koster: C. Hesp
Overl.fam. de Wit-Rijper, Reinier en Tine Groot-Roozendaal,
Gonda Beerepoot-Bakker, Gods zegen over kinderen en kleinkinderen
*Koor

Zondag 21 februari
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor Nieuwkamp
Lector: I. de Schaaf, Koster: A. de Hoop
Overl.fam. Neefjes-Bibo Mevr. Beumer-Moolenschot, voor een
goede toekomst
*Koor
Vrijdag 26 februari Parochiecontactavond, 20.00 uur
Zondag 28 febr
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 4
Lektor: Fr. Habets, Koster: T. Weenink
Overl.fam. Kaandorp-Groen, Uit dankbaarheid voor jarige kinderen
*Koor
Vrijdag 4 mrt : 19.00 uur Rozenkrans bidden en Euch. Viering
Zondag 6 maart
10.00 uur Woord en Communieviering met Amos 4
Lektor: S. de Wit, Koster: B. Maas
Elbertus Wilhelmus Pronk, Gerard Hoedjes
*koor
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Zaterdag 12 maart
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor M. Rocha
Lektor: M. Kraakman , Koster: C. Hesp
Overl. fam. De Wit –Rijper, Overl. Fam. Milatz-Zonneveld
*koor
Zondag 20 maart PALMZONDAG
10.00 uur Woord en Communieviering met Pastor M. Kaaijk
Lektor: I. de Schaaf, Koster: A. de Hoop
Mevr. Beumer- Moolenschot, Bep de Wit-Zuurbier
*koor
Witte donderdag 24 maart
19.00 uur Eucharistieviering met pastoor L. Weel
Lektor: Fr. Habets, Koster: mevr.T. Weenink
*Koor
Goede Vrijdag 25 maart
19.00 uur gebedsdienst met Pastoor Marcello
Lektor: S. de Wit. Koster B. Maas
*Koor
PAASWAKE zaterdag 26 maart
19.00 uur Paaswakeviering met Pastoor Marello
Lektor: M. Kraakman. Koster: C. Hesp
Overl.fam. Kaandorp-Groen, Elbertus Wilhelmus Pronk
*Koor
HOOGFEEST van PASEN zondag 27 maart
10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Nieuwkamp
Lektor: I. de Schaaf. Koster: A. de Hoop
Overl.fam. Vrolijk-Snoek, Theo en Astrid Vrolijk,
Speciaal voor een goede afloop.
* Koor
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Redactie
René van den Brand Horninge en Annette Vrolijk
repro: André Konijn

inleverdatum kopij (per e-mail) ren.brandhorninge@planet.nl
vóór 15 maart 2016

19

Rooster - Maria, Moeder van God-parochie.
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