Ludgerusparochie Utrecht
Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht
Tel. 030-2441319 Email: ludgerusactueel@gmail.com
Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Elias Leyds (pr.): p.elias@stjan.org
Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl
Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.n
PAROCHIEBESTUUR
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
personeelszaken
bouwzaken
lid
lid

G. Paimpillil
L.J.C. Baas
mw. J. Groenen-de Kruijff
H.P.J. van Meijl
A.M. Mathot
J.P.M. van Kuik
J. Schwartz
R.W. Stok

VIERINGEN OP ZONDAG
09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199
09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44
10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
10.00 H. Dominicuskerk,Palestrinastraat 1
11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40
11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

St. Rafaël Geloofsgemeenschap
LOCATIERAAD
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid

Contactblad
van de R.K. geloofsgemeenschap
Sint Rafaël
Mei 2012

J. Schwartz
R. Gadella
P.L.W. Bovelander
L.A.J.P. Vermeulen
J.W. van de Bildt

PASTORAATSGROEP
Catechese
Diaconie
Liturgie
Opbouw

A. Scheerboom
C. Amo
J. Schwartz
C.C. van der Veeken

SECRETARIAAT
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
Werkdagen van 10-12 uur
Tel: 030 2611252
secretariaat@sint-rafael.nl

FINANCIËN
Kerkbijdragen:
giro 96 89 125
Andere stortingen:
giro 12 45 302
beiden t.n.v St. Rafaëlkerk Utrecht

REDACTIE
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht
redactie@sint-rafael.nl
Volgend contactblad:
Inleverdatum kopij: 19 juli
Vouwen:
1 augustus

WEBSITE
www.sint-rafael.nl

VAN ONZE PASTOOR
Beste parochianen,
...en Jezus zei: "Dit is mijn Lichaam" en Hij nam brood in Zijn handen
en zo ook de beker met wijn en Hij zei: "Dit is mijn Bloed". Brood en
wijn worden tot Lichaam en Bloed van Christus door de kracht van de
Heilige Geest.
Wij zijn nu in de paastijd en deze wordt besloten met het Pinksterfeest.
Pinksteren is de dag van de Geest en de Geest komt om ons alles over
Jezus te leren. Maar toch vragen veel mensen in deze tijd: waarom is de
Geest nodig? Jullie weten vast wel wat een röntgenfoto is. Misschien
hebt u er zelfs al een gezien van de eigen botten of organen. Een
röntgenapparaat laat ons als het ware door de huid heen kijken in de
geheimzinnige wereld van het lichaam. Hij dringt door tot waar wij met
de natuurlijke kracht van onze ogen niet kunnen
komen. Om met ons verstand en met ons hart een
klein beetje door te kunnen dringen tot de
geheimzinnige wereld van God, hebben wij een
vergelijkbare hulp nodig: de heilige Geest. Hij
helpt ons geloven, wat wij met ons verstand
alleen, niet of moeilijk kunnen aannemen. Maar
Gods Geest dringt zich niet op. Vragen wij
daarom God in ons gebed steeds weer om de hulp
van die heilige Geest.
"De Geest is een gave en die wij mogen ontvangen door het heilig
sacrament van het vormsel. Door de ontvangst van de Geest ontvangen
wij ook Zijn zeven gaven die ons helpen om goede mensen te zijn voor
onszelf, voor anderen en voor God.
Die zeven gaven zijn:
1. Sterkte:

opkomen voor je geloof en doorgaan ondanks
tegenslagen.
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2. Verstand:

de teksten in de Bijbel en de uitleg over het geloof
begrijpen.

3. Ontzag:

verantwoord omgaan met Gods schepping.

4. Inzicht:

goede raad aannemen of aan anderen geven.

5. Wijsheid:

onderscheid maken tussen goed en kwaad.

6. Kennis:

de dingen zien zoals ze zijn en zichzelf niet voor de gek
houden.

7. Liefde voor Gods naam:
vaker aan God denken en met Hem spreken.

De zogenoemde zeven gaven van de H. Geest willen ons helpen, om een
goed leven te leiden, een leven zoals Jezus het graag zou zien.
Ik wens alle 9 vormelingen proficiat en u allen een gezegende
Pinksterdag.
Met hartelijke groeten,
Jullie Pastoor George Paimpillil

KERKENLEVEN
Eerst de reclame. Nieuw in de winkel: een CD met daarop de Bijbel als
hoorspel. Niet als luisterboek, dat bestond al eerder, maar de complete
tekst ingesproken door geoefende acteurs, compleet met
muziekfragmenten die de sfeer van het verhaal versterken en
geluidseffecten als storm, regen, een kraaiende haan.
Film zonder beeld.
Men heeft zeven jaar uitgetrokken voor het project, en de eerste
resultaten zijn nu verschenen voor de Bijbelboeken Esther, Hooglied en
het Marcusevangelie. Bij de introductie van de Bijbeltapes (zo heet de
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serie hoorspelen) was er een radiointerview met een van de acteurs. Die
vertelde dat hij door het project heel anders is gaan aankijken tegen de
Bijbel. De beelden waarmee hij was opgevoed bleken niet meer te passen
nu hij een tijd lang zo intensief als hoorspelacteur met de verhalen van de
Bijbel aan de slag was gegaan. Alles kwam door die intense omgang in
een nieuw licht te staan.
Ik vond het bijzonder dat iemand uit zo'n heel andere discipline dat als
zijn ervaring vertelde. Dat is in een paar woorden samengevat de kern
van het evangelie. Met Jezus komt alles in een nieuw licht te staan. Om
dat te ervaren hoef je geen acteur te zijn. Iedereen is uitgenodigd zelf in
het verhaal van God met de mensen te stappen en mee te doen.
Plankenkoorts is niet nodig want door het licht ga je je eigen rol, ga je
het hele samenspel helder zien. Door het luisteren naar de CD ontstaat
inzicht dat je wilt gaan toepassen: hoor het Woord, zie het Licht, en deel
het leven.
Lex Janssen diaken

DIACONIE (1)
Vastenactie:
De contante opbrengst uit de Vastenaktie zakjes is i345.
Opbrengst kleding inzameling:
Sams kleding actie is weer voorbij. U heeft
hieraan weer een belangrijke bijdrage
geleverd, ondanks het toch niet
meewerkende weer (het regende
regelmatig).
In totaal werd er bij de Rafael kerk 525 kg ingezameld en in heel Utrecht
2200 kg.
Sams Kleding actie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage
aan het werk van Cordaid.
Mede dankzij u is de actie een succes geworden!
Namens de mensen in Kenia hartelijk dank voor uw inzet.
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DIACONIE (2)
Leo Melkert, bekend van radio en TV,
schreef in het meimaand boekje van Zoete
lieve Vrouw van Den Bosch het volgende
artikel:
Verwachtingsvol
Het nieuws over onze maatschappij bestaat heden ten dage uit berichten
over de financiële malaise in binnen- en buitenland.
Loonmatiging, dalende pensioenen, ontslaggolven, financieel wanbeleid,
matiging van de hypotheekaftrek, verhoogde eigen bijdrage in de
ziektekosten, toename van de armoede enzovoort, enzovoort.
Is er nog perspectief?
Hoe verwachtingsvol staan wij in het leven, zijn wij in ons geloof, zijn
wij met onze kerk?
Maria was letterlijk en figuurlijk verwachtingsvol.
Een eenvoudig levend jong meisje, van wie de toekomst waarschijnlijk
langs een traditionele weg was uitgestippeld.
De boodschap van de engel bracht daarin een abrupte wending.
Alle zekerheden vervielen, ze ging een ongewisse toekomst tegemoet.
Onzekerheid, schaamte en wellicht was ze de wanhoop nabij.
Wat heeft haar gesterkt, kracht en vertrouwen gegeven om te kunnen
zeggen:" Mij geschiede naar uw woord."
Daarmee gaf zij aan dat zij verwachtingsvol was naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.
Wij moeten elkaar steunen en bemoedigen in deze onzekere tijden. De
kwaliteit van het leven gaat verder dan financiële problemen.
We moeten daarin vooral onze jongeren voorgaan. Onze jongeren moeten
verwachtingsvol in hun toekomst kunnen geloven. Zij bouwen immers
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Wilt u meer weten over de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den
Bosch, kijk op www.zoetelievevrouw.nl
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EERSTE H. COMMUNIE

BIDTOCHT.
In het centrum van Den Bosch wordt zondag 20 mei de
jaarlijkse Maria omgang gehouden.
De eeuwenoude bidtocht vertrekt om 19.00 uur vanuit de
Sint-Jan. Na terugkeer in de kathedraal is er nog een kort
meditatiemoment.
In deze tocht wordt het beeld van de Zoete Lieve Vrouw
meegedragen door de leden van de Broederschap van Onze
Lieve Vrouw.
Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier flambouwen
met bloemen, gedragen door studenten van het
Sint-Janscentrum.
Verder lopen de bisschop, priesters, diakens, De Oude
Schuts en Stadspijpers in de stoet mee.
Deze historische bidtocht is zeker aan te bevelen.

Zondag 22 april

Regelmatige bezoekers van onze kerk hebben gezien dat enkele maanden
geleden de ophanging van de veertien kruiswegstaties is veranderd. Waar
deze eerst 7 bij 7 waren geplaatst op de wanden van sacristie en kapel,
zijn zij nu op een rechte lijn geplaatst, allen op dezelfde hoogte.
Juist vóór de Goede Week is ook verlichting aangebracht.
Twee halogeenspots per statie. De warme kleur van het licht en het goud
van de staties maken dat zij op een bijzondere manier onder de aandacht
worden gebracht.
En natuurlijk, zoals zij op hun oorspronkelijke plaats in de voormalige
Monicakerk aan de Herenweg aanwezig waren, kan niet worden
geëvenaard. Maar wij, kerkgangers van Sint Rafaël, zijn er zeer blij mee.
Als u het nog niet gezien heeft kom dan eens kijken, de moeite waard.
Ook kunt u ze zien op onze website.
CvdV

Onze kerk is
een wereldkerk.
Dat was goed
merkbaar bij de
communicanten.
Tijdens de
voorbereiding
bleek meteen
een diversiteit
aan talige
achtergrond. De
kinderen
leerden het “Onze Vader” en het “Wees gegroet” bidden. Sommige
kinderen baden het mee in de taal zoals ze het gebed hadden geleerd van
hun ouders of grootouders.
In de preek sprak priester Archibald van Wieringen (van de Faculteit
Katholieke Theologie) ook over al die talen en landen. Hij noemde de
geloofsgemeenschap ‘het gezin van God’. In het Latijn: familia Dei.
Iedereen is welkom in dat gezin. Uit welk land je ook komt. Welke taal je
ook spreekt. We mogen elkaar ‘broeders en zusters’ noemen.
Zo’n gemeenschap van broeders en zusters, zo’n gezin van God, bouw je
op door samen maaltijd te vieren.
En dat deden we!
Om de grote verscheidenheid in talige achtergrond te laten meeklinken in
de viering, baden de communicanten het “Wees gegroet” na de
communie in hun talen. Jochem en Isabeau baden in het Nederlands.
Vervolgens bad Noortje in het Engels. Giulia, Caterina en Libera baden
in het Italiaans. Victoria bad daarna in het Deens. En tenslotte bad
Theresa het “Wees gegroet” in het Frans.
Renilde
P.S.
Een fotoserie ervan is te zien op de website van onze kerk

-5-

-6-

ONZE KERK

BARBECUE

VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

De jaarlijkse traditie van de Sint Rafaël barbecue zal ook dit jaar weer
plaats vinden.
De datum:
zondag 3 juni
De locatie:
Sint Rafaëlkerk, ontmoetingsruimte en ervoor
Het weer:
Zonnig
De stemming: Prima
De kosten:
6 euro per persoon
Wat krijgt u:
Vlees in vele vormen, brood, drinken, salade, etc
Aanvang:
15.00 uur

Ieder weekend zijn er eucharistievieringen: zaterdagavond om 19.00 uur
en zondagmorgen om 11.00 uur. Na afloop van deze viering bent u van
harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Doen, het is erg gezellig.

De middag begint, volgens Nederlandse
traditie, met koffie of thee, later gevolgd
door een drankje.
We verwachten rond de klok van vier
met de barbecue te beginnen, zodat een
10/15 minuten later het eerste vlees kan
worden genuttigd.
De organisatoren hopen wel op uw
begrip dat niet iedereen tegelijk zal
kunnen beginnen: de bak–capaciteit is
uiteraard niet onbegrensd. Maar gezien
vorige jaren lukt dat wel.
In de LA van 20 en 27 mei kunt u lezen hoe u zich op kunt geven.
Indien er mensen zijn die voor eenvoudig vermaak kunnen zorgen op die
middag, zouden we dat graag vernemen. B.v. goochelen, muziek maken,
kleine one–man–show. Graag naam en activiteit opgeven bij het
secretariaat.
Maar ook eventuele ideeën voor deze BBQ zijn van harte welkom.
De vrijwilligers
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Vieringen door de week
Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en
op donderdagmorgen om 9.00 uur. Dit kunnen zowel eucharistievieringen
als Woord- en Communievieringen zijn. Ook na de donderdagviering is
er een kopje koffie of thee.
Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een
ouderenviering, aanvang 10.00 uur. Na afloop daarvan is er ook koffie
of thee. Deze periode 17 februari en 16 maart.
Poolse Eucharistievieringen
Iedere zondagmorgen, aanvang 12.30 uur
Polska Msza SW
Niedziela 12.30

Ks. T. Kozienski

VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK
Vieringen in Johannescentrum
Iedere zondag een viering welke begint om 10.30 uur, tenzij anders
aangegeven.
Vieringen in Rosendael
De vieringen zijn iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de
Rode Zaal. (tenzij anders aangegeven)
Vieringen in Tamarinde
De vieringen zijn, met uitzondering van de eerste zondag van de maand,
iedere zondagmorgen en beginnen om half elf in zaal Vredenburg.
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Parochie wel en Wee
Overleden:
18 januari

Amnesty op school

Theodora Hartog-Maassen
Zij woonde Oranjerivierendreef 77 en werd 81 jaar

14 maart

Petrus Jozef Pot
Hij woonde Ariadnedreef 3 en werd 74 jaar

16 april

Lambert Herremans
Hij woonde Faraodreef 16 en werd 80 jaar

20 april

Mien van Scharenburg-van Kouwen
Zij woonde Stroyenborgdreef 77 en werd 92 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen
veel genade en sterkte.
Gedoopt:
14 april
6 mei

Theresa Charmante Kikouana
Pieter Joh. Adrianus Henricus van de Kooij
Zoon van Björn van de Kooij en
Gerda van Hees

Onze geloofsgemeenschap heet hen van harte welkom.

1ste Communie:
22 april
Caterina, Giulia,
Libera,
Noortje,

Isabeau,
Theresa

Jochem,
Victoria

Onze geloofsgemeenschap vindt het fijn dat zij nu volledig kunnen
deelnemen aan de eucharistie.
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In het blad Amnesty in Actie van mei 2012 lees ik het onderstaande
artikel wat m.i. interessant is voor kinderen vanaf groep 6 van de
basisschool tot en met de brugklas.
Voor veel kinderen is het leven in een sloppenwijk een
ver-van-mijn-bed-show.
Amnesty ontwikkelde een lespakket over het leven van een Keniaanse
familie in een sloppenwijk. Daarmee krijgen kinderen een goed beeld van
het leven in een sloppenwijk, én wat kinderrechten en armoede met
elkaar te maken hebben.
Moeder Ndavi woont samen met haar man en 10 kinderen in de
sloppenwijk Mukuru Kayaba in Nairobi, Kenia. De Keniaanse regisseur
Carren Otieno en Amnesty-filmmaker Ayfer Ergün geven ons een kijkje
in hun leven. De filmmakers maakten 10 afleveringen over het reilen en
zeilen van de familie. We zien onder meer hoe het gesteld is met het
onderwijs, de veiligheid en de gezondheidszorg: zaken waar alle kinderen
recht op hebben, maar die in Mukuru Kayaba niet vanzelfsprekend zijn.
De 10 afleveringen over de Muthuku-familie zijn onderdeel van het
onderwijsproject dat Amnesty ontwikkelde voor kinderen vanaf groep 6
van de basisschool tot en met de brugklas. Voor iedere aflevering zijn
werkbladen beschikbaar, waarmee een themales over kinderrechten kan
worden gegeven. Het volledige pakket kan bijvoorbeeld worden ingezet
tijdens een projectweek op school.
Het lespakket bestaat uit o.a. een dvd met de gehele serie Ontmoet de
familie Muthuku, een werkboek voor de leerlingen met kijk- en
verdiepingsvragen, extra opdrachten, een set groetenkaarten en een
uitgebreide docentenhandleiding.
Een gastles voor docenten wordt verzorgd door een van de Amnesty's
scholenwerkers. Ook ouders kunnen het project onder de aandacht
brengen op de school van hun kinderen.
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Geïnteresseerd? Vraag dan een proefexemplaar van het lespakket aan met
al het beschikbaar materiaal of bestel een van de losse themalessen over
kinderrechten. Daarnaast is er een petitie voor kinderrechten in
sloppenwijken in Kenia, waarmee kinderen zelf in aktie kunnen komen.
Meer weten? Ga naar www.amnestyopschool.nl of mail naar
jongeren@amnesty.nl
Graag verneem ik of hiervan gebruik wordt gemaakt en wens u dan veel
succes.
Met vriendelijke groeten, Wim van Gessel: telefoon 030-262 1510

INTERNATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES 2012
Van 10 tot 17 juni 2012 vindt in de stad Dublin het 50ste Internationaal
Eucharistisch Congres plaats. Het congres, dat iedere vier jaar
georganiseerd wordt, is sinds meer dan honderd jaar een vaste traditie.
Doel van het congres is mensen bewust te maken van het belang van de
Eucharistie voor het leven en de missie van de katholieke Kerk en om te
helpen de liturgie beter te verstaan en vieren.
De eerste editie van het Internationaal Eucharistisch Congres vond plaats
in het Franse Rijsel in 1881, het laatste congres werd gehouden in
Québec (2008). Het Internationaal Eucharistisch Congres van 2012 valt
samen met de 50ste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans
Concilie.
Het programma van het congres is opgebouwd rond een dagelijkse
Eucharistieviering. Elke dag heeft een eigen thema, dat gerelateerd is aan
het centrale thema, 'De Eucharistie. Communio met Christus en met
elkaar'. Naast de vieringen staan onderdelen als catechisatie,
geloofsgetuigenis, workshops en culturele activiteiten op het programma.
Meer informatie: www.iec2012.ie
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IN MEMORIAM
Op Paaszaterdag, op de fiets op weg naar onze kerk om nog wat te
oefenen voor het orgelspel op die avond, is Lambert Herremans
slachtoffer geworden van een ernstig ongeluk. Zijn verwondingen waren
zo ernstig dat hij maandag 16 april is overleden. Zijn uitvaartdienst was
op zaterdag 21 april jl. en zeer velen zijn daarbij aanwezig geweest. Want
hij was geliefd en gezien bij iedereen.
Wie hij was kan natuurlijk niet in een paar zinnen worden verteld, maar
wat hij voor de kerk heeft betekend kunt u hier lezen.
Vanaf de fusie in 2004 van de drie Overvechtse parochies heeft Lambert
Herremans zich ingezet voor de nieuwe Rafaëlparochie. Voor de fusie
was hij actief in de kerk van de Blijde Boodschap. Hij heeft zich, samen
met anderen, ingezet voor de vieringen, de liturgie. Hij was zeer goed
onderlegd in liturgische zaken. Hij maakte mooie overzichtelijke
schema's voor de orde van dienst en zorgde ervoor dat de pastor en de
gastpriesters de door hem uitgekozen gezangen op tijd in het bezit
hadden, zodat zij zich konden voorbereiden voor de viering.
Toen, maar ook later in de Rafaëlkerk, was Lambert één van de
koorleden als het gemengde koor de dienst ging opluisteren en zong hij
zijn nootjes mee. Als er volkszang was ingepland dan was Lambert de
organist en veelal tegelijk de cantor. En wanneer de dirigente om de een
of andere reden niet aanwezig kon zijn, nam hij met het grootste gemak
haar taak over.
Voor bijzondere vieringen, zoals alle 2e Feestdagen van Kerst, Pasen en
Pinksteren, Nieuwjaarsdag, rouw en trouwvieringen, boetevieringen en
de vieringen in de Goede Week konden we altijd een beroep doen op zijn
muzikale talenten. Voor rouw en trouwvieringen stelde hij de koorleden
zodanig op, dat hij zowel als organist en als dirigent kon functioneren.
Hij was ook begaan met het welzijn van ons Loret-orgel en heeft destijds
met de restauratie ervan, o.a. van de windlade, veel geld bijeen gehaald
bij diverse fondsverstrekkers. Dat Lambert ook de handjes uit de mouwen
kon steken blijkt wel uit de fotoreportage van de restauratie die u kunt
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zien op onze website. Heel enthousiast organiseerde hij een excursie naar
Elberts orgelbouwers voor belangstellenden uit de parochie.

LITURGISCH JAAR
Eerste zondag na Pinksteren
Het is in het jaar 1334 een gelukkige keuze geweest van paus Johannes
XXII om op de eerste zondag na Pinksteren als een afronding van de
vijftigdaagse viering van het Paasmysterie het feest van de heilige
Drie-eenheid te plaatsen.
Deze feestdag is als het ware een afsluitende lofprijzing aan God de
Vader die zijn Zoon uit de doden heeft opgewekt en ons zijn Geest heeft
gezonden. In de viering van het mysterie van de Drievuldigheid wordt als
het ware heel ons geloof in de drie-ene God en zijn heilshandelen
samengebundeld.
Op de feestdag van de Drie-eenheid vereren en vieren wij als christen dat
God één en ondeelbaar is en wij belijden ieder jaar opnieuw dat deze ene
God zich in de loop van de heilsgeschiedenis aan ons geopenbaard heeft
in drie personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Aan ieder van
hen wordt zijn aandeel toegeschreven bij het tot stand komen van het
heilshandelen.

In 2007 werden Ton, zijn echtgenote, en Lambert samen benoemd tot
Vrijwilligers van het Jaar. Een onderscheiding die beiden zeker
verdienden. Het spelen op het Loret-orgel vond hij fijn . Hij was dan ook
regelmatig in de kerk aan het orgel te vinden. (Zo ging hij ook op 7 april
nog even 2 uurtjes "orgelen", alles nog even doorspelen.)
Wij hebben Lambert ervaren als een trouw, aimabel lid van onze
geloofsgemeenschap. Als een fijn persoon om mee samen te werken.
De dood is het uiterste.
Lambert heeft zijn bestaan volbracht.
Wij vonden het fijn dat Lambert onder ons was....
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Lofprijzend karakter
Kenmerk van de liturgische teksten op dit hoogfeest is haar lofprijzend
karakter. De Eucharistieviering van dit hoogfeest begint daarmee in de
openingstekst. Gods goedheid wordt geprezen omdat God ons in elk van
de drie goddelijke personen zijn barmhartigheid heeft bewezen.
Deze zelfde gedachte vinden we terug in de eerste lezing: God
openbaarde zich als een 'barmhartige en medelijdende God' aan Mozes
(jaar A), Hij kiest zijn eigen volk uit en bevrijdt het uit den slavernij van
Egypte (jaar B) en in zijn wijsheid was God bij de schepping van hemel
en aarde 'en het was een genot bij de mensen te zijn' (jaar C).
De lofprijzing van God wordt ook verwoord in het voor ieder jaar zelfde
alleluia-vers. De beginwoorden 'Eer aan de Vader, en de Zoon en de
heilige Geest' zijn ons vertrouwd vanuit de afsluitende lofprijzing bij het
zeggen van de psalmen in het getijdengebed of vanuit het
rozenkransgebed. Zij worden gevolgd door een citaat uit het Boek van de
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Openbaring, waarin naar voren komt dat God buiten de tijd bestaat en zo
al het bestaande beheerst.
De activiteit van ieder van de drie goddelijke Personen
In het openingsgebed wordt nader geduid wat van elk van de drie
goddelijke Personen de typerende activiteit is.
Zo wordt het mysterie van de Drie-eenheid voor ons verduidelijkt als van
God gezegd wordt dat Hij de Vader is van ons allen, dat zijn Zoon het
Woord der waarheid is en dat het de Geest is die ons heilig maakt.
Ook in de geloofsbelijdenis, die wij iedere zondag bidden als een
herinnering aan de belijdenis bij ons doopsel, wordt verwoord welke
handelingen eigen zijn aan elk van de drie goddelijke Personen.
E. de Jong
Bron: Parochiebladenservice

EEN DAGJE UIT?
Expositie over Lijkwade van Turijn in Bossche Sint-Jan
De kooromgang van de kathedrale basiliek van de Bossche Sint-Jan vormt
tot 1 september het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van
Turijn. De expositie is samengesteld door een team van gerenommeerde
wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het
wetenschappelijk onderzoek naar de Lijkwade promoot, zorgde voor de
vervaardiging van exacte replica's van zowel de Lijkwade als van
verschillende objecten. Zo is onder andere een kopie van de
doornenkroon te zien. De expositie geniet internationale bekendheid en is
momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento en de Portugese
hoofdstad Lissabon. De expositie kan zelfstandig of onder begeleiding
van een gids bezocht worden. Ruim veertig vrijwillige gidsen ontvingen
hiertoe een voorbereidende training.
Datum:
tot 1 september, dagelijks 13-17 uur
Locatie: Kathedraal St. Jan, Torenstraat 18 in Den Bosch
Meer info: www.jezusmysterie.nl
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VOOR DE KINDEREN
Waarom herkenden de apostelen hem niet toen Jezus was verrezen?
Als ik nu, tweeduizend jaar later, aan Jezus denk, zou ik wel willen dat
ik in de tijd kon reizen. Dan zou ik Jezus opzoeken en Hem met mijn
eigen ogen zien. Ik zou zijn stem willen horen en willen meemaken hoe
Hij was, te midden van zijn vrienden.
En als ik er dan toch was, zou ik Hem
na zijn opstanding willen zien. Zou ik
Hem direct herkennen?
Zijn metgezellen hebben wel wat tijd
nodig gehad om te begrijpen wat er was
gebeurd.
Twee van hen liepen naar Emmaus.
Onderweg kwam Jezus bij hen lopen,
maar ze dachten dat het een vreemdeling
was.
Anderen hebben hem aan de oever van
het meer van Tiberias gezien, waar ze
aan het vissen waren. Ze herkende Hem
niet meteen.
Het was ook niet zomaar te bevatten.
Zoiets nieuws en ongelofelijks: dat Jezus levend was, maar op een andere
manier. Hij was geen spook en ook geen droom, Hij at met hen, Hij
praatte met hen, als altijd. Toch was hij anders. Ze moesten leren Hem
met nieuwe ogen te gaan zien.
Jezus is bij hen gebleven tot ze het niet meer nodig hadden Hem te zien.
Ze waren ervan overtuigd dat Jezus voor altijd was opgestaan uit de
dood.

Marianne en Peter
bron: maar wie is God?
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PINKSTEREN
at u maar

Kom, Heil*ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht;
verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht, dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt;
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis, dat naar U schreit.
Hoor, Heil*ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het Woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil*ge Geest, wij zijn verblijdt;
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond
ten teken dat Gij bij ons zijt.
Ad den Besten

W

kwijt wil

BUS

Suggesties
Wensen
Verhuisberichten
Kopij voor Kerkblad
Vragen

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of
intentie met datum van de viering te
deponeren in de bus rechts in de hal, of op te
geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal
één week voor de betreffende viering. Een
bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten
of worden gestort op giro nr. 1245302 t.n.v.
St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel ontvangen, of wel krijgt,
maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of uitgeschreven worden, vul
dan onderstaande coupon in en stopt deze in de brievenbus van de
pastorie, Lichtenberchdreef 4. U kunt ook het secretariaat bellen.

Naam:......................................................................
Adres:......................................................................
Postcode/Plaats:..........................................................
Ik wil graag (*)

‘
‘
‘
‘

Ingeschreven worden
Uitgeschreven worden
Contactblad ontvangen
Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u
een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin
wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.
(*) aankruisen wat gewenst

