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ROZENKRANS
De meimaand en de oktobermaand zijn de Maria-maanden. Gedurende
deze maanden wordt in veel katholieke kerken de rozenkrans of het
rozenhoedje gebeden. Daarom wat informatie over de rozenkrans.
In de liturgische getijden van
kloostergemeenschappen werden alle
psalmen (150) gebeden; voor de
ongeletterden werden de psalmverzen
vervangen door 150 Onze Vaders. In
de 12de eeuw kwam hiervoor het
Wees Gegroet in de plaats. De
verdeling in tientjes, waartussen
telkens een Onze Vader wordt
gebeden, ontstond in de 15de eeuw.
Ook ontstond in deze eeuw de
aanroepingen bij elk tientje van de
rozenkrans, de zogeheten geheimen
Geloofsgeheimen
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van
geloofsgeheimen (het woord 'geheim' dient men op te vatten in de
betekenis van 'mysterie'). Er zijn er vijftien van. Per vijf gegroepeerd
staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle'
geheimen. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het
evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker
bewust maken van de bijbelboodschap. De geheimen zijn:
Blijde geheimen
* De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Annunciatie)
* Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Maria-Visitatie)
* Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Kerstmis)
* Jezus wordt in de tempel opgedragen (Maria Lichtmis)
* Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Heilige Familie)
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Droevige geheimen (Goede Vrijdag)
* Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
* Jezus wordt gegeseld
* Jezus wordt met doornen gekroond
* Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
* Jezus sterft aan het kruis
Glorievolle geheimen
* Jezus verrijst uit de doden (Pasen)
* Jezus stijgt op ten hemel (Hemelvaart)
* De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Pinksteren)
* Maria wordt in de hemel opgenomen (Maria-Tenhemelopneming)
* Maria wordt in de hemel gekroond (Maria Koningin)
In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II, bij het begin van het Jaar van de
Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd.
Geheimen van het Licht
* De doop van Jezus in de Jordaan. (Doopsel van Jezus)
* De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
* Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
* De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
(Gedaanteverandering van de Heer).
* Jezus stelt de Eucharistie in. (Witte Donderdag/Sacramentsdag)
Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er 10
Weesgegroeten gebeden. Dit wordt voorafgegaan door een Onze Vader
en afgesloten met een korte lofprijzing. De rozenkransketting heeft vijf
tientjes, zodat men sinds 2002 viermaal rond moet, om de volledige
rozenkrans te bidden.
Oktober-rozenkransmaand
Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de Slag bij Lepanto (7
oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door
zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde Paus
Pius V officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de
overwinning op de Ottomanen. Hierdoor gold vanaf dan de maand
oktober als rozenkransmaand binnen de Rooms-katholieke Kerk.
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KERKENLEVEN
Jaren geleden was ik getuige van de volgende samenspraak tussen een
pastoraal werker en een jeugdige parochiaan. Vraag (p.w'er): van wie is
de kerk? Het aarzelende antwoord van de jongeling: van u misschien.
Gelukkig kon de pastor er de humor van inzien, maar het echte antwoord
verraste het kind: van Jezus Christus. De jongen in kwestie kon het
gebouw van vandaag niet koppelen aan Iemand die 2000 jaar geleden
onder ons leefde. De pastoraal werker moest uitleggen dat de kerk veel
meer is dan een gebouw; immers vooral een gemeenschap van mensen die
worden geleid door Christus. Niet omdat ze daar voor hebben gekozen,
maar omdat God hen heeft gekozen (en zij dat erkennen). Daarom is de
kerk in de eerste plaats volk van God, en komt daarna pas de
onderverdeling in ambten en wijdingen. Dat heeft het Tweede Vaticaans
Concilie, dat dit najaar 50 jaar geleden werd geopend, zo vastgelegd. Zo
delen wij allemaal op onze plaats en naar ons talent in de opgaven en -als
gedoopten- in de gaven van Christus: wij willen Hem volgen in het
heiligen van het leven, het verkondigen van het Woord en leiding geven
aan de komst van het Rijk van God onder ons. Daar bidden we om, daar
geloven we in, en dat is daadwerkelijk zo. Het zal u inmiddels niet meer
verrassen: dat alles tegelijkertijd. De kerk: het blijft een mysterie.
Lex Janssen, diaken

CURSUS GELOOFSBELIJDENIS
Het door paus Benedictus XVI uitgeroepen
Jaar van het Geloof wordt gevierd van 11
oktober 2012 (de vijftigste verjaardag van het
begin van het Tweede Vaticaans Concilie) tot
en met 24 november 2013 (het hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal). Het jaar
staat ook in het teken van 20 jaar
Catechismus.
Paus Johannes XXIII opende het Tweede
Vaticaans Concilie om de Kerk 'bij de tijd te brengen' en dichter bij haar
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apostolische bronnen te brengen. Paus Benedictus XVI wil met het Jaar
van het Geloof een nieuwe impuls aan de missie van de Kerk geven.
Het Aartsbisdom Utrecht geeft hieraan gehoor met een jaarprogramma
waarin met een diversiteit van activiteiten het Jaar van het Geloof onder
de aandacht wordt gebracht. Dit voorlopige programma zal de komende
tijd regelmatig worden aangevuld.
In de Ludgerusparochie beginnen wij met een Cursus Geloofsbelijdenis,
gehouden in de Jacobuskerk.
Wat geloven we eigenlijk? En wat doen we met ons geloof? Is het geloof
een leer die beperkt of een waarheid die vrij maakt? Jezus heeft zelf
beloofd, dat de waarheid vrij maakt - kunnen we hem vertrouwen?
Op deze en op andere vragen, die U er zelf aan mag toevoegen, gaan we
antwoorden zoeken. Uitgaand van twaalf geloofsartikelen, gaan we er
twee per avond behandelen. Dat zijn dus zes avonden.
Geen cursus voor goedgelovige mensen, maar voor gelovige mensen die
er slimmer en sterker van willen worden. Iedereen welkom.
De cursus wordt geleid door pater Elias op de volgende data:
woensdag 31 oktober2012
woensdag 28 november 2012
woensdag 23 januari 2013
woensdag 27 februari 2013
woensdag 20 maart 2013
woensdag 24 april
2013
Steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur, in de Ludgerzaal van de Jacobuskerk
(Zuilen), ingang Adriaan Mulderstraat 73.
U kunt u opgeven voor deze cursus:
via email: secretariaat@sintludgerus.nl
of per brief met daarin de volgende gegevens:
Ik doe mee met de Cursus Geloofsbelijdenis.
Naam of namen, telefoonnummer en/of emailadres
Opsturen naar
Centraal secretariaat
Boerhaaveplein 199
3552 CT Utrecht
of inleveren bij het secretariaat van de Rafaëlkerk
-4-

Eigenlijk geloof ik niets,
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt,
zoals ik U

DIACONIE (1)
VREDESWEEK 2012
Door de planning van uitgifte van ons
contactblad leest u dit artikel over de
Vredesweek helaas een week erna. De Vredesweek was van 15-23
september. Toch meent de redactie dat aandacht over het motto ervan nog
steeds zinvol is.
De Vredesweek is een jaarlijkse week van bezinning en actie o.a. in de
Nederlandse Kerken en in het onderwijs.
POWERED BY PEACE was het motto van de Vredesweek 2012.
Hiermee moet een einde gemaakt worden aan geweld en onrecht rond het
delven van grondstoffen.
Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van
conflicten in plaats van een bron van welvaart en vrede.
Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoede
bestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen
zelfs terecht bij rebellen groepen en criminelen. Hierdoor ontstaan
conflicten die gepaard gaan met mensenrechten schendingen.
Mensen worden gewelddadig van hun land verdreven om plaats te maken
voor mijnbouw industrie.
Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn
van omstreden grondstoffen, bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele
telefoons of stroom uit uw stopcontact.
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In de Vredesweek vroeg het Ministerie van Vrede aandacht voor dit
belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor
conflicten, maar wereldwijd een bron van vrede worden. Maar die
aandacht moet ook blijven nà deze week!

DIACONIE (2)
WERELDMISSIEMAAND 2012
In oktober is het Wereldmissiemaand waarin
Missio aandacht vraagt voor de jonge kerken
in de derde wereld. Op Missiezondag 21
oktober 2012 houden parochies wereldwijd een collecte, die bestemd is
voor de opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in
nood en parochieopbouw.
Het eerste weekend van de Wereldmissiemaand, 6 en 7 oktober 2012
wordt Wereldmissiedag van de kinderen gevierd en wordt er in parochies
speciaal voor alle kinderen gecollecteerd.
Onze steun gaat dit jaar naar Senegal, een land in West- Afrika, dat vijf
keer zo groot is als Nederland. Er wonen ongeveer 13 miljoen mensen,
waarvan 93% moslim is en 7% katholiek, die vreedzaam naast en met
elkaar leven.
De voornaamste bron van inkomsten is de visserij. Senegalese vissers
hebben steeds meer last van concurrentie van grote visbedrijven die met
enorme sleepnetten de vissen met duizenden uit de zee halen. Veel jonge
mannen vertrekken naar Europa waar ze werk hopen te vinden. Velen
overleven de riskante overtocht in vissersbootjes niet en degenen die
Europa wel bereiken wacht een onzekere toekomst. In parochies worden
informatiebijeenkomsten georganiseerd om de mensen te waarschuwen en
hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.
Zusters van de Goede herder strijden tegen vrouwenbesnijdenis,
begeleiden vrouwen tijdens hun zwangerschap, verzorgen samen met hen
de baby's en zetten zich in op onderwijsgebied en catechese. In een land
waarin christenen zo een klein deel van de bevolking uitmaken is het
essentieel, dat het geloof actief beleefd wordt - in het ziekenhuis, in de
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moestuin, bij gemeenschappelijke feesten met de islamitische
medeburgers.
De Kerk in Senegal is groeiend en bevindt zich op een weg waar
hindernissen wachten, maar ook kansen schrijft Abbé Pierre Dione.
De TERANGA is een deugd die alle Senegalezen bezitten en dat betekent
: gastvrijheid. ontvangen, goed behandelen. De Kerk in Senegal neemt
elke persoon op die hulp nodig heeft, ongeacht herkomst of religie. De
Kerk heeft zich tot een belangrijke speler in de maatschappij gemaakt.
De deurcollecte op 20 en 21 oktober wil ik van harte bij u aanbevelen.
Wilt u het werk van Missio steunen, geef dan uw bijdrage op Rekening
1566,t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand te Den Haag.
Carmien Amo

OPROEP VOOR ALLERZIELEN
In de eucharistieviering van 19 uur op vrijdag
2 november, Allerzielen, worden onze
dierbare doden herdacht. Met name noemen
we dan degenen die ons het afgelopen jaar zijn
ontvallen en ontsteken voor hen een kaars. Het
is ook dit jaar weer mogelijk om een eigen
misintentie op te geven. Als u dit wilt doen
verzoeken wij u wel dit te doen vóór woensdag
31 oktober, schriftelijk of telefonisch.

OKTOBER - MARIAMAAND
Zoals ieder jaar wordt in de St. Rafaëlkerk gedurende de maand oktober
de rozenkrans gebeden op de dinsdagavonden van die maand,
voorafgaand aan de liturgieviering. We beginnen om 18.45 uur. Als u
wilt kunt u daarna ook de liturgieviering bij wonen.

VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK
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.
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 19 oktober en 16 november.
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:
16 augustus

Wim Roest
hij woonde in Terborg
en werd 76 jaar

Op zaterdagmiddag 20 oktober 2012 bieden we in samenwerking met de
R.K.-begraafplaats St. Barbara een bijeenkomst aan gewijd aan 'Waardig
afscheid nemen'.
Het programma bestaat uit twee delen:
Na een rondleiding over de R.K.begraafplaats St. Barbara onderleiding
van de directeur Gerard Koning, zal er ingegaan worden op een aantal
praktische aspecten en op keuzes, waarvoor mensen komen te staan.
In het tweede gedeelte wordt aandacht besteed aan wat waardig afscheid
nemen voor ons als gelovigen kan inhouden: hoe zorgen wij voor de
doden, op welke wijze nemen wij afscheid en welke rituelen en gebruiken
helpen ons daarbij?
Tijd: 20 oktober 2012, 14.30 - 16.30 uur.
Plaats: R.K. begraafplaats St. Barbara, Prinsesselaan 2 in Utrecht.
Opgave voor deze middag bij het parochiesecretariaat van de
Martinusparochie, onder vermelding van: Zorg voor de doden.
Parochiesecretariaat, tel.: 030 -2546147 of info@stmartinusutrecht.nl

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen
veel genade en sterkte.

VOOR JONGEREN
ZORG VOOR DE DODEN
Waardig afscheid nemen. Hoe doe je dat?
In onze omgang met de dood en doden en in het afscheid nemen is de
laatste jaren veel veranderd. Cremeren is gebruikelijker geworden, maar
ook als mensen kiezen voor begraven, komen ze voor een scala van
keuzemomenten te staan. Wel of niet een uitvaartdienst? Een
herdenkingsbijeenkomst en hoe dan ingericht? Wie beslist over wat: de
overledene en/of de familie? En welke overwegingen spelen daarbij een
rol? Hoe geven wij vorm aan het afscheid?
Die vraag is niet nieuw: reeds in de vierde eeuw schreef de kerkvader
Augustinus een pastorale brief over de zorg voor de doden. Maar ook in
onze tijd blijkt de vraag voor mensen toch heel vaak te spelen.
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The Church Movement Crew
The Church Movement Crew (TCMC) is sinds
afgelopen zomervakantie een dansgroep met een
missie. TCMC bestaat uit jongeren die met hun
dans een christelijke moraal op de kijker over
willen brengen. Dit wordt gedaan door in het
optreden een verhaal te laten lopen waarbij de
nadruk nog steeds op dansen ligt. Het doel van
evangeliseren door middel van dans is om
evangeliseren laagdrempelig te maken, zodat
niet-gelovigen makkelijker geïnteresseerd raken.
Ignace Scheerboom (oprichter TCMC ) en Annemarie Scheerboom
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RAFAËLFEEST

ZORG OP DREEF

Het stond al in het vorige contactblad, maar toch nog even herhalen:
as. vrijdagavond, 28 september hebben we ons bekende St. Rafaëlfeest.
Beginnen met een eucharistieviering om 19 uur, waarin we God danken
voor het afgelopen jaar.
Na de viering komen we samen in ontmoetingsruimte en (omgebouwde)
kapel voor een lekker kopje koffie of thee met iets lekkers. En degenen
die er ieder jaar zijn geweest weten wat dat betekent.

Bij de verbouwing van onze kerk in 2005 is er een wand geplaatst achter
het priesterkoor. Daarachter is een opslagruimte gemaakt voor de vele
noodzakelijk te bewaren zaken. Denk aan spullen voor Kerstmis en
Pasen, kruisweg, voor het koor, etc. Door velen werd die wand ervaren
als lelijk. En, laten we eerlijk zijn, dat was deze in het begin ook. Nu
weten kerkgangers dat de wand ook iets bijzonders heeft gebracht. Zeker
in kerst- en paastijd, met de bij deze tijd behorende versieringen en
thema*s.
Met een deel van het geld dat eind vorig jaar met de oliebollenactie en
minimarkt is bijeengebracht, is onlangs de aankoop gedaan van enkele
fraaie planten, welke op de vlonder staan boven de hiervoor genoemde
wand, zodat deze er ook door het jaar goed uit ziet. Voorwaar weer een
verfraaiing van onze kerk.

Het waren kostbare jaren, in Rosendael.
Binnenkort, 11 oktober, zal ik afscheid nemen in verpleeghuis Rosendael.
Op zondag 7 oktober zal ik daar voor het laatst voorgaan. Zo gaat dat als
je 65 jaar wordt.
Toen ik 26 jaar geleden begon als pastor in de ouderenzorg, had ik niet
kunnen vermoeden dat het werken in de ouderen- en ziekenzorg mij zo
dierbaar zou worden. Er is een afbeelding die voor mij het beste
weergeeft wat deze periode mij gedaan heeft. Deze afbeelding van Harry
Sterk, van de Goede Herder. Ik vind hem zo
mooi, omdat er zoveel beweging is, zoveel
interactie tussen schaap en herder. Ze kijken
elkaar liefdevol aan. Er is tussenruimte, zoals
tussen de handen van de Schepper en Adam
in de schildering van Michelangelo. Maar
door de liefdevolle zorg en het tedere
vasthouden veranderen beiden. De herder
wordt zacht, zichtbaar ontroerd, en het
schaap vind rust in de tedere en vriendelijke
aanraking.
Want precies daar gaat het om bij "zorg
verlenen": communicatie over en weer,
elkaar ruimte geven, niet beklemmen,
geraakt kunnen worden, elkaar zien staan en
van daaruit zorgen, ondersteunen. En niet te
vergeten: heel vaak niets willen doen dan alleen maar het uithouden in de
onmacht.
In al die jaren dat ik pastor/herder was, heb ik me voortdurend ook
'schaap' gevoeld, me gedragen geweten. Er komen talloze beelden bij me
boven waarin ik niet zozeer de pastor was, maar waar mensen dat voor
mij waren. Wat heb ik veel geleerd van alles wat mensen met mij deelden
over hun levensverhaal, over hun zoeken, hun teleurstelling, hun
boosheid soms. Daarin lieten ze mij ervaren dat we allemaal mensen zijn
die verlangen en snakken naar gekend worden. Hoogtepunten waren vaak
de vieringen op zondag of door de week, en niet te vergeten de vele
momenten rondom het afscheid van het leven. Op die momenten voelde
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En op de zondag erna ons orgelconcert .
Dit jaar dus op zondag 30 september een
mooi concert op ons Loret orgel, waarvan
kenners beweren dat het uniek is.
Aanvang 15.00 uur

WAND OP HET PRIESTERKOOR

ik dat we kwamen uit die sfeer van ziekte en zorg, van helper en
geholpene. Zin en zinloosheid vielen even in elkaar. We voelden ons
gedragen door eenzelfde verlangen naar zin en naar Zin, en naar warme
en liefdevolle nabijheid. Afhankelijkheid voelde niet als beperking, maar
als iets dat bij álle mensen hoort, zieken én gezonden. Ook bij mij.
Ik ben al die mensen dankbaar die mij geholpen hebben om herder en
schaap te kunnen zijn: bewoners, vrijwilligers, medewerkers en collega's.
Ik ben al die mensen dankbaar die mij hun vertrouwen gaven, die met mij
hun blijdschap konden delen, maar ook hun tranen van verdriet omdat het
leven soms zo onvoorstelbaar hard is. En dankbaar ben ik dat ik me
gedragen heb geweten door die Bron van alle leven, die ook Goede
Herder heet.
Pastor Jos Hettinga, geestelijk verzorger in Careyn.

OPROEP
De zorg voor zieken en bejaarden binnen onze
parochie gemeenschap staat bij ons hoog in het
vaandel.
Wij willen onze bezoekgroep graag uitbreiden met
mensen die daar wat tijd aan willen besteden.
Bent u degene naar wie wij op zoek zijn, wilt u dan uw naam en
telefoonnummer doorgeven aan het secretariaat dan nemen wij contact
met u op.
Kent u mensen die tot bovenstaande doelgroep behoren en bezoek vanuit
de parochie op prijs stellen, geeft u dat door aan het secretariaat.
Alleen dan is het mogelijk zaken goed te regelen.
Wij rekenen op uw hulp: Hun zorg is ook onze zorg.
Diaconie

Diverse berichten van Amnesty,
gehaald uit Amnesty in Aktie van
september 2012.

Het merendeel van de artikelen vermeld in de Amnesty bladen gaat over
nare toestanden met gevangen in het buitenland. Deze keer een korte
samenvatting van een artikel over de opvang van vreemdelingen, c.q.
criminelen in Nederland.
Elk jaar sluit Nederland duizenden mensen zonder verblijfsstatus op in
vreemdelingen detentie, achter hoge gevangenismuren. De mensen zitten
daar niet omdat zij een misdaad pleegden, maar omdat zij niet de juiste
papieren hebben bij aankomst alhier.
Het artikel beschrijft de aankomst van een 32 jarige Afrikaanse vrouw.
Haar medisch dossier vermeld":"Mogelijk posttraumatische
stressstoornissen (PTSS) bij verkrachting in het verleden en het zien van
de verkrachting van haar toen 9-jarige dochter". Desondanks ondergaat
zij al gauw een aantal beslist onvrouwelijke behandelingen die ik hier niet
vermeld. Doordat de vrouw hiertegen protesteert en geen medewerking
wil verlenen, belandt zij uiteindelijk in een isoleercel. Zij moet daar als
"maatregel van orde" 2 dagen in blijven. Het artikel vermeldt verder nog
de behandeling van de opgesloten vreemdelingen met een strafrechtelijk
detentieregime.
Intussen is deze Afrikaanse vrouw op vrije voeten. Ze wacht op een
uitspraak in haar herhaalde asielaanvrage, maar is ondertussen al drie
keer achter de tralies gekomen waarbij zij als een crimineel, soms ook op
vrouw onvriendelijke wijze, werd behandeld. Amnesty hoopt nu dat het
nieuwe kabinet zich wel inzet voor een humanere vreemdelingendetentie.
Persoonlijk heb ik al enkele keren bij dit detentieoord met meerdere
mensen een wake bijgewoond ter bemoediging van hen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim van Gessel,
telefoon 030-2621510

-13-

-14-

EINDEJAAR EN MINIMARKT

VOOR DE KINDEREN

Maandag 31 december, onze minimarkt.
En natuurlijk ook met de verkoop van onze overheerlijke oliebollen.

WAAROM LEEF IK,
WAAROM BEN IK WIE IK BEN

Hoewel deze dag nog ruim drie maanden in
het verschiet ligt, willen we u er toch al wel
op attenderen. Kijk, die oliebollen komen er
wel, maar voor een beetje geslaagde
minimarkt hebben we u hard nodig. Want
zo*n markt zonder wat leuke spullen....?
Daarom nu al de vraag: kunt u in huis of tuin
of schuur of garage eens goed kijken of daar
nog zaken zijn die u niet meer gebruikt,
maar die voor een ander misschien wel leuk
zijn
De St. Rafaëlkerk zou deze graag hebben om te verkopen tijdens de
minimarkt, en van de opbrengst weer iets bijzonders te kopen. Van de
opbrengst van vorig jaar ziet u het resultaat inmiddels op de vlonder
achter het priesterkoor. Zie ook elders in dit blad.

Heb je wel eens een beeldhouwster aan het werk gezien? Ze kiest een
stuk steen en begint dat te bewerken met haar gereedschap. Het kost tijd
om een beeld te maken. Hier gaat een stuk eraf, daar gaat een stuk eraf;
soms is de steen te hard, de beitel schampt, stukjes breken af en de
kunstenares moet opnieuw beginnen.
Dan komt, stukje bij beetje, dankzij wel gemikte slagen en ondanks de
missers een hele nieuwe vorm van steen.
Je leven lijkt op een beeldhouwwerk, maar is nog veel ingewikkelder. Je
geboorte is mogelijk geweest dankzij een ongelooflijke hoeveelheid
toevalligheden waardoor een man en een vrouw elkaar hebben ontmoet.
Ze zijn verliefd geworden en ze zijn vast wel getrouwd. Toen wilden ze
graag een kind. Éen enkele cel van de vader en één enkele cel van de
moeder zijn met elkaar verbonden en daar groeide een baby uit. Dat was
jij.
CV

AFSCHEID PASTOR VAN KESSEL
Na vele jaren als pastor werkzaam geweest te zijn, eerst in Overvecht,
later ook elders en nu in onze Ludgerusparochie, bereikt hij dit jaar de
leeftijd dat hij *in ruste kan gaan*. Hij gaat met pensioen. Een uitgebreide
beschrijving kunt u tegemoet zien in het komende nummer van het
Ludgerus Magazin, maar we wijzen u nu reeds op, in verband met uw
agenda, dat hij officieel afscheid zal nemen op zondag 25 november as.
Dat gebeurt met een plechtige eucharistieviering in de St. Rafaëlkerk,
waarna aansluitend een receptie.
Wij nodigen u van harte uit voor deze dag. Door onze aanwezigheid op
die dag laten we zien dat we hem en zijn werk zeer gewaardeerd hebben
in de afgelopen jaren.

Maar daarmee was het nog niet klaar. Jij, die baby, hebt honderden
flessen pap gedronken, je hebt stapels luiers verbruikt, je hebt uren en
uren liggen brabbelen om te leren praten, je hebt tientallen verhalen
gehoord, je hebt je kracht, je intelligentie en je karakter ontwikkeld. Je
bent al duizend mensen tegengekomen en je bent nog maar net begonnen:
niet te geloven.
Sommige dingen overkomen je, en dan moet je bedenken hoe je er mee
omgaat. Soms kun je zelf kiezen wat je doet en laat. God helpt je om, net
als die beeldhouwster, je eigen leven vorm te geven. Er zijn vele redenen
om van het leven te houden, maar de eerste is misschien wel om
simpelweg te ontdekken dat het de moeite waard is om je eigen leven
vorm te geven. En dat de God die je heeft geschapen ook van je houdt en
altijd dichtbij je zal zijn, hoe je leven ook uitpakt.
Marianne en Peter
bron: maar wie is God?

-15-

-16-

Eens had een man een droom. Hij droomde dat hij
langs het strand wandelde, samen met de Heer.
Tegen de blauwe hemel tekenden zich perioden
van zijn leven af. Voor iedere periode zag hij twee
paar voetstappen in het zand: het ene paar van
hemzelf, en het andere paar van de Heer.
Toen de laatste periode afgebeeld was, keek hij
terug naar de voetstappen in het zand. Plotseling
zag hij dat er op vele plaatsen van zijn levensweg
slechts één paar voetstappen was. Hij merkte ook
op dat dit juist gebeurde tijdens de moeilijkste en
droevigste tijden van zijn leven.
Het deed hem echt verdriet en daarom vroeg hij
de Heer ernaar. Hij zei:1Heer, U hebt gezegd dat
als ik eenmaal besloot U te volgen, dat u dan de
hele weg met mij zou gaan. Maar nu zie ik dat er
juist in de moeilijkste tijden van mijn leven,
slechts één paar voetstappen is. Ik snap niet dat
U mij juist op die momenten hebt verlaten. 1
Toen antwoordde de Heer: 1Mijn dierbaar kind.
Ik houd van je en zou je nooit verlaten. In jouw
momenten van strijden en lijden, daar waar je
maar één paar voetstappen ziet, daar was het....
dat Ik je droeg.1

at u maar

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

