
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN DE BASILIEK 
Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Clinge, Graauw, Heikant, 
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zondag 26 april en 3 mei 2020 
 TINTINNABULUM 

LEZINGEN 26 APRIL 
 

3de zondag van Pasen 
JAAR - A 

 

Handelingen 2, 14.22-32 
1 Petrus, 1, 17-21 
Lucas 24, 13-35 

 

 
 

THEMA:  
IN HET HART GERAAKT 

 
 

LEZINGEN 3 MEI 

4de zondag van Pasen 
Roepingenzondag 

JAAR - A 
 

Handelingen 2, 14a.36-47 
1 Petrus, 2, 20b-25 
Johannes 10, 1-10 

 

 
 

THEMA: HERDER ZIJN 
 

 
 
 

THEMA:  
IN HET HART GERAAKT 

 
 

 

Het kleed van Christus 
 

De gemeenschap onder de christenen 
proberen zichtbaar te maken, houdt in dat 
wij van binnenuit standhouden, zoals ook 

ieder mens slechts van binnenuit veran-
derd kan worden, nooit door berispingen, 
die van buitenaf komen. Hard optreden 
en het uitoefenen van repressies 
hebben altijd tot chantage geleid en de 
menselijke vrijheid aangetast. 
Banden van gemeenschap herstellen is 
als het ware draden -soms kan zelfs 
één enkele draad voldoende zijn- met 
elkaar verweven; dit weefsel, of we ons 
daarvan bewust zijn of niet, is het kleed 
van Christus, de Kerk. 

 

Frère Roger Schutz, in: Weg van een liefde 
 

 

3de zondag van Pasen 
 Terwijl Hij met hen aanlag nam Hij brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. 

Nu gingen hun de ogen open en zij herkenden Hem, Lucas 24, 30-31a 
 

Inleidende woorden 
Tussen Pasen en Pinksteren lezen we in de eerste lezing perikopen uit het boek Handelingen, 
waarin de idealen, maar ook de struikelblokken van de nog jonge christelijke gemeenschap 
worden beschreven. De volgelingen willen het leven van Jezus begrijpen en zijn kruisdood en 
opwekking een plaats geven. In de tweede lezing en het evangelie lezen we hoe zij het geloof 
in de verrezen Heer verkondigen en hoe de Kerk geleidelijk aan groeit en vorm krijgt. 
 
 
 
 
 
 

Juist in de lezingen van deze zondag komt sterk naar voren, waarop ons geloof in de Heer is gebaseerd. Wij horen 
getuigenissen van leerlingen, die door zijn woorden en omgang met mensen in het hart worden geraakt. Wat zij meemaken, 
verandert hun leven ingrijpend. Steekt Jezus na zovele eeuwen in deze tijd ook ons nog aan? Verwarmt Hij onze harten 
opnieuw zoals Hij dat doet bij de leerlingen van Emmaus? 

 

Lezing uit het evangelie: Lucas 24,13-35 
 

Ter overweging 
Wat Pasen is, is niet meteen klip en klaar duidelijk. De leerlingen hebben tijd nodig om de verrijzenis van Jezus duidelijk te 
krijgen. Goede Vrijdag heeft zo’n impact gehad dat het bijna niet te geloven is dat de dood aan het kruis niet het einde is. 
Deze zondag lezen we het prachtige verhaal van de leerlingen, die gaan begrijpen wat Pasen is. Het is Jezus zelf die hen bij 
de hand neemt. Het verhaal speelt zich af op de dag van Pasen. Die ochtend zijn er vrouwen naar het graf gegaan en zij 
hebben ontdekt dat het graf leeg is. Ze hebben ook gehoord dat Jezus tot leven is gewekt. De twee leerlingen begrijpen het 
nog niet. Ze verlaten Jeruzalem, waar het allemaal is gebeurd. Ze zijn gedesillusioneerd. Hun hoop is de bodem ingeslagen 
met de kruisdood van Jezus. “En wij hadden nog zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou verlossen, maar inmiddels is het al 
de derde dag sinds dat gebeurd is.” 
Hadden zij de hoop dat Jezus als een soort legeraanvoerder Israël zou bevrijden van vreemde machten? Ook al heeft Jezus 
verkondigd dat het Rijk Gods van een andere orde is, voor de leerlingen is het moeilijk te begrijpen. 
Dan loopt er plotseling een vreemdeling met hen op en raakt met hen in gesprek over de gebeurtenissen. Wij horen dat het 
Jezus is, maar de twee kunnen dat niet zien. Waarom niet? Ziet de verrezen Jezus er anders uit? Zijn ze nog zo overmand 
door verdriet dat ze Hem niet zien? De verrezen Christus is dezelfde als de gekruisigde, maar tegelijk is Hij van een andere 
dimensie dan zijn aardse verschijning.  
Prachtig is dat Jezus niet begint met een preek, maar luistert naar wat de twee leerlingen bezig houdt. Hij ziet ze 
terneergeslagen zijn en wil hen nabij zijn. Troost is meestal echt luisteren naar wat een ander bezig houdt, naar het verhaal 
van verdriet en teleurstelling. 
Pas nadat ze hun verdriet gedeeld hebben, vertelt Jezus zijn verhaal. Daarna legt Hij er zijn kijk naast. Hij probeert ze vanuit 
de Schriften te vertellen, dat de Messias dóór het lijden heen moest gaan. Al lopend geeft Hij hun catechese en probeert hen 
te laten zien dat zijn weg niet dood is gelopen op het kruis, maar dat zijn weg een doorgang is naar het leven bij God. 
De twee leerlingen hebben intussen nog steeds niet in de gaten dat het Jezus zelf is die met hen spreekt. 
Het gesprek doet hen zo goed, dat ze de onbekende uitnodigen voor de maaltijd. Jezus dringt zich niet op, maar laat zich 
uitnodigen. Een hint naar de wijze waarop Hij onder ons wil zijn: niet dwingend maar uitnodigend. 
Het kwartje valt pas als Jezus brood breekt en deelt. Het gebroken Brood is de afbeelding van Jezus. We vieren in iedere 
eucharistieviering dat Hij aanwezig is in het gebroken Brood. Wij horen “Lichaam van Christus” bij het ontvangen van de 
hostie. Hijzelf is het. Jezus geeft zich aan de leerlingen en aan ons. En inderdaad: Hij is anders aanwezig, want plotseling niet 
meer zichtbaar.  
Nu, terugkijkend ontdekken ze pas hoe intens het gesprek onderweg was. “Brandde ons hart niet....?” Het was hartverwarmend. 
Het evangelie roept ons op om de eucharistie te beleven als een echte ontmoeting met Christus. Hij loopt met ons mee op 
onze levensweg. Hij kent ons, wij mogen met alles wat we meedragen aan vreugde en verdriet, aan dankbaarheid en zorgen 
bij Hem komen. En ontdekken dat Hij ons wil ontmoeten. Het evangelie geeft ons ook een model van de wijze waarop wijzelf 
met anderen mogen optrekken. 
Het geldt voor ons als geloofsgemeenschap, maar ook in ons persoonlijke leven. Kunnen wij dat ook, samen met mensen 
optrekken? Naar hun zorgen luisteren, met hen meelopen zelfs als ze misschien de verkeerde kant oplopen. Maar ze 
vervolgens ook hoop geven, bemoedigen en steunen. Het kan ons brengen tot hartverwarmende ontmoetingen. 

 

Tot slot 
Gaan wij, gesterkt en verwarmd door de liefde van God, verder op de weg van ons leven. Dat wij op onze beurt elkaars 
tochtgenoot mogen zijn en mogen luisteren naar wat achter de woorden leeft.  
Zo kunnen en zo mogen wij elkaar tot zegen zijn. 
 

 

 

 

 Beste mensen, 
 

Het is een bijzondere tijd, deze periode waarin we nu met elkaar ‘verzeild zijn geraakt'. Wie had dit kunnen denken. We leven 
van persconferentie naar persconferentie. “We kunnen nu nog even niet beslissen”, hoor je links en rechts: “We wachten 

even af wat er op de persconferentie wordt gezegd. Wordt er meer mogelijk of blijft het gelijk”. We kunnen ook niet meer doen dan 

mogelijk is. Dat is onverstandig. Soms proberen we iets, een stapje naar links of naar rechts, maar al gauw zijn er overal 
parochianen die zeggen: “Een goed idee,  
maar dat doen wij niet. Dat vinden wij niet verantwoord”. En wat doe je dan? We respecteren op dit moment zoals mensen ‘er 

in staan'. Te meer daar we weten hoe broos de geboekte resultaten zijn. Het kan zo weer ‘verkeren'. Dat hoor je de 

verantwoordelijken vertellen in Nederland maar evenzogoed in de ons omringende landen alsook overal op deze wereld. Er 

zijn verschillen van aanpak, maar de voorzichtigheid staat bij iedereen bovenaan. En dat maakt dat we veel accepteren. We 
houden ons binnen, beperken onze contacten. Week in, week uit.  
Voor de Kerk is dat niet anders. Al wekenlang zijn er geen vieringen. En dat zal nog weken duren. We hebben er voor gekozen om in 

samenwerking met Omroep Hulst en Kerkbelang Koewacht, als parochies van Zeeuws -Vlaanderen iedere week tussen Pasen 

en Pinksteren woorden van bemoediging te laten spreken door een van de leden van het pastorale team. Vorige week was dat pastor 

Ralf Grossert, deze week is dat pastor Marjan Dieleman. U kunt het woordje zien via het televisie-kanaal van Omroep Hulst 
alsook via het YouTube kanaal van Kerkbelang Koewacht, alsook via de website van de Elisabethparochie alsook via 

Facebook. Wie weet wordt u een van de regelmatige kijkers? Verder luiden we op woensdag de klokken, waarbij we samen 
kunnen bidden. Gebeden als voorbeeld hebben we aangeboden. Ook zijn de meeste kerken open op de gewone uren dat er op 

zondag of zaterdag wordt gevierd. Dan kan er ook een van de pastores aanwezig zijn. Kortom, u leest het goed, het is zoeken naar 

een goed en afgewogen aanbod. Daarnaast verwijzen wij u naar de vieringen op de zondagochtend om 10.00 uur op NPO 2, 
alsook naar andere uitzendingen zoals Radio Maria, het Vaticaan, ons eigen bisdom of andere bisdommen. Het is en blijft nog 

even een bijzondere tijd. Mocht u met een van de pastores willen spreken, schroom niet te bellen. Dat kan altijd. Wij wensen u 
uithoudingsvermogen en goede moed. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 
 

Wat niet doorgaat 
 

Eigenlijk zou ik u net zo goed kunnen 
melden: wat wel doorgaat. En eigenlijk zou 

je er dan bij uitkomen dat zo goed als niets 

doorgang kan vinden. Zo werden de 
bedevaarten naar Banneux, Beauraing 

en Kevelaer voor dit jaar van de agenda 

afgevoerd. Wie had dat kunnen denken… 
En voor weer andere gelovigen gaan de 

vieringen van de eerste heilige communie 

en het heilig vormsel niet door. En het is 

nog maar de vraag of en hoe we vanaf 
juni weer kunnen vieren op de zondag. 
Kortom, het zijn voor mij, mijn collega's, 
onze besturen en de vele betrokkenen bij 
al die activiteiten ongewone en onzekere 

tijden. Maar omdat het voor ons allen 
hetzelfde is, komen we er wel uit. En 
eigenlijk weet nog niemand precies 
‘van de hoed en de rand'. Dat vraagt 
om geduld. Geduld dat we gelukkig 
met zijn allen blijken te hebben.  
 

pastoor Wiel Wiertz  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0o7jiGZlu2vtCM&tbnid=mrko2wZzmZgsiM:&ved=0CAcQjRw&url=http://home.planet.nl/~nicol481/NR/NR.htm&ei=-p82VMPhFMv3O_uGgegL&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNF_fgMCW3zuzJX-e-2JgXVSvMEkOA&ust=1412952418753788
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0o7jiGZlu2vtCM&tbnid=mrko2wZzmZgsiM:&ved=0CAcQjRw&url=http://home.planet.nl/~nicol481/NR/NR.htm&ei=-p82VMPhFMv3O_uGgegL&bvm=bv.76943099,d.ZWU&psig=AFQjCNF_fgMCW3zuzJX-e-2JgXVSvMEkOA&ust=1412952418753788


 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

zondag 27 november 2016 

Intenties, waar ons gebed 
voor wordt gevraagd in de 

week van 26 april: 
 

HULST 

H. WILLIBRORDUS 
 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; jaargetijde voor Aloys Buysrogge 

en echtgenote Luciënne Maenhout en 

zoon Rob Buysrogge; Corry van der Wielen-
Aarts en echtgenoot George van der 
Wielen; familie Baert-van Gijsel; Piet 
d’Haens en echtgenote Marie Cornelissens, 
overleden zoons, schoonzoons en klein-
dochter; voor Augustinus Johannes van 
Damme en echtgenote Joanna-Maria 
Bogaert; Leon de Bleijser echtgenoot 
van Ivonne van Puyvelde; Joseph van 
Gimst, overleden ouders Stallaert-Elias 
en overleden kinderen; Albert Boogaert 
en echtgenote Elza de Koning; familie 

familie Verdurmen; Guust Schillemans en 
overleden familie; Alphons Blommaert en 

echtgenote Mathilde de Vos en overleden 

ouders; overleden ouders Brand-Wauters 

en overleden familie; Alfons Verdurmen  
 
 

KOEWACHT  
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Germaine van der Sijpt-van 
Goethem en echtgenoot Gerard van der 
Sijpt en overleden familie 

 

CLINGE  
H. HENRICUS 

 

intenties: Antoinette Maenhout en 
overleden ouders; Christiane Zaman en 
echtgenoot Dies Duininck 

 

NIEUW-NAMEN 
H. JOSEPH 

 

intenties: gezusters Coenen overleden 
ouders en familie; Petrus Bosman en 
echtgenote Augusta van Roeyen en 
overleden familie; Esther de Kind en echtg. 
René van Roeyen; Leon en Agnes 

Weemaes-Hiel en zonen Robert, Miel, Edy 

en Georges; George Martens en 
echtgenote Jet Maerman en overleden 
familie. Maria Burm en overleden familie 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-
de Schepper; Anna Maria Lemsen 

 

overleden: Op zondag 5 april is Jo 

Strobbe, echtgenoot van Marijke Strobbe-
Goossen overleden in de leeftijd van 82 
jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgehad 
op zaterdag 11 april in ‘de Koestering’ te 

Kloosterzande, waarna de begrafenis is 
gevolgd op de begraafplaats te Stoppeldijk 

 

HENGSTDIJK  
H. CATHARINA 

 

intenties: René Boeijkens met gedachtenis 

van overleden ouders en familie; Rosalia 

Kerckhaert-Warrens en echtgenoot 
Josephus Kerckhaert; Eduard de Kort 
overleden echtgenote en familie; 
jaargetijde Elisabeth de Maat-van Buijten 

met gedachtenis van overleden echtgenoot; 
jaargetijde Piet van Dijk met gedachtenis 
van overleden echtgenote Marie van Dijk-
de Kort, zoon Wilfried en schoonzoons 
Huub en Wim 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: Ber Joos, overleden ouders, 
zus Corrie en tante Maria Burm; Marcel 
de Nijs, overleden ouders en familie; Miet 
Menu-Kerckhaert en overleden familie; 
Marie Warrens; Guido Cornelissens 

 

 

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG 
ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

Alle vieringen, diensten en het 
rondbrengen van de communie komen 
te vervallen! Voor de opgegeven 
intenties zal in overleg op een latere 
datum worden gebeden. 

 

Intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze moeilijke 

tijd, voor hun familie en naasten die zo 
gemist worden, voor allen die juist nu met 
extra liefde en aandacht voor onze bewoners 

willen zorgen, voor hen die ziek zijn en 
voor bewoners en cliënten die onlangs 
gestorven zijn: Theo van Geertruij; 
Walther Lauwereys; Jan van Eekelen; 
Maria Mentzy-van Biene; Marcel van Hoije 

 

Intenties in de week van 3 mei: 
 

HULST 
H. WILLIBRORDUS 

 

intenties: Jo Willems en echtgenote Emelda 

Weemaes; Honoré Verschueren en 
echtgenote Riet Verschueren-Hamelinck; 
Edie Verschueren; Gerda van Geertruij-
Pieters; Corry van der Wielen-Aarts en 
echtgenoot George van der Wielen; 
familie Baert-van Gijsel; voor Jozef 
Alfonsus Heijens en overleden familie; 
overleden ouders Stallaert-Elias en 
overleden kinderen; familie Verdurmen 

 

overleden: 
Josephus Ludovica van Kouteren, 86 jaar, 
echtgenoot van Ria Rosalia Thomas 

 

KOEWACHT 
H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS 

 

intenties: Joseph Martens en Maria Heijkans 
 

CLINGE 
H. HENRICUS 

 

intenties: jaargetijde Rosa Van der 
Kelen en echtgenoot Jo de Wit; Herna 
Buytaert echtgenote van Roger Bogaert, 
overleden ouders en familie 

 

VOGELWAARDE 
H.H. PETRUS EN PAULUS 

 

intenties: overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden 
familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, 
echtgenoot en familie; Gerarda Lauret-de 

Schepper; jaargetijde Clementina van 
Poorten-Reijns, overleden echtgenoot 
en schoondochters Betsie en Monique; 
overleden ouders Theo en Lena van 
Vlieberghe-van Goethem; Alfons van 
Goethem met gedachtenis van overleden 
echtgenote Emma van Goethem-Remorie 

 

overleden: Miel van Goethem, echtgenoot 
van Lies van Goethem-Hamelink op 
vrijdag 10 april in de leeftijd van 76 jaar 
De crematie heeft plaatsgehad op 
donderdag 16 april in Terneuzen. 

 

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE 
TER DUINEN 

 

intenties: intenties: Ber Joos, overleden 
ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; 
overleden echtpaar Kees en Madeleine 
Rijk-van de Lavoir; Pieter van Kampen-
Willems en overleden kinderen; Marie 
Warrens; overleden ouders Jo Rijk en Maria 

Hiel; Emery de Nijs, kleinzoon Erik en 
overleden familie de Nijs-Kerckhaert  

 

DIENST GEESTELIJKE ZORG  
ZORGSAAM ZORGGROEP  
ZEEUWS-VLAANDEREN 

 

intenties: Wij vragen uw gebed voor het 
welzijn van onze bewoners in deze 
moeilijke tijd, voor hun familie en naasten 
die zo gemist worden, voor allen die 
juist nu met extra liefde en aandacht 
voor onze bewoners willen zorgen, voor 
hen die ziek zijn en voor bewoners en 
cliënten die onlangs gestorven zijn: 
Fons Biesbroeck; Betsij Luteijn-Kaijser; 
Leo Mangnus; Josephus van Kouteren 

 

Samen 
 

29 februari 2020, de datum dat ons parochiecentrum werd geopend. Achteraf 
gezien nog juist de datum, dat we de opening van het parochiecentrum in Hulst 
konden laten doorgaan, want de eerste berichten van het coronavirus verspreidden 
zich ook in Nederland. Covid-19, eerst nog ver weg, in China, maar via Italië 
verspreidde het zich als een olievlek in Nederland. Het virus kennen we niet, maar 

de gevolgen wel. Snel werden er allerlei maatregelen genomen, waarvan we 
dachten, dat we gespreid het virus konden bestrijden. Ook een virus, waarvan velen 
dachten, dat wij hier niet mee zouden worden besmet. 
Een maand later weten we beter. Alles is anders. Zaten we de laatste jaren 
misschien wel heel dicht op elkaar, nu wordt ouders gevraagd niet op bezoek te 

gaan bij kinderen en kleinkinderen. Het devies is, blijf thuis en als mensen elkaar 

opzoeken, zeker niet met meer dan drie mensen bij elkaar. Het is me wat. We krijgen al 
heimwee dat we niet bij elkaar mogen komen, we werken van huis uit, we zoeken 

sociale media om te vergaderen, we volgen digitaal onderwijs, we zoeken naar sociale 

afstandsmaatregelen, waar we ons iets beter bij voelen, we hopen op iets minder 

lockdown. Toch is daar tevens de schrik, dat het dinsdag, 28 april, nog niet veel 
meer vrijheden zal opleveren. 
Het leven staat op zijn kop. Zoals het er uitziet krijgen we een blijvend veranderende 

wereld. Maar, we zijn op zoek naar een goed compromis. Het begint met alter-
natieven voor Koningsdag en 4 mei. We kunnen niet samen Koningsdag vieren, 
maar we willen toch samen zijn. In heel Nederland worden 27 april de klokken 
geluid als teken van hoop, als teken van samen je schouders er onder te zetten. 
Het leven gaat door. Ook zullen we denken aan al die mensen, die iemand hebben 
verloren in deze tijd, de zieken en de eenzame mensen, aan ons allen. We blijven 
aan hen denken, ook in gebed. Vanuit de kerken wordt via de omroepen, 
gebedsdiensten, livestream, YouTube, Facebook etc. meegeleefd met iedereen. 
Het is dan misschien niet zo zichtbaar, als u zou wensen, maar de Kerk is zeker 

aanwezig. Wilt u contact? U kunt altijd telefonisch contact zoeken met één van de 

pastores. Een gesprek is altijd mogelijk. 
Laten we deze lockdown met zijn allen nog volhouden tot de maatregelen officieel 
worden versoepeld. We zullen er wel bij varen. 

 

Bedevaart gaan niet door 
 

Vele bedevaarten gaan dit jaar niet door. Na Beauraing, Banneux is ook de bedevaart 
naar Kevelaer dit jaar niet mogelijk. Het was geen lichte beslissing, want voor het 
gevoel is augustus nog ver weg. Toch, de voorbereidingen waren al in volle gang. 
De hotels en de bussen moeten worden besteld, de folders en flyers worden 
gemaakt, de zelatrices ingeseind, zodat zij de mensen weer kunnen benaderen 
om mee te gaan naar Kevelaer. De beslissing moest genomen worden. Wordt er 

verder gegaan met de organisatie, hoe gaat het de komende tijd met het Covid-19, 
worden de maatregelen versoepeld? Het is gokken en gokken valt niet snel de 
goede kant uit. Door de onzekerheid rond het coronavirus is besloten ook de 
bedevaart naar Kevelaer, met pijn in het hart, niet door te laten gaan. 
Het bestuur van de bedevaartorganisatie naar Banneux heeft het moeilijke besluit 
genomen om in verband met de coronacrisis de bedevaarten van vrijdag 15 mei t/m 
dinsdag 19 mei 2020 en de dagbedevaart van zondag 17 mei te annuleren. Het 
bestuur hoopt aan het einde van de zomer toch met velen naar Banneux te 
kunnen vertrekken en wel van vrijdag 28 augustus t/m dinsdag 1 september 2020 
en met de dagbedevaart op zondag 30 augustus. 
 

INFORMATIE EN INTENTIES 
Voor en over tieners, jongeren en jonge gezinnen      

Gezinspastoraat thuis! 
 

De huidige tijd vraagt om nieuwe digitale wegen om tieners, jongeren en jonge 
gezinnen te bereiken. Dat was al zo, maar door het coronavirus krijgen we een 
duw om een grote stap voorwaarts te zetten in de online-communicatie, 
catechese, liturgie en gemeenschapsopbouw. 

 

 

 

Facebook 
Zoals jullie misschien al hebben gezien, ben ik iedere woensdag- en 
zondagavond om 19 uur live op Facebook, www.facebook.com/gezinspastoraat. 
Via Facebook live is een directe verbinding met vele jonge gezinnen in onze 
parochies en ver daarbuiten. In een kwartiertje vertel ik over de evangelielezing 
van de dag en kunnen de kinderen hun voorbede direct posten tijdens de live 
streaming. Ik bid dan voor deze intenties en samen sluiten we af met een 
Onzevader, waarna ik alle kijkers zegen. De live streamings zijn nu ook terug te 

kijken op YouTube (zoeken op: Sint Franciscuscentrum, kapelaan Jochem). 
 

Online Christus ontmoeten 
Daarnaast is er in samenwerking met alle jongerenwerkers van de bisdommen online-
catechese opgezet. Want juist in deze tijd is er meer gelegenheid voor 

geloofsvorming. Het is geweldig leuk en leerzaam, want je doet het namelijk niet 
alleen, maar met vele jongeren uit heel Nederland! 
http://jongkatholiek.nl/artikelen/een-avond-catechese/ 

 

Er is in deze tijd volop in beweging, parochievernieuwing in optima forma. Voelt u 
niet oud, maar jong en doe mee! De boodschap van Jezus Christus is van alle 
tijden en voor iedereen! 

 

kapelaan Jochem 

 

http://www.facebook.com/gezinspastoraat
http://jongkatholiek.nl/artikelen/een-avond-catechese/

