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PINKSTEREN 

 

Hemelvaart wijst naar boven 

Pinksteren wijst naar beneden 

Pinksteren zegt: 

de Geest is neergedaald. 

De richting van het Pinksterfeest  

is niet 'naar omhoog', 

maar 'naar beneden'. 

Pinksteren heet dan ook 

in bijbelse termen: 

Het feest van de uitstorting 

van de heilige Geest. 

Pinksteren  

heeft niets te maken  

met een raket die  men 

al gauw niet mee kan volgen. 

Pinksteren valt eerder  

te vergelijken met  

een VUUR 

waaraan je je warmen kunt; 

met een LICHT , 

dat je leidt 

door de duisternis. 

Pinksteren is een STORM 

in een zeil, 

waardoor het schip 

meer vaart krijgt. 

Het heeft iets 

van een REGENBUI  

op dorre grond, 

die weer vruchtbaar wordt; 

een WEGWIJZER, 



die de verdwaalde  

de juiste richting toont; 

het heeft iets te maken  

met fluiten en feest, met jeugd, 

lente en vernieuwing. 

 

Liturgische kalender 
zo. 16-05-2021  7de zondag van Pasen 

di.  18-05-2021  H. Johannes I, paus en martelaar 

do. 20-05-2021  H. Bernardinus van Siena, priester en Josefa 

     Stenmanns, maagd 

vr. 21-05-2021  HH. Christophorus Magallaen, priester, en  

     gezellen, martelaren 

za. 22-05-2021  H. Rita van Cascia, kloosterlinge 

zo. 23-05-2021  Pinksterzondag 

ma. 24-05-2021  Heilige Maria, moeder van de kerk. Onze Lieve 

     Vrouw in 't Zand  

di. 25-05-2021  H. Beda de eerbiedwaardige, priester en  

     kerkleraar. H. GregoriusVII paus. H. Maria  

     Magdalena de ' Pazzi, maagd 

wo. 26 05-2021  H. Filippus Neri, priester 

do. 27-05-2021  Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 

za. 29-05-2021  H. Paulus VI, paus 

  

Kerkdiensten 

 

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met 

ingang van 29 april  
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming 

toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De 

verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 

reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 

29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet 

zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt 

laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen. In 

kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal 

gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 

30. De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds 

vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het 

protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-

Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels 

over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort. 

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de 



kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de 

parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte 

verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven 

uitvoeren. 

 

Voor ons houdt  dit in dat we nu 40 mensen mogen ontvangen bij onze 

eucharistievieringen. Maar zoals u kunt lezen moet er nog wel 

gereserveerd worden. 

 

In het weekend van 15 en 16 mei zullen we aandacht besteden aan de 

week voor de Nederlandse missionaris. Deze is mede voorbereid door 

onze MOV-groep. De collecte van dat weekend komt ten goede aan 

onze missionarissen. Zie voor meer informatie het artikel onder 

Berichten 

Op de tweede pinksterdag is er, zoals nu nog gebruikelijk, alleen een 

eucharistieviering om 10.30 uur.  

 

Misintenties 
za. 15-05 18:30 Wim Holtzer als zeswekendienst; Lenie Fusers-

Hamelinck als zeswekendienst 

zo. 16-05 10:30 Daniël van Riemsdijk als zeswekendienst; 

Hetty Jacobs-Wiermans als zeswekendienst 

za. 22-05 18:30 Gerard Buys als jaardienst 

zo. 23-05 10:30 Overleden ouders Verboeket-van Heur en hun 

overleden kinderen 

 

BERICHTEN 
Zoals gebruikelijk doet de WNM (Week Nederlandse Missionaris) ook 

dit jaar rond het Pinksterfeest weer een beroep  op ons om onze 

missionarissen te ondersteunen. Graag bied ik u dan ook het hierna 

volgende artikel aan waarmee de WNM onze aandacht vraagt voor de 

Pinksteractie van dit jaar. 

 

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander Bent u 

er voor hen tijdens de Pinksteractie 2021? Wereldwijd zetten 

Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in 

voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in 

het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week 

Nederlandse Missionaris (WNM). Van 15 t/m 23 mei voert WNM 

campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en 

vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Uw steun 

is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje 

in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.  



Zij zijn er altijd voor de ander  

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 

werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. 

Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in 

Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en 

andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn 

hoede. Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge 

meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school 

niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en 

hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is. Susanne, 

pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er 

altijd voor de ander. En wij zijn er - samen met u - voor hen.  

Samen voor onze missionarissen  
De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun 

persoonlijke welzijn. We bieden financiële steun, zodat zij hun werk 

zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen, bijzondere 

ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld 

ontvangen, zodat zij kunnen genieten van een verlof in Nederland 

zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te vragen. Daarnaast 

heeft de WNM een klein, laagdrempelig fonds waar missionarissen een 

beroep op kunnen doen voor noodgevallen. Bijvoorbeeld als hun 

computer is gestolen en geld voor vervanging ontbreekt. Zo zijn we het 

steuntje in de rug van onze missionarissen.  

“Je weet dat je er in Nederland nog bij hoort. Dat mensen aan je 

denken, ook al ben je ver weg. Dat is voor mij een enorme 

geruststelling. Het is erg fijn een achterban te hebben.” 

Pater Peter Daalhuizen 
 

“De WNM ondersteunt mijn uitzending en als ik een specifieke 

hulpvraag heb, kan ik de WNM altijd benaderen. Zo kreeg ik 

coronanoodhulp die ik heb gebruikt voor het aanschaffen van twee 

wastafels, zeep en dispensers voor de parochie.”  

Susanne Beentjes  
 

Helpt u mee tijdens de Pinksteractie?  
Alleen samen met u kunnen wij dit steuntje in de rug zijn voor mensen 

zoals pater Peter en Susanne. Mogen zij en vele anderen dit jaar weer 

op uw hulp rekenen en doet u mee met de WNM Pinksteractie?  

Het is allemaal een kleine moeite die een groot verschil kan maken.  

Zo werken wij samen aan een mooiere wereld. Dank u wel! Dat 

meedoen kan via de in het weekend van 15 en 16 mei of via een 

enveloppe onder vermelding van Pinksteractie in onze brievenbus 


