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Taizé vieringen. 
In de parochie van de Onze Lieve Vrouw worden maandelijks oecumenische 

Taizé-vieringen gehouden. 

De vieringen worden gehouden vanaf september in de St. Martinuskerk en de 

St. Ansfriduskerk en wel op de 2e zaterdagavond van de maand om 19.00 

uur. De eerste viering is op zaterdag 10 september, in de St. Martinuskerk. 
 

Het komend jaar gaan de vieringen over de zaligsprekingen. 

De zaligsprekingen gaan over geluk, je zou kunnen zeggen wegwijzers naar 

geluk. Geluk waar iedereen naar verlangt. 

De vieringen bestaan uit prachtige liederen, die verschillende keren herhaald 

worden, vaak een (bijbel) tekst en een meditatieve tekst. Verder zijn er 

stiltemomenten, waarin nagedacht kan worden over de voorgelezen teksten. 

De Taizé-groep zou het fijn vinden als u daarbij een keer aanwezig kunt zijn. 
 

Afscheid Edith Vos, 
Na veel actieve jaren neemt Edith Vos afscheid van onze parochie. 

Ze gaat met ‘pensioen’. Jarenlang heeft ze zich ingezet op catechetisch 

gebied. Vooral het voorbereiden van de eerste communiekantjes en hun 

ouders. Voorbereiden van de vormelingen en ga zo maar door. Velen van 

ons hebben haar ontmoet en hebben er goede herinneringen aan. 
 

Het afscheid vindt plaats tijdens de viering op de parochie dag op 2 oktober 

a.s. in de St. Martinus.  Omdat zoveel mogelijk leden van het pastorale 

team mee voor willen gaan zal de viering om 13.00 uur beginnen. Dan 

kunnen de pastores in de ochtend in M&M hun vieringen doen. Hopelijk 

wordt het voor Edith, maar ook voor ons allemaal een prachtige dag. 
 

Open kerk  

Iedere woensdag is de Emmaüs-kerk, van half 11 tot 12 uur, open voor ieder 

die even binnen wil lopen voor een praatje of bijvoorbeeld het aansteken 

van een lichtje. 

De koffie en thee staan weer klaar. Hartelijk welkom! Het pastorale team 
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Raad van Kerken brengt visienota over duurzaamheid uit 

Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 15 juni stemden 

de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken unaniem in met de 

nieuwe visienota. ‘Naar 3 een duurzame toekomst’. De nota beoogt een 

bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons land over 

thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffenschaarste en 

verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels 

getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang. In de kerken in 

ons land is een groeiende betrokkenheid bij vraagstukken van 

klimaatverandering en duurzaamheid. Zo was de Raad van Kerken in maart 

2021 betrokken bij het Klimaatalarm. Kerkelijke gemeenten en parochies 

namen ook in juni van dit jaar deel aan de klimaatmarsen op diverse plekken 

in het land. Verschillende werkgroepen van de Raad van Kerken volgden 

afgelopen jaar de besprekingen van de Verenigde Naties in Glasgow op de 

voet in de hoop dat deze conferentie een verandering ten goede teweeg zou 

brengen. Tegen die achtergrond ontstond de impuls tot een nota over een 

duurzame toekomst. Daaraan schreven mensen uit meerdere groepen van de 

Raad mee. Ook de opbrengsten van een tussentijdse bespreking in de Raad 

in maart van dit jaar werden in de nota verwerkt. Voor het gesprek over 

deze onderwerpen in de plaatselijke parochies en gemeentes bracht de Raad 

eerder de brochure ‘Van God is de aarde’ uit, die zich goed leent voor 

verdieping en bezinning in groepen. De nieuwe visienota legt onder deze 

brochure nog eens een principieel fundament. Een wezenlijk punt aan het 

begin van de nota, dat leidend is voor het vervolg, vormt de brede definitie 

van het begrip ‘duurzaamheid’: ‘Anders dan nog steeds wel wordt gedacht 

gaat duurzaamheid niet alleen over natuur en milieu. Goed beschouwd gaat 

het bij duurzaamheid om de (verstoorde) verhoudingen tussen mens en 

mens, mens en aarde en mens en God. Er zijn in de loop van decennia 

allerlei opvattingen van duurzaamheid gepasseerd, van breed tot smal, sterk 

tot zwak. Maar hoe je de term ook opvat, duurzaamheid heeft inherent 

maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en 

raakvlakken’. Deze worden in het vervolg van de nota uitgewerkt. 

Lees het hele bericht: 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/06/visienota-naar-een-

duurzame-toekomst/ 

Direct naar de visienota:  

https://www.raadvankerken.nl/files/2022/06/Visienota-Naar-een-duurzame-

toekomst.pdf 

 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/06/visienota-naar-een-duurzame-toekomst/
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/06/visienota-naar-een-duurzame-toekomst/
https://www.raadvankerken.nl/files/2022/06/Visienota-Naar-een-duurzame-toekomst.pdf
https://www.raadvankerken.nl/files/2022/06/Visienota-Naar-een-duurzame-toekomst.pdf


Zondag 24 juli: Viert de Kerk voor de tweede keer 

de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. 
De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om 

aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag 

in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie 

kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van 

tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed beschikbaar 

en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen. 

Het gebed is door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in het Nederlands 

vertaald en kan worden gedownload. Verder heeft het Dicasterie voor 

Leken, Gezin en het Leven ook de catecheses van paus Franciscus over dit 

onderwerp in meerdere talen beschikbaar gemaakt. Sinds februari spreekt de 

paus elke woensdag over het onderwerp ouderen en hij verwijst daarbij 

onder meer naar personen uit de Bijbel ter inspiratie en als voorbeeld. Lees 

het hele bericht en het gebed: https://www.rkkerk.nl/gebed-catechese-en-

toolkit-voor-werelddag-grootouders-en-ouderen-beschikbaar/ 
 

Ter overweging. 
Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken, 

of je hand op te steken voor een vriendelijke groet. 

Zoiets kan opeens de zon laten schijnen, 

in het hart van de mens, die je zomaar ontmoet. 
 

Het kost niet zoveel een hand uit te steken, 

om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 

Een dankbare blik is vaak de beloning, 

al was de moeite voor jou maar slechts klein.  
 

Het kost niet zoveel om je hart open te stellen, 

voor de mens om je heen in vreugd of verdriet. 

Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander, 

of is die ander je naaste soms niet? 
 

Het kost maar heel weinig, je arm om een schouder, 

of allen maar een zachte druk op je hand. 

Hert is vaak voor die ander of hij even 

in een klein stukje paradijs is beland. 
 

O, die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten, 

die arm om een schouder, de hulp die je bood, 

het kost bij elkaar maar zo weinig 

maar in wezen is het onzeggelijk groot! 
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Spreuk van de maand: 
Een goede daad verrichten is makkelijk; 

de gewoonte ontwikkelen omdat altijd te doen niet. 
Aristoteles. 

 

Koffie drinken.(In de Puntenburg) 

Eerst volgende keer is op woensdag 27 Juli om 10.00 uur. 

Van harte uitgenodigd. 
 

Woord- en communieviering 

op de eerste maandag van de maand is op 1 Augustus. 
Frank Sieraal gaat voor en Jos Konings verzorgt de muzikale omlijsting, 

zodat wij van harte mee kunnen zingen. Brengt u ook gerust iemand mee. 
 

Vakantie tijd. 
Voor velen een tijd om er even tussenuit te gaan. 

Geen zorgen, geen digitale media, lekker even weg. 

Voor anderen, door welke omstandigheid ook, 

toch maar thuis blijven. Het is niet anders. 

Dat het voor ons allen, toch een goede, gezegende tijd mag zijn. 

Giny. 
 

Om bescherming van de journalisten. 
Bescherm alle journalisten 

Die het ware nieuws niet verdraaien 

Die geen dienaren zijn van valse machten 

Die de onderste steen boven laten komen 

Die in woord en beeld het geweld laten zien. 
 

Bescherm allen 

Die het ware woord niet muilkorven 

Die recht willen doen aan de werkelijkheid 

Die mensen die lijden aan oorlogsgeweld 

aan het woord laten 

Die ons de verwoeste straten en flats laten zien. 
 

Bescherm allen 

Die worden bedreigd 

Die hun nationaliteit wordt afgenomen 

Die onder vuur worden genomen 

Die hun leven wagen omwille van de waarheid. 
Marinus van den Berg. 


