40-DAGENKALENDER 2021

Ik ben er
voor jou

Welkom in deze kalender voor de 40-dagentijd
40-dagenkalender
De Sint Norbertusparochie, Protestantse Gemeente Roosendaal
en Spirit in Roosendaal bieden u graag deze 40-dagenkalender
aan. De Veertigdagentijd is een periode van bezinning
voorafgaand aan Pasen. Wie gaat tellen, komt op meer dan 40
dagen uit. Dat klopt: de zes zondagen in deze periode vanaf
Aswoensdag tot en met Pasen tellen niet.
Ik ben er voor jou
Het thema luidt: ‘Ik ben er voor jou’. Rode draad in de kalender
vormen de zeven werken van barmhartigheid, verbeeld in de
schilderijen van Ruud Bartlema. Elke week wordt een werk van
barmhartigheid belicht. Elke dag vindt u een inspirerende
bijdrage. Tot slot hebben we de drie heilige dagen van Pasen
toegevoegd met aansluitend het achtste werk van
barmhartigheid.
Doet u mee?
Bij ‘In de taal van muziek’ en sommige andere bijdragen vindt u
een QR-code. Door die te scannen met uw smartphone of tablet
krijgt u de video of website te zien. We hopen van harte dat het u
inspireert gestalte te geven aan de Veertigdagentijd.
Nb. U kunt de kalender ook bekijken, downloaden en/of bestellen
via de websites van de parochie, Kruiskerk en Spirit. Daar vindt u
ook de interviews, die in het kader van het thema, gedurende de
Veertigdagentijd elke woensdag in de Roosendaalse Bode staan.

Werken van barmhartigheid
Werken van barmhartigheid
Barmhartigheid vormt een belangrijk kernthema in het optreden
van Jezus. Staand in de Joodse traditie spoort Hij aan: ‘Heb je
naaste lief zoals jezelf’ (Leviticus 19,18). En Hij gaat nog een stap
verder: ‘Ik verzeker jullie, al wat je voor één van de minste
broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.’
(Mattheüs 25,40)
Zes van de huidige acht lichamelijke werken van barmhartigheid
zijn terug te voeren tot uitspraken van Jezus Zelf: ‘Want Ik had
honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, Ik had dorst en jullie
hebben Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie
hebben Mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Mij
gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien, Ik zat in
de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.’ (Mattheüs 25,3536)
Het zevende lichamelijke werk van barmhartigheid is in 1207 door
paus Innocentius III toegevoegd. Daarbij inspireerde hij zich aan
bijbelboek Tobit (1,17). Saignant detail is dat dit gebeurde in een
tijd van pandemie: pestepidemieën zorgden voor veel dodelijke
slachtoffers. Zo gaf de paus aan het moeilijke en gevaarlijke werk
van ‘doden begraven’ een bijzondere waarde.
In 2015 heeft de huidige paus Franciscus een achtste ecologisch
en oecumenisch werk toegevoegd: de zorg voor de schepping.

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 17 februari 2021
Aswoensdag

40

1. Zieken bezoeken
Tijdens de huidige, langdurige coronacrisis ervaren we aan den
lijve hoe wezenlijk sociale contacten zijn. Mensen hebben mensen
nodig. Maar ook hoe belangrijk goede zorg is voor wie ziek zijn.
Aandacht voor en bewogenheid om een ander krijgt in onze
christelijke, bijbelse traditie een bijzondere naam:
barmhartigheid. Het woord ‘barmhartigheid’ is gebaseerd op het
Latijnse woord misericordia, hetgeen bestaat uit
miseri (= ellendig, arm) en cor (= hart). In zijn gedichtenbundel ‘De
werken van barmhartigheid’ omschrijft Hub Crijns barmhartigheid
heel treffend als ‘de dragende grondhouding van de mens die een
“warm” hart heeft (Hebreeuws: rachiem) jegens hen die in de
miserie zitten’.
Leestip: lees vandaag het interview met Freijkje van Gennip,
geestelijk verzorger in het Bravis Ziekenhuis, op de website en in
de Roosendaalse Bode
Ik was ziek…,
van Timothy P. Schmalz

ZIEKEN BEZOEKEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 18 februari 2021
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Voor wie ziek is, staat het leven
in meer of mindere mate op
zijn kop. Een zieke is kwetsbaar
en afhankelijk.
Een zieke echt bezoeken vraagt
om compassie en mededogen.
Voel je je als bezoeker geraakt,
dan kan zo’n bezoek een
ontmoeting van mens tot mens
worden en ontstaat er een
relatie in wederkerigheid.
Die wederkerigheid zien we in dit schilderij verbeeld. Centraal
staat het bed, de kleine ruimte waarin de zieke mens is
overgebleven en hij of zij op zichzelf wordt teruggeworpen. Om
dat bed heen staan de mensen die de zieke koesteren met kleine
gebaren van aandacht en medeleven. Het hele tafereel wordt als
het ware gedragen door grote handen. De kunstenaar wil
daarmee zeggen dat zowel de zieke als de bezoekers gedragen
worden door de Liefde van de Onnoembare.
Zieken bezoeken met het oog op een ontmoeting van mens tot
mens. Herkent u dat? En weet u zich dan ook gedragen door de
Liefde van de Onnoembare?

ZIEKEN BEZOEKEN

Recept

Veertig dagen en nachten verbleef
Jezus in de woestijn. Vandaar trekt
hij de wereld in.
Woestijnsoep met dadels

Vrijdag, 19 februari 2021
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Woestijn
In stille eenzaamheid
worden dieren
vrienden.
Geloof wijst oases,
bronnen van leven
die kwaad weerstaan.
Palmbomen leren recht
te staan bij tegenwind
en zoete vruchten te
dragien.

Ingrediënten
1,5 liter groentebouillon
1 eetlepel olijfolie
1 theelepel komijn
1 theelepel paprikapoeder
2 eetlepels bloem
1 eetlepel citroensap
4 eetlepels yoghurt, 150 g ontpitte dadels
1 ui, 2 winterwortels, in stukken gesneden
2 stengels bleekselderij, in stukjes gesneden

Bereiding
Fruit de ui, bleekselderij en wortels 5
minuten in de olijfolie tot ze glazig zijn.
Meng de bloem met de kruiden, voeg dit toe aan het
groentemengsel en bak een paar tellen mee. Voeg de koude
bouillon toe en breng het geheel aan de kook. Laat 10 minuten
sudderen op een laag vuur. Voeg de dadels en het citroensap toe
en laat het nogmaals 10 minuten sudderen. Pureer de soep,
verhit tot het kookpunt en serveer met een eetlepel yoghurt per
kom of bord.

ZIEKEN BEZOEKEN

Solidariteit

Zaterdag, 20 februari 2021
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Ziekenbezoek
In elke christelijke geloofsgemeenschap kun je een groep van
vrijwilligers vinden die in nauwe samenwerking met een
pastor/predikant regelmatig zieken bezoekt. Weet jij wie dat zijn
in jouw geloofsgemeenschap?
Het bezoek van een zieke mens is niet slechts eenrichtingsverkeer
van de gezonde bezoeker naar degene die ziek is. Ook de
bezoeker kan heel veel ontvangen van degene die hij/zij bezoekt.
Heb jij enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Enkele gouden tips bij een bezoek aan zieken
Trek je jas uit, ook al blijf je niet lang.
Praat niet teveel met andere bezoekers.
De beste plaats om te zitten is halverwege het bed;
zorg ervoor dat de zieke niet tegen het licht in moet kijken.
Regelmatige korte bezoekjes zijn beter dan eenmalige lange.
Verberg je niet achter goedkope bemoediging, maar erken je
machteloosheid en durf ze uitspreken.
Laat je persoonlijke problemen achterwege.
Heeft de zieke al enkele keren de ogen gesloten, ga dan weg.
Jean-Pierre Goetghebuer

Ken jij iemand in jouw omgeving die ziek is?
Schenk aan hem/haar deze week aandacht door een bezoekje,
telefoontje of een opbeurende kaart.
ZIEKEN BEZOEKEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Genesis 9,8-15; Psalm 25;
1 Petrus 3,18-22; Marcus 1,12-15

Zondag, 21 februari 2021
1e zondag van de 40-dagentijd

1e zo

Veertig dagen de tijd
De Veertigdagentijd is begonnen. We maken een pas op de
plaats, creëren een soort niemandsland, een tijd van inkeer en
ommekeer. Veertig kostbare dagen krijgen we in handen om net
als Noach te hopen op een nieuwe dag, op een nieuwe schepping,
en te bedenken hoe we mede gestalte kunnen geven aan Gods
bedoeling met de aarde.
Tijd om ons om te keren, de weg van de minste weerstand en de
makkelijke keuzes te verlaten, om ons meer en meer in te zetten
voor recht en gerechtigheid voor onze medemens. Gaan we dat
doen?
We worden opgeroepen om niet alleen te leven voor eigengeluk
en eigenbelang. Jezus trekt daarom de woestijn, de leegte in.
Daar ontmaskert Hij de verleidingen, die ook ons kunnen afleiden
van de weg naar het Rijk van God: onze drang naar macht, om
meer te hebben, onze hoogmoed die ons doet denken dat we
beter zijn dan een ander. Die veertig dagen in de woestijn zijn
geen dorre maar een vruchtbare tijd, een tijd van bezinning.
Broederlijk en zusterlijk delen hoort eveneens bij de
Veertigdagentijd. We gooien ballast overboord, en zo zien we
opnieuw hoe onze God een God van nieuw leven is, hoe een
woestijn bij nader toezien een vruchtbare akker kan worden,
waar solidariteit tussen mensen kan bloeien en het Rijk Gods
dichterbij kan komen.

ZIEKEN BEZOEKEN

In de taal van muziek

Maandag, 22 februari 2021
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Onderstaand lied ging de hele wereld over. Overal werd er
gedanst op de muziek van Jerusalema. Vooral ook de mensen die
werkten in de zorg, gingen de uitdaging aan om samen te dansen.
Op YouTube vind je daar veel filmpjes van.
Master KG: Jerusalema
Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami’zungangishiyi
lana
Vertaling:
Jeruzalem is mijn huis
help me
alsjeblieft: ga met me mee en bescherm me
en laat me niet achter.

Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

ZIEKEN BEZOEKEN

Gebeden, gedachten en verhalen

Dinsdag, 23 februari 2021
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Gedachte (Judith Herzberg)
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee toch niet,
je moet het maar eens proberen.
Op ziekenbezoek gaan is niet altijd gemakkelijk.
‘Ik weet niet wat ik moet zeggen…’. Moet je eigenlijk wat zeggen?
Gebed
Heer Jezus, Gij kent ons hart.
Gij weet hoezeer wij verlangen
naar gezondheid, vreugde en geluk.
Als het donker is, zoeken wij naar licht;
als het koud is naar warmte;
als we ziek zijn naar genezing.
Kom dan in ons leven.
Neem ons bij de hand, geef warmte aan ons hart
en verlicht onze levensweg.
Spreek tot ons uw woord en laat ons geborgen zijn
in uw goedheid en in uw liefde. Amen.

ZIEKEN BEZOEKEN

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 24 februari 2021
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2. Dorstigen te drinken geven
Op een hete, zomerse dag kun je voelen hoe dorst smaakt en hoe
weldadig het is om een beker koud water aangereikt te krijgen.
Op ademnood na is dorst de ergste kwelling die een mens kan
overkomen.
Dorst heeft ook alles van doen met armoede. Je kunt niet meer
voorzien in je essentiële basisbehoeften. Het heeft verregaande
gevolgen voor iemands leven. Het is slecht voor je gezondheid,
lichamelijk en geestelijk. Het geeft stress, veroorzaakt schaamte,
sociaal isolement, eenzaamheid, depressie.
Dorst wijst op een behoefte, op een verlangen. In hoeverre
worden we geraakt door de dorst van een ander en komen we
vervolgens in beweging?
Volgens ethicus Roger Burggraeve begint barmhartigheid niet als
een edelmoedig initiatief, maar met het appèl dat van elders
komt. Een appèl waar je niet op zat te wachten, maar dat je raakt
tot in je ingewanden. Je bent er als het ware niet goed van, je ligt
ervan wakker. Barmhartigheid start bij het niet-vrijblijvend appèl
van diegene die lijdt en die je verantwoordelijk maakt. De ander
heeft recht op aandacht, zorg, solidariteit. Als je vervolgens
besluit om die ander daadwerkelijk recht te doen, pas dan word je
op actieve wijze barmhartig.
Leestip: lees vandaag het interview in de Roosendaalse Bode of
op de website met Cas van Beek over Sant’Egidio
DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 25 februari 2021
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De dorstige te drinken geven
kan in letterlijke, maar ook
figuurlijke zin. Dan spreken we
van zielendorst.
Ook die kun je lessen. Door
naast de ander te gaan zitten
en te luisteren naar zijn of haar
verhaal. Of door samen even
stil te zijn of samen te bidden.
De dorstige te drinken geven is
elkaar met liefde omringen.
De bruine, oranje tinten in dit schilderij laten ons iets ervaren van
het gevoel van schroeien en verdorren, het dorsten naar
levenswater. Vrouwen reiken een beker water aan dorstigen die
dreigen te verschrompelen en wachten op verlichting in de
uitzichtloosheid van hun bestaan.
Helemaal bovenin de figuur in het midden die een lege kom
vasthoudt in een vraag naar drinken. Het is de Christusgestalte die
zich in alle vragen van wie dorst lijden herkent.
Soms lessen we de dorst van anderen, soms zijn we zelf dorstig en
hopen we dat een medemens onze dorst lest.
Laten we erop vertrouwen dat Hij, die de Levensbron is, onze
zielendorst zal lessen.
DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Recept

Met drie van zijn leerlingen ging
Jezus de berg op en ‘zijn kleren
werden wit als het licht ‘.
Gebonden knolselderijsoep
Ingrediënten
1,5 liter water, 20 korianderzaadjes,
50 g boter, 80 g meel, 1 dl room,
1 eetlepel oregano, 400 g knolselderij in 1 cm dikke plakken, 4
theelepels zout

Vrijdag, 26 februari 2021
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Berg
Uit de diepte omhoog,
steen voor steen
met voorgangers
als gidsen
luisteren naar de stem
van de Allerhoogste,
die richting geeft,
de weg wijst,
naar beneden
naar anderen:
leven wordt helder
en straalt.

Bereiding
Kook de knolselderijplakken met de
koriander gaar in 15 minuten. Haal
de gare plakken eruit en zeef de bouillon. Maak van boter, het
meel en de selderij-bouillon een gebonden soep. Dit doet u door
apart de boter te verwarmen en het meel toe te voegen onder
voortdurende roeren onder matig vuur, tot het gaat geuren (het
meel mag niet verkleuren). Haal de pan van het vuur en blus het
met 1/2 l bouillon. Roer alles glad en voeg de rest van de bouillon
al roerend toe tot de soep gaat koken. Snijd de selderijplakken in
kleine blokjes en voeg ze bij de soep. Breng de soep op smaak
met de kruiden. Voeg vlak voor het opdienen de room toe. Als
‘stenen van de berg’ kunt u eventueel rozijnen toevoegen.

DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Solidariteit

Zaterdag, 27 februari 2021

31

Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede (MOV)
Deze MOV verzorgt in de Sint Norbertusparochie acties om
parochianen te betrekken bij de noden en mogelijkheden van
mensen in de Derde Wereld en om hen te bewegen tot een
houding van solidariteit. In de Veertigdagentijd zet zij mensen aan
om mee te doen met de bisschoppelijke Vastenactie die net als
vorig jaar staat in het teken van beroepsonderwijs en klein
ondernemerschap in diverse Afrikaanse landen.
Ludieke actie
Om extra geld te werven heeft de werkgroep MOV een ludieke actie bedacht,
gericht op de opleiding tot bakker. De
opleiding van één bakker kost € 200,-.
De werkgroep heeft een groot aantal
uitsteekvormpjes om koekjes te bakken
in de aanbieding. Ze kosten € 1,- per stuk. De volledige opbrengst
gaat naar Vastenactie. Hoe meer verschillende vormpjes u koopt,
des te gevarieerder wordt de inhoud van uw koektrommel!
Met de koekjes kunt u iemand blij verrassen. U kunt ze samen
met uw (klein)kinderen maken. Of u kunt de uitsteekvormpjes
aan iemand cadeau geven. Op deze manier maakt u ook dichtbij
huis een ander blij en verricht u een dubbele goede daad.
De uitsteekvormpjes zijn te koop in de kerken of bij de
secretariaten van de Sint Norbertusparochie.

DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18;
Psalm 116; Romeinen 8,31b-34; Marcus 9,2-10

Zondag, 28 februari 2021
2e zondag van de 40-dagentijd

2e zo

‘Ik heb de Heer lief, want Hij luistert naar mij.’ (Psalm 116)
Er zijn dagen waarop dit voor mij, voor mijn geloven genoeg is.
Het raakt aan woorden die ik ooit eens las bij de grote Romano
Guardini (1885-1968, katholieke priester, theoloog en filosoof).
Ergens schrijft hij: ‘God is en dat is genoeg’.
Voor mij hangt dit samen met een diep bewustzijn van de
aanwezigheid van God. Die aanwezigheid kun je ervaren, maar
dat hoeft niet. Het is vooral een intens soort weten: los van mijn
denken en voelen, God is hier en nu aanwezig. En dat is genoeg.
Die aanwezigheid uit zich niet in bijzonderheden en wonderen.
God is geen verdienmodel. Financieel zeker niet, maar ook niet
voor gezondheid en geluk. Het gaat erom, zo denk ik toch, dat
God erbij is, juist op momenten die ertoe doen.
Een tijdje geleden zat ik op een avond in de wachtkamer van een
huisartsenpost. Dat zijn nooit de gezelligste plekken. Toen ik mij
daar ervan bewust werd dat God ook hier aanwezig was, wist ik
mij door God omvat. Dat te weten, veranderde niets behalve dat
het mij vulde met een rust. En dat is genoeg.
‘Ik heb de Heer lief, want Hij luistert naar mij’ komt voor mij op
zo’n manier tot verstaan. God luistert. Nog voor ik Hem iets
vroeg, was Hij aanwezig. Het zijn gewaarwordingen zoals deze,
die een mens kan vullen met een intense liefde voor God. ‘God,
versterk mijn opmerkzaamheid voor uw aanwezigheid. Amen.’
DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

In de taal van muziek

Maandag, 1 maart 2021
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Maan: Ze huilt maar ze lacht
Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas
ze kijkt uit het raam en ze vraagt zich af
hoe zou het voelen jezelf te zijn want soms doet het pijn
maar ze huilt maar ze lacht, ze huilt maar ze lacht.
Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad
en ze kijkt in het raam ziet een ander d'r staan
en ze weet wie het is maar ze wil haar niet zijn
en ze gaat door met de schijn en ze lacht
ze huilt maar ze lacht.
Want als ze morgen besluit niet te schuilen
haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen
zullen de vrienden die zij wil vertrouwen
nog steeds van haar houden
als ze huilt, als ze huilt en niet lacht. En nu, ze laat het los.
Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas
en kijk uit het raam en ik vraag me af
hoe zou het voelen mezelf te zijn
want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach.
Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Gebeden, gedachten en verhalen

Dinsdag, 2 maart 2021
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Gebed
God, wat zouden we zijn zonder water?
Hoe zouden we moeten leven?
Hoe zouden we moeten groeien?
Waar zouden we anders
onze bouwstoffen vandaan moeten halen?
Wat zouden we zijn zonder U?
Hoe zouden we kunnen bestaan?
Aan wie zouden we ons kunnen optrekken?
Hoe zouden we zonder uw liefde
mens kunnen worden?
U bent als het water waarvan wij leven.
U bent de bron van ons bestaan.
Help ons om U te vinden.
Amen.
Uit de Stappenkalender voor de Veertigdagentijd 2000
SGO, pagina 25.

DORSTIGEN TE DRINKEN GEVEN

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 3 maart 2021
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3. Vreemdelingen gastvrij ontvangen
Wij zijn God niet. Dat is geen nieuws, maar merkwaardig genoeg toch
iets waar we steeds weer op gewezen moeten worden.
Over God wordt onder andere verteld dat ‘Hij handelt zonder aanzien
des persoons………en vreemdelingen in bescherming neemt
(Deuteronomium 10: 17-19).
Wij kunnen dat niet zoals God dat kan. Als wij niet in staat zijn om
ons te verplaatsen in hoe iemand denkt, voelt, handelt, worden we
eerder onverschillig dan barmhartig. Er zijn veel dingen die wij
vreemd vinden aan mensen, dichtbij of ver weg. En oh, het gevaar is
zo groot dat we dan zeggen ‘ik herken jou niet’ en in die lijn
handelen. We zetten letterlijk of figuurlijk een muur om ons heen,
zodat we niet geraakt hoeven te worden door de ander.
Denk er dan aan, zegt God, waar je jezelf vreemdeling hebt gevoeld.
Waar jij opliep tegen een muur. Niet gastvrij werd ontvangen.
Abdelkader Benali schrijft prachtig over gastvrijheid in Trouw van 2
februari jl. Hij haalt de Joods-Franse filosoof Levinas aan. ‘Wie
gastvrijheid geeft, moet de ander ook weten te ontmoeten. Dit om te
voorkomen dat de heiligheid van de ontmoeting wordt aangetast.’ De
ander ‘heel’ laten en niet stuk laten slaan op onze muur van
onverschilligheid.

Leestip: lees vandaag het interview met Rick Pels over
Vluchtelingenwerk in de Roosendaalse Bode of op de website
VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 4 maart 2021
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Vreemdelingen gastvrij
ontvangen is toch
vanzelfsprekend?
De herberg ontleent zijn
bestaansrecht juist aan die
vreemdeling. Zonder
vreemdeling geen herberg.
Hoe opvangplekken creëren
voor vluchtelingen om ze te
verzorgen en op verhaal te
laten komen?
Het beeld, in diepe aardekleuren geschilderd, laat de weg zien van
de oneindige stroom van vreemdelingen uit continenten waar
schaarste en honger het dagelijks leven ontwrichten.
De lichtende tafel in het midden verbeeldt de gastvrijheid, die
wordt geboden aan de vreemdelingen, met een gevende figuur in
het midden. Hij en de vreemdelingen aan tafel dragen een
lichtende stralenkrans, die hen verbindt met de Christusfiguur.
Hier wordt het innerlijk vuur van de Liefde voelbaar.
Echte gastvrijheid vormt de weerspiegeling van Gods
aanwezigheid in onze wereld. Soms kan dat van ons vragen om
dwars tegen de gevestigde orde in te gaan.
VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Recept

Jezus voorspelt: ‘Breek deze
tempel maar af. Drie dagen later
zal Ik hem weer opgebouwd
hebben.’.
Heldere soep met ei
Ingrediënten
1,5 liter bouillon, 1 eetlepel olie
1/2 theelepel zout,
4 eieren, waarvan 2 gekookt
110 g matzemeel of fijngemalen
matzes, 2 eetlepels gehakte rucola
of ander vers kruid zoals selderij

Vrijdag, 5 maart 2021
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Helder
Dat wij door Jezus
in de tempel van God
mogen komen
en dat wij daar
tot rust en overgave
kunnen komen,
in de heilige ruimte
van ons dagelijkse
bestaan,
met ons hart als de
eigenlijke
tempel van God.

Bereiding
Klop de 2 rauwe eieren met 4 eetlepels koude bouillon en de olie. Voeg
het matzemeel toe en vorm een deeg.
Laat 45 minuten rusten in de koelkast.
Breng de bouillon aan de kook.
Dompel de handen in ijskoud water en rol telkens 1 eetlepel
matzedeeg tot een balletje. Laat de matzeballen voorzichtig in de
kokende bouillon vallen. Kook de balletjes gaar in 15 minuten of
tot ze allemaal boven drijven. Serveer de soep en strooi er de
gekookte eieren, door een zeef gedrukt, overheen, samen met
wat gehakte rucola.
VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Solidariteit

Zaterdag, 6 maart 2021

Het FORT
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De diaconie van de Kruiskerk is enthousiast
dat er in Roosendaal een locatie van het
FORT van start gaat in de wijk Langdonk.
Daarom steunt zij het FORT o.a. financiëel.
Ook de Kroevendonkschool en de
Evangelische Gemeente Roosendaal leveren
hun bijdrage.
Waar staat het Fort voor?
Zij bieden kinderen die opgroeien in armoede een afwisselend en
uitdagend programma aan in een veilige omgeving. Met hulp van
professionele kindercoaches groeien de kinderen van Het Fort in
vaardigheden en zelfvertrouwen. Het is hun doel dat zij weten: ‘Ik
ben waardevol. Ik heb de wereld iets te bieden.
Ze geloven in de kracht van een liefdevolle en langdurige
benadering. Hun grote voorbeeld is Jezus. Hun droom: Een
kansrijke toekomst voor ieder kind!
Donatie
Vind je ook belangrijk dat er een FORT komt in Langdonk?
Doneer dan via de website www.hetfort.org o.v.v. donatie het
FORT Roosendaal.
Scan of klik op de QR-code en bekijk op hun website meer
informatie over bijvoorbeeld hun werkwijze:

VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Exodus 20,1-17; Psalm 19;
1 Korintiërs 1,22-25; Johannes 2,13-25

Zondag, 7 maart 2021
3e zondag van de 40-dagentijd

3e zo

Op zoek naar ruimte voor God
In het evangelie pakt Jezus een zweep. Dat past eigenlijk helemaal
niet bij Hem. Hij is altijd zachtmoedig, heeft het over de andere
wang toekeren, maar nu even niet! Een zweep. Hij is meer dan
boos. Marktlieden en handelaren hebben van het huis van God
een marktplaats gemaakt. De ruimte voor stil gebed, om God te
zoeken, de ruimte voor spiritualiteit, om bij uitstek het Mysterie
van God zelf te ervaren, is ingenomen door de commercie.
Tweeduizend jaar geleden al was de balans zoek. De macht won
het van de machteloosheid, de herrie was al sterker dan de stilte.
Het opeisen leek veel sterker dan het biddend vragen. Macht en
geld beheersten de tempel en niet het woord van Gods liefde.
Ook wij moeten in ons leven strijden om ruimte voor God te
maken. Ook in ons hart en hoofd kan de balans zoek zijn. Zijn we
niet vaak bezig met geld en goed, met hypotheek en huur, met
bezit? Zijn we met stilte, inkeer, gebed en verbondenheid, met
het diepste in onszelf en met God te weinig bezig? Hoezeer speelt
de strijd zich ook in onszelf af tussen de herrie van onze omgeving
en de stilte? Soms is de herrie zo hevig dat zelfs de vraag alleen al
naar de stilte en naar God verstomt.
Jezus haalt de zweep erover. Ja, soms is er geen andere optie. De
zweep van Jezus is geen wapen van geweld, maar een wapen van
zachtheid, liefde en stilte. De zweep roept ons op een evenwicht
te vinden in onszelf, bij elkaar en bij God.
VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

In de taal van muziek

Maandag, 8 maart 2021
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Stef Bos: My land is jou land
Ek is n vreemde hier
ek het my land gelos
ek het jou pad gekruis
ek het jou spoor gevolg

Maar jou land is my land
jou volk is my volk
jou taal is my taal
jouw God is my God

Jou droom is my droom
jou pad is my pad
jou toekoms my toekoms maar
jou hart in my hart

Ek weet jou vol is bang
voor ons wat anders is
ek zal brugge bou
daar waar die afgrond is

En ek sal terugverlang
wanneer die wind sal waai
wat uit die suide kom
van my geboorte grond

Jou droom is my droom
jou pad is my pad
jou toekoms my toekoms
jou hart is my hart

En wanneer die donker kom
en jou mense my ontwyk jou
sal ek my liefde gee
totdat die haat verdwyn

Want jou huis is my huis
angs is my angs
jou stilte my stilte
jou land is my land

Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Gebeden, gedachten en verhalen

Dinsdag, 9 maart 2021
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De nacht en de morgen
‘Wanneer breekt de morgen aan?
Is dat het moment als je uit de verte een hond
van een schaap kunt onderscheiden?’
‘Nee’, zei de rabbi.
‘Is het als je uit de verte een dadelboom
van een vijgenboom kunt onderscheiden?’
‘Nee’, zei de rabbi.
‘Maar wat dan?’ vragen de leerlingen.
‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je broeder of zuster ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.’
Chassidisch verhaal
VREEMDELINGEN
GASTVRIJ ONTVANGEN

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 10 maart 2021
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4. Naakten kleden
In het begin was dat nog mogelijk. Het was in oorsprong zo: dat
naakt-zijn bij mensen hoort. Ze verschillen wel, maar merken dat
niet op; het leidt niet tot schaamte (Genesis 2: 25).
Naakt is: zonder bedekking. Naakt staat voor kwetsbaar, maar ook
voor authentiek. Op het moment dat mensen verschillen tussen
elkaar gaan zien, komt het er op aan of het lukt om trouw te
blijven aan wat jij kunt en niet kunt, aan hoe je bent en wilt zijn.
En komt het nauw hoe wij de ander gaan ‘bekleden’.
Krijgt de ander van ons ‘tweede hands kleding’ aangeboden of
maken we ‘kleding’ zoals ze dat in het Afrikaanse Togo doen:
verweven we daarin patronen die iets zeggen of de eigenheid van
die persoon?
In Genesis 3: 20 gebeurt er iets fantastisch. De mens ziet de ander
voor het eerst als iemand ‘die leven schenkt’. Samen kunnen ze
scheppen, iets voortbrengen. En God maakt voor hen ‘mantels
van dierenvellen’. Een rabbi zag ooit in het Hebreeuws een
andere betekenis waardoor er komt te staan ‘mantels van licht’.
God kleedde de mens met goddelijke glans: met het vermogen
om te scheppen. Mantels van licht maken voor de ander……..
Leestip: lees vandaag het interview met Robert Breedveld van
Looma B.V. in de Roosendaalse Bode of op de website

NAAKTEN KLEDEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 11 maart 2021
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Een naakt mens, daar moet
een mantel omheen, die moet
bekleed worden.
Naaktheid is kwetsbaar,
onbeschermd, hulpeloos,
afhankelijk, dakloos.
Kleding is primair.
Zij beschermt tegen kou, hitte
en verwondingen.
Zonder mantel kun je de nacht
niet in.
Als gehuld in de vale sluier van de werkelijkheid zijn in dit
schilderij twee mensen bezig om naakte gestalten van kleren te
voorzien. Als je goed kijkt, vormen de naakte mensen één
lichaam. Het lichaam van Christus. Die kijkt zelf met liefde naar dit
tafereel. Het aureool van Christus wordt zichtbaar in degene die
de naakten bekleedt, maar vooral ook in de naakte mensen zelf.
Het doet denken aan een regel uit een gedicht van Huub
Oosterhuis:
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God…’

NAAKTEN KLEDEN

Recept

‘Wie oprecht handelt zoekt het
licht op, zodat zichtbaar wordt dat
God werkzaam is in alles wat hij
doet.’
Witte bonensoep
Ingrediënten
1,5 liter bouillon
175 g witte bonen, een nacht
geweekt
3-4 eetlepels olijfolie
3 aardappelen
pesto

Vrijdag, 12 maart 2021
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Licht
Wie kwaad doet,
haat het licht;
hij schuwt het licht
omdat anders zijn
daden bekend worden.
Maar mensen
die het goede doen
zijn als licht
voor de wereld.
Doorheen zo'n mensen
kan men Gods licht,
Gods liefde zien.

Bereiding
Schil de aardappelen en snijd ze in
blokjes. Verhit de 3 á 4 eetlepels olijfolie,
voeg de aardappels en uitgelekte bonen
toe. Al roerend even mee laten bakken.
Voeg de bouillon toe en laat de bonen
zachtjes gaar koken in 60 minuten.
Pureer de soep. Breng het geheel op smaak met zout en peper.
Serveer de soep in een kom met een eetlepel pesto.

NAAKTEN KLEDEN

Solidariteit

Zaterdag, 13 maart 2021
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ZWO-commissie
De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Protestantse
Gemeente Roosendaal (Kruiskerk) zet zich in voor het meer
bewust maken van de wereldwijde opdracht van de kerk.

Elk jaar kiest de ZWO-commissie een project waarvoor ze geld
inzamelt. Dit seizoen is dat: Help een stille coronaramp te
voorkomen. Ze vragen jouw hulp! Door te bidden, door mee te
doen aan de activiteiten die ze dit seizoen organiseren en/of door
het project financieel te steunen.
Scan of klik op de QR-code voor meer informatie over de
activiteiten en de wijze waarop je het project kunt steunen:

NAAKTEN KLEDEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Oecumenisch leestrooster! Jozua 4,19-5.10-12;
Psalm 122; Efeziërs 2,4-10; Johannes 6,1-15

Zondag, 14 maart 2021
4e zondag van de 40-dagentijd

4e zo

Durven geven
Vandaag zijn we op de helft van de Veertigdagentijd. En het is
prachtig dat we juist op deze zondag in Johannes een verhaal
horen over brood in overvloed.
Het toneel waar het zich allemaal afspeelt is rustig, lieflijk haast.
Hoopvol wachten de mensen af wat hen gegeven zal worden.
Een welwillende jongen heeft vijf broden en twee vissen, maar
een nuchter rekenend mens zal snappen dat dit niet meer is dan
een druppel op de gloeiende plaat.
Een jonge, een kind, een
‘klein’ mens geeft wat hij te
bieden heeft. Hij is nog
onbevangen en durft nog te
geven wat hij heeft. Hij
wordt nog niet gehinderd
door de gedachte dat het te
weinig zal zijn en het beter is
om dan maar niets te doen.
En Jezus bevestigt deze jongen in zijn geven en laat zien dat
weinig toch veel kan worden. Maar dan moet je wel ergens
beginnen….én erin blijven geloven dat het op het oog weinige dat
je te bieden hebt, wonderlijk veel kan betekenen voor de ander.
Alleen maar berekenend zijn, leidt zelden tot wonderen.

NAAKTEN KLEDEN

In de taal van muziek

Maandag, 15 maart 2021
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Ramses Shaffy: Zing-vecht-huil-bid-lach-werk en bewonder
Voor degene in een schuilhoek achter glas
voor degene met de dichtbeslagen ramen
voor degene die dacht dat ie alleen was
moet nu weten, we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
niet zonder ons.
Voor degene met z'n mateloze trots
in z'n risicoloze hoge toren
op z'n risicoloze hoge rots
moet nu weten, zo zijn we niet geboren.
Voor degene met 't open gezicht
voor degene met 't naakte lichaam
voor degene in 't witte licht
voor degene die weet, we komen samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
niet zonder ons.
Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

NAAKTEN KLEDEN

Gebeden, gedachten en verhalen

Dinsdag, 16 maart 2021
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Gedachte
Mijn eigen kwetsbaarheid
is misschien wel
het grootste geschenk
aan de ander,
die mij tegenover staat,
die naast mij gaat,
die ik kiezen kan,
die mij kiezen laat.
Almanak van barmhartigheid.1, p. 12

NAAKTEN KLEDEN

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 17 maart 2021
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5. Hongerigen te eten geven
Er wordt van alles onderzocht in deze tijd.
Tijdens de uitzending van Op1 van 3 februari jl. was de bekende
hersenprofessor Erik Scherder te gast. Het ging over ‘gedeelde
smart is halve smart’. Hij heeft onderzocht dat mensen het langer
volhouden om hun hand in een bak met ijs te houden als ze
intussen worden gebeld door iemand die hen lief is of dichtbij hen
staat.
Bellen helpt dus. Het helpt tegen huidhonger: het verlangen naar
aanraking, naar fysieke nabijheid. Ook andere uitingen van
verbondenheid op afstand kunnen aanvoelen als een soort arm
om je heen.
Gemis aan geborgenheid kan zelfs lichamelijke honger doen
vergeten. Dat werd indrukwekkend duidelijk in het filmpje van
een aapje, dat kon kiezen tussen een surrogaat moeder met melk
en zonder vacht en een surrogaat moeder met vacht en zonder
melk. Het aapje koos voor het laatste.
Bellen naar mensen die nauwelijks te eten hebben, helpt niet.
Dan komt het aan op het delen van onze overvloed.
Leestip: lees vandaag het interview met Ermelinde van den
Bouwhuijsen, van Voedselbank Goed ontmoet,
in de Roosendaalse Bode of op de website

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 18 maart 2021
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Eten en drinken zijn primaire
levensbehoeften.
Voeding geeft ons lichaam de
energie om te lachen, huilen,
bewegen, werken, sporten en
spelen.
In ons land is er een
overvloed aan voedsel.
Helaas is er ook een
groeiende grote groep
mensen die afhankelijk is van
voedselbanken.
Scherpe lijnen verdelen het schilderij in tweeën, in een lichtrode
en een donkerrode kant. Rechts staan de mensen die honger
hebben. Hun situatie wordt pas dan verlicht, wanneer er mensen
zijn die vanuit hun rijkdom durven delen. De Christusfiguur in het
midden verbindt de lichtende en de donkere kant met elkaar. Zijn
blikrichting is solidair met degenen die in nood zijn. Hij doet een
appèl op de mensen die het goed hebben.
Jezus gaf niet alleen voedsel voor de hongerige maag – denk aan
de broodvermenigvuldiging – maar Hij gaf ook geestelijk voedsel
voor het hongerige hart. Daarom is barmhartigheid liefdevol
zorgdragen voor de héle mens.

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Recept

Jezus vertelt over de graankorrel die
eerst moet sterven om veel vruchten
voort te brengen.
Rode bietensoep
Ingrediënten
1 liter groente of runderbouillon
3 rode bieten vers of gekookt
1 winterwortel of een paar worteltjes
1 ui
2 flinke aardappelen
2 stengels bleekselderij
peper, komijnpoeder, zout
zure room
scheutje zonnebloemolie

Vrijdag, 19 maart 2021
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Aarde-dood
Gevangen in de dood
in het duister
van de aarde.
Oefenen
om oude patronen
los te laten
en
stappen te zetten
in het nieuwe leven.

Bereiding
Schil de bieten, de winterwortel en de aardappels. Maak de ui
schoon en was de bleekselderij. Verwarm in een (soep)pan de olie
en fruit daarin de ui, wortel en de bieten. Voeg de bouillon erbij
en laat de soep aan de kook komen. Ook de bleekselderij en
aardappel mee laten koken. Op laag vuur de soep een tijdje laten
sudderen tot alle ingrediënten gaar zijn. De soep pureren en met
komijnpoeder, peper en zout op smaak brengen.
Bij het serveren een schepje zure room in de soep leggen.

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Solidariteit

Zaterdag, 20 maart 2021

13

Diakonie
Diaconie komt van het Griekse woord diakonia. Het betekent
zoveel als ‘dienst, dienen’. Vanaf haar prille begin heeft de kerk
dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je
naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn
aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de
kerken handen en voeten aan de bijbelse boodschap om samen te
werken aan een rechtvaardige samenleving.
Ieder christelijk kerkgenootschap geeft op eigen wijze vorm aan
haar diaconale opdracht.
Naast diverse diaconale werkgroepen van de
parochie, zoals de werkgroep ziekenbezoek, de
werkgroep rouwverwerking en de MOV is er de RK
Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus. Zij is 1
van de 34 Caritasinstellingen in het bisdom Breda.
Zij is geheel autonoom, d.w.z. zij heeft een eigen bestuur en
beschikt over een eigen geldmiddelen. Maar zij werkt wel nauw
samen met de parochie. Ze werkt ook samen met de Diaconie van
de Protestantse Gemeente Roosendaal. Beide organen helpen
financieel en materieel mensen in Roosendaal en Nispen die leven
in armoede en, ondanks allerlei maatschappelijke voorzieningen,
tussen wal en schip vallen. Viermaal per jaar steunen zij samen
ook de plaatselijke voedselbank.

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Jeremia 31,31-34; Psalm 51;
Hebreeën 5,7-9; Johannes 12,20-33

Zondag, 21 maart 2021
5e zondag van de 40-dagentijd

5e zo

‘Toen kwam er een stem vanuit de hemel’
In de Bijbel lezen we regelmatig dat God mensen aanspreekt. Het
is een boek dat vol staat met verhalen van mensen, verhalen die
een antwoord proberen te zijn op hun vragen, hun levensvragen.
En God hoorde daarbij. Mensen stonden open voor het grote
geheim, voor God. Ze voelden op bepaalde momenten dat er
meer was, dat ze gedragen werden. In mensen, in gebeurtenissen
werd God ervaren. In de stilte, in het waaien van de wind, in een
mens die sprak, werd Gods’ stem gehoord.
Luisteren, echt horen vereist open gaan en open staan voor de
ander. Voor een vriend, een vriendin, voor iemand met wie je het
leven deelt, voor iemand die je verzorgt, voor iemand…, voor
God. Open staan is gewoon zijn wie je bent. Niet druk bezig met
allerlei onbenullige dingetjes, je niet laten opslokken door
jaloezie, wantrouwen, kwaadheid of wat dan ook. Dan sta je niet
open, dan hoor je niet wat iemand tot je zegt. En dan hoor je
zeker niet wat die ander niet zegt. Want dat zijn vaak de
belangrijkste dingen: die dingen die we juist niet tegen elkaar
zeggen. Maar soms voel je iets aan, begrijp je iemand. Dan voel je,
dan weet je, dan hoor je toch.
Ik geloof dat God nu nog tot ons spreekt. We kunnen God voelen,
zien, horen. Niet door enkel en alleen maar naar de hemel te
staren en te wachten op een teken. Maar wanneer je gewoon stil
wordt, jezelf opent, misschien dat je dan Gods’ stem hoort.
Misschien dat je dan voelt: ik hoef het niet allemaal alleen te
doen, het leven heeft zin, en ik ben gelukkig. Dat gevoel is
goddelijk, dat is liefde, dat is God ervaren.
HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

In de taal van muziek

Maandag, 22 maart 2021
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De Dijk: Kan ik iets voor je doen ?
Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn
in dit wrange seizoen met zijn kruipend venijn
Kan ik iets voor je zijn met een blik een gebaar
met een arm om je heen of een hand uit je haar.
Kan ik iets voor je doen? Met een blik met een woord
dat doet denken aan toen, dat je even weer voort?
Is er iets wat je wilt wat je stilte verstoort
in het kaal en het kil wat je graag van me hoort.
Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een gedicht
dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht?
Waar je droevig van wordt, maar toch huilend om lacht
dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht
Kan ik iets voor je zijn. Een soort arm om je heen?
Zodat het iets minder schrijnt
en je niet zo alleen?

Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Gebeden, gedachten en verhalen

Dinsdag, 23 maart 2021
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Gebed
Gij, God, wachtte al altijd in mij.
Ik heb uw geduld op de proef gesteld.
Sinds ik U weet wonen,
groeit mijn honger
om U beter te leren kennen.
Als antwoord vormt Gij mij om.
Gij lijkt op een boetseerder
die een zelfportret wilt maken.
Gij maakt in mij een open ruimte.
Het is een gastenkamer
voor ieder die ik ontmoet.
Uit 40 dagen voedsel vinden, Vasten 2018,
uitgeverij Halewijn

HONGERIGEN TE ETEN GEVEN

Werk van barmhartigheid

Woensdag, 24 maart 2021
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6. Doden begraven

Wat is er barmhartig aan het begraven van doden? Bij
barmhartigheid gaat het toch om iets wederkerigs, een geraakt
zijn met het oog op toekomst?
Dit werk is later toegevoegd. Dat komt mede door een stukje uit
het boekje Tobit (een apocrief boek). In hoofdstuk 1 staat
beschreven dat hij dode lichamen, die buiten de muren van de
stad lagen, en achtergelaten slachtoffers, begroef. De
onverschilligheid waarmee men met dode lichamen omging, kon
hij niet aanzien.
Doden begraven is barmhartig. Omdat het ons meer dan eens
bepaalt bij wat een mens heeft betekend, waar een mens een
ander mens heeft geraakt. Doden begraven bepaalt ons bij een
grens die wij niet kunnen overgaan. Het roept verbeelding op: we
zouden wel willen weten wat er voorbij die grens is.
Doden begraven is een mens uit handen geven aan de
Barmhartige, aan een Nieuwe Toekomst. Daar horen woorden bij,
beelden, handelingen. Want liefde en verbondenheid begraven
we niet.
Leestip: lees vandaag het interview van Anette van der Meene,
directeur van de Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoomen Zegestede (SCBZZ) in de Roosendaalse Bode of op de website

DODEN BEGRAVEN

Beeldmeditatie

Donderdag, 25 maart 2021
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Doden begraven vraagt
zorg en aandacht en getuigt
van respect.
Hoe ontroerend en troostend
is het om samen afscheid te
nemen.
Voor de arme en eenzame
gestorvenen verzorgt de
burgerlijke gemeente de
uitvaart. Met een toespraak,
een gedicht en muziek.
In dit schilderij nemen mensen liefdevol afscheid van een geliefde
die sterft. Rondom hen staan kaarsen, die voor de kunstenaar niet
alleen verwijzen naar de vlam als symbool van ons kwetsbaar
mensenleven, maar ook naar het ‘eeuwig’ Licht, het
onvergankelijke deel van elk mensenleven. Daarachter nemen
twee vrouwen met neergeslagen ogen afscheid van hun geliefde
Ze gaan het land van de herinneringen binnen. Achter hen dragen
mensen de kist met als achtergrond gotische bogen die heen
wijzen naar de eeuwigheid.
Als christenen worden we uitgenodigd om met zorg en respect
aandacht te schenken aan elke overledene, ongeacht
levensovertuiging of levenswandel.
DODEN BEGRAVEN

Recept

Palmzondag is de dag waarop de
intocht van Jezus in Jeruzalem
centraal staat. Zijn intocht wordt
ondersteund door juichende
mensen met groene palmtakken.
Het groen is een verwijzing naar
leven, naar het nieuwe leven.
Soep van lentegroen
Ingrediënten
6 dl bouillon
500 g vers lentegroen (spinazie,
rucola, kervel)
1 ui, 2 aardappelen, 1 prei
50 g boter

Vrijdag, 26 maart 2021
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Leven
Leven als een boom
van een mens,
met groene takken
als armen naar de
hemel,
reikend naar licht.
Met voeten in de aarde,
reikend naar water.
Mensen zoeken
tot in het hart
van de stad.
Vrede delen,
vrede zijn.

Bereiding
Snipper de ui, snijd de aardappelen in
dobbelstenen, de prei in ringetjes
en fruit in boter. Voeg de bouillon toe en
laat het geheel in 20 minuten gaar
sudderen. Pureer de massa. Blancheer het
verse lentegroen 2 minuten in kokend water en pureer het
daarna. Roer beide purees door elkaar en maak op smaak af met
zout en peper. Je kunt de soep eventueel verdunnen met melk.
Breng even aan de kook voor het serveren.
DODEN BEGRAVEN

Solidariteit

Zaterdag, 27 maart 2021

7

Werkgroep rouwverwerking Sint Norbertus
Eenmaal per jaar wordt er een sessie van zes bijeenkomsten
georganiseerd door leden van deze werkgroep. Doel van deze
bijeenkomsten is om lotgenoten samen te brengen. Zij kunnen
tijdens die bijeenkomsten vrij over hun verlies praten en elkaar
tot steun zijn. Heel belangrijk is de erkenning van hun verdriet. De
werkgroep kan de rouwende een helpende hand reiken om
verder te komen in het geven van een plaats aan dit verlies. Alles
wat besproken wordt in deze bijeenkomsten blijft binnen de
groep. De werkgroep werkt vanuit de eigen christelijke
overtuiging dat het belangrijk is om naast een medemens te
staan, een hand toe te steken heeft, te luisteren naar anderen en
mee te leven. Het maakt niet uit welke geloofsovertuiging de
deelnemers hebben, maar er moet wel respect zijn voor elkaar.
Alledaags (Henri Nouwen)
Het zou jammer zijn als we een leven van mededogen
vooral zouden zien als een leven van heldhaftige zelfopoffering.
Feitelijk gaat een leven van mededogen grotendeels schuil
in de alledaagsheid van iedere dag.
De belangrijkste vraag is niet of we moeder Teresa navolgen,
maar of we openstaan voor het vele kleine leed
van de mensen met wie we ons dagelijks leven delen.
Wie in mijn concrete omgeving heeft recent een dierbare mens
verloren en kan ik vandaag extra tijd en aandacht geven?
DODEN BEGRAVEN

Overweging bij de Schriftlezingen
Marcus 11,1-10; Jesaja 50,4-7; Psalm 22;
Filippenzen 2,6-11; Marcus 14,1 – 15,47

Zondag, 28 maart 2021
Palm- en Passiezondag
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‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij alleen gelaten?
Hoe hard ik ook schreeuw, U redt mij niet, U blijft ver weg.’
(Psalm 22)
Het mooie van de Bijbel is dat het geen glad verhaal is. Er wordt
de mens op aarde geen rozentuin beloofd. Het geloof biedt
natuurlijk ups, maar behoedt de gelovige niet voor downs. Er
staan verhalen in van mensen die een eerlijk verhaal vertellen.
Alle verhalen samen vormen het hele verhaal. Ik bewonder en
bemin dit heilige boek. Het vertelt over mensen die in hun diepste
nood God ervaren. En over mensen die in hun diepste nood God
helemaal niet ervaren.
Wij kennen zegswijzen als ‘wie klagen, worden overgeslagen’ en
‘niet klagen, maar vragen en bidden om kracht’. In de Bijbel vind
ik zo’n klaagverbod niet terug. Daar ben ik erg blij om. Want het
leven geeft soms alle reden tot klagen.
Jesaja weet daar alles van. Als het niet gaat om rampspoed die
jezelf treft, dan wel om rampen die anderen treffen. En dat je
daar dan niet een vrome saus overheen hoeft te gieten die alles
gladstrijkt. Als zou geloven geen ruimte bieden aan gewone en
gezonde menselijke emoties zoals verdriet en boosheid. Een mens
hoeft zich voor God niet te verbergen. Want God wil ons
ontmoeten zoals wij zijn, met al onze emoties. Met onze
dankbaarheid en vreugde. En met onze teleurstelling en woede,
met onze pijn en droefenis. ‘God, versterk mijn vertrouwen dat U
van mij houdt helemaal zoals ik ben. Amen.’
GOEDE WEEK

In de taal van muziek

Maandag, 29 maart 2021
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Herman Finkers: Daarboven in de hemel
Ik zat in een TV program, een soort van kruisverhoor
men vroeg mij daar: "Zeg Herman: één ding heb ik niet goed door
Je hebt toch HBS gehad? Dat is geen kattenpis
Hoe kun je dan geloven dat er een hemel is?
Verzonnen?, dacht ik.
Maar de veertigste van Mozart
en de liedjes van Jacques Brel zijn ook ooit verzonnen, zei ik
toch bestaan ze wel
Iets kan zijn verzonnen en daardoor juist bestaan
Dat soms iets niet verzonnen is, neemt men zomaar aan
mijn lied is ook verzonnen en hoor hoe het bestaat:
ik zing het graag omdat daarmee de hemel open gaat.
Ook hij die nooit geloofde
heft daar met ons het glas
en kan dan maar niet geloven
dat hij ooit op aarde was.

Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

GOEDE WEEK

Werk van barmhartigheid

Dinsdag, 30 maart 2021
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7. Gevangen bezoeken

Sommigen spraken er schande van. Hij overschreed allerlei
kerkregels. Op de allereerste Witte Donderdag die hij als paus vierde,
verzorgde paus Franciscus niet in de Sint Pieter maar in een
jeugdgevangenis in Rome de liturgie van Witte Donderdag. Vooraf
waste en kuste hij de voeten van 12 gedetineerden, een katholiek
ritueel, in navolging van Jezus die op de vooravond van zijn kruisdood
de voeten van zijn leerlingen waste. Een gebaar van nederigheid en
liefde, waarmee hij zijn solidariteit uitdrukte met mensen aan de
rand van de samenleving. Onder hen twee vrouwen en twee
moslims.
Wat zou er door het hoofd en het hart zijn gegaan van deze jonge
delinquenten? Hadden zij ooit zo’n liefdevol gebaar ontvangen?
Hopelijk voelden ze: ik mag als mens er zijn, ik mag gezien worden en
respect ontvangen. Heeft de paus hen een gevoel van eigenwaarde
geschonken, iets aan hen veranderd?
Hoeveel mensen zitten er vandaag op een andere manier ook
gevangen? Gevangen in het verleden. Gevangen door hun anders zijn
dan anderen. Vastgeklonken aan een lichamelijk of geestelijk ziek
zijn.
Eenvoudige, liefdevolle gebaren kunnen zonder woorden zoveel
openbreken, bevrijden en genezen in een mens.

Leestip: lees vandaag het interview met Ron Colin, geestelijk
verzorger in een gevangenis, in de Roosendaalse Bode of op de
website
GOEDE WEEK

Beeldmeditatie

Woensdag, 31 maart 2021
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Om je heen zijn zoveel
mensen, gebonden door
verdriet, stress of
eenzaamheid.
Wie is nog tevreden in deze
tijd van overvloed?
Wie leeft nog rustig in het
heden met een kalm gemoed?
De gevangenen in deze tijd
vragen om de dienst van jouw
aanwezigheid.
Dit schilderij vraagt in eerste instantie aandacht voor het werk
van Amnesty International. Bij de figuur rechtsonder zien we het
mededogen ontvlammen. Hij schrijft als teken van betrokkenheid
en bewogenheid een brief naar een gevangene die zonder enige
vorm van proces opgesloten is binnen de paar vierkante meter
van een cel. Uiteindelijk opent de gestalte boven in het midden
de deur van de cel en geeft de gevangene zijn vrijheid terug. De
drie figuren hebben een aureool als verwijzing naar Christus.
In tweede instantie maakt dit schilderij ons gevoelig voor de
bevrijding van datgene waarin we zelf gevangen zitten. Kan
bewustwording daarvan ons meer innerlijke vrijheid brengen?
GOEDE WEEK

Donderdag, 1 april 2021
Witte Donderdag
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Ik ben er voor jou
Met de naam ‘Immanuël’ werd zijn komst in de wereld
aangekondigd. ‘Immanuël’ betekent ‘God is met ons’, ‘Ik ben er
voor jou’. Bij zijn geboorte ontving Hij de naam ‘Jezus’. Dat
betekent ‘God redt, God geeft heil, redding, ruimte’.
Dat heeft Jezus gedurende zijn leven op allerlei manieren laten
zien en ervaren. Hij had warme aandacht voor mensen die
leefden aan de rafelrand van de samenleving, voor wie klein was,
letterlijk, en voor wie klein gehouden werd. Hij genas mensen die
lichamelijk en geestelijk ziek waren. Hij raakte mensen aan, zelfs
wie melaats was of dood, iets wat ongehoord was in die tijd.
Jezus was niet gekomen om te oordelen en te veroordelen, maar
om de barmhartige liefde van God te verkondigen én te laten
ervaren.
Zoals toen Hij tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen
knielde en hun voeten waste. Ineens doet Hij het werk van een
slaaf! En dan zijn er die andere twee tekens: brood en wijn. Na
God gedankt te hebben verbindt Jezus brood en wijn met wat te
gebeuren staat: hoe Hij met heel zijn lichaam en al zijn bloed, tot
op het kruis, Zichzelf in liefde zal geven om ons te bevrijden uit
alle kwaad en dood en om voor ons allemaal eeuwig leven bij zijn
Vader in de hemel mogelijk te maken. Dit ene bijzondere gebaar
en die twee tekens schenkt Jezus ons ook vandaag, op Witte
Donderdag, om bij ons te blijven in liefde en met de opdracht om
onszelf ook in liefde te geven.
GOEDE WEEK

Recept

‘Goede Vrijdag' wordt 'goed'
genoemd omdat de christenen
geloven dat Christus' vrijwillige
dood betekent dat God zich om
het menselijk lijden bekommert.
Linzensoep
Deze soep genaamd ‘Faki Xidati’ is
een speciaal vastengerecht, dat
vooral op Goede Vrijdag wordt
geserveerd. Men doet er azijn in
omdat men Christus azijn gaf toen
Hij om water vroeg.

Vrijdag, 2 april 2021
Goede Vrijdag
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Lijden
In de gekruisigde Jezus
ontmoeten wij een God
die de minste wordt.
Die ons voorgaat in
het lijden.
Een God die zich niet
in glimmende perfectie
of bulderende macht
laat zien, maar in
pijn en wonden.

Ingrediënten
2 liter water, 300 g bruine linzen, 150 g fijngesneden ijsbergsla,
100 g fijngesneden bosuitjes zonder het donkere groen,
3 tenen knoflook, uitgeknepen, 1 eetlepel tarwebloem, peper,
zout, bosje fijngesneden koriander, witte wijnazijn
Bereiding
Alles voor de soep tot en met knoflook gaarkoken (20 minuten).
Een glad papje roeren van bloem en water, roerend in de pan
schenken zodat de soep licht bindt. Stevig kruiden met peper en
zout. Bestrooien met koriander. Een kannetje azijn op tafel zetten
zodat ieder zijn soep naar smaak kan afmaken.

GOEDE WEEK

Zaterdag, 3 april 2021
Stille Zaterdag
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Gedachte: Stilte (40 dagen voedsel vinden, Vasten 2018)
Als mensen zwijgen, kan dat akelig zijn, een stilte die ondraaglijk
aanvoelt. Niet toevallig begint er dan soms iemand gewoon te
lachen omdat hij zich ongemakkelijk voelt. Een ander houdt het
niet uit en verlaat de ruimte, iemand anders zegt iets, louter om
de stilte te breken.
Maar stilte tussen mensen kan ook verbindend zijn. Dat is zo
wanneer mensen samen in stilte bidden. Het is of stilte dan de
taal is die gesproken wordt. Je hoort niets, je ziet niets, maar het
is of er op zo’n moment verbindingsdraden getrokken worden
tussen mensen. En dit niet alleen tussen hen die zich daar
bevinden, maar ook naar hen die daar niet zijn. Daarom ervaart
een mens wanneer hij in zijn eentje bidt, ook verbondenheid als
basis.
Stilte aan een graf heeft dat ook heel sterk. Woorden tot de dode
worden niet meer gesproken met de mond, maar van hart tot
hart. De liefde heeft op zulk moment geen andere taal meer
nodig dan de stilte. Daarom is Stille Zaterdag zo’n mooie naam
voor de dag dat Jezus in het graf ligt. In de hele wereld komen
mensen samen rond het graf van de Heer. Er zijn zovele talen in
de wereld, maar toch verstaan ze elkaar allemaal omdat ze de taal
spreken van het hart. Een taal zonder woorden maar met veel
liefde. Het is de taal van de dankbaarheid om de gave van Jezus’
leven voor ieder van ons. Stille Zaterdag maakt ons ingetogen, we
houden halt en bidden. We turen naar de horizon omdat we
weten dat het licht in Jezus zal overwinnen. De almacht van het
lijden en de dood zullen voorgoed verdwenen zijn.
GOEDE WEEK

Zondag, 4 april 2021
Paaszondag

Pasen

Nieuw scheppingswerk
Als u mij vraagt welke liturgie in het kerkelijke jaar mij het meeste
raakt, dan is dat de Paaswake. Telkens opnieuw raak ik onder de
indruk hoe in een donkere, stil geworden kerk vuur wordt
aangestoken. Hoe het licht van dit vuur via de gloednieuwe
paaskaars als een lopend vuurtje zich verspreidt over heel de
verzamelde geloofsgemeenschap. Hoe we samen, met het licht
van Christus in onze handen, de grote paasjubelzang zingen. En
dan is er die tocht door heel de Bijbel, beginnend met het
scheppingsverhaal, uitmondend in de eerste getuigenis van de
verrijzenis. Gevolgd door de zegening van het doopwater en de
hernieuwing van onze doopbeloften. De bellen die rinkelen en de
klokken die luiden in de donkere nacht, de maaltijd die in een zee
van licht wordt gevierd. En niet te vergeten, die grote bloemenzee
op het liturgisch centrum. De Paaswake als lofzang van heel de
schepping op haar Schepper.
Op allerlei manieren mogen wij ervaren en delen in het mysterie
van het leven, met een kleine en met een grote letter geschreven.
Op allerlei manieren worden we aangeraakt door het nieuwe
scheppingswerk dat God in Jezus tot stand heeft gebracht. Voor
een christen is er altijd hoop. Hoop op dat nieuwe Leven en op de
voltooiing ooit van de schepping door God Zelf. Aan ons tot die
tijd de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de zorg voor elkaar,
de zorg voor de natuur, ons toevertrouwd. Ons leven als een
lofzang op de Bron van alle leven.

Zalig Pasen!

Maandag, 5 april 2021
Tweede Paasdag

In de taal van muziek

Pasen

8. Zorg voor de schepping

Voor paus Fransciscus staat barmhartigheid centraal. Beroemd is
zijn beeldspraak aan het begin van zijn pontificaat, waarin hij de
kerk vergeleek met een veldhospitaal:
‘Wat de Kerk vandaag het meest nodig heeft, is het vermogen om
wonden te helen en om de harten van de gelovigen aan te
wakkeren, dit tezamen met nabijheid en medevoelen. Ik beschouw
de Kerk een beetje als een veldhospitaal net na een slag. Het heeft
geen zin om aan een zwaargewonde te vragen hoe hoog zijn
cholesterol-gehalte is en hoe het zit met zijn suikergehalte. Men
moet eerst zijn wonden helen, pas nadien kan men over de rest
praten.’ (sept. 2013)
Eind 2015 kondigde de paus het jubeljaar van de barmhartigheid
af om zo alle christengelovigen uit te dagen tot een grondhouding
van barmhartigheid. Nog vóór deze afkondiging stelde hij een
achtste werk van barmhartigheid voor:
Zorg voor de schepping!
In de hymne van het jubeljaar komt alles wat wij in deze
Veertigdagenkalender hebben verwoord, verbeeld en verklankt
als het ware samen.
Scan of klik op de QR-code, luister, kijk en verwonder:

Postbus 3212
4700 GE ROOSENDAAL
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