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Terugblik en vooruitkijken.
Terugkijken kan plezierig zijn. Zeker als de achterliggende periode mooie dingen heeft gebracht. Op U mijn Heiland blijf ik
hopen…..
Voor de eerste keer organiseerden we aan het begin van de Advent - de tijd van hoop en verwachting - een Advents Carol Service. Een viering waarin 9 Bijbelteksten werden gelezen door
mensen uit verschillende kerken, 9 gezangen (liederen) werden
gezongen en instrumentalisten mooie muziek vertolkten. Onder
leiding van Hannie Wagter was er een projectkoor gevormd uit
leden van verschillende kerken. Wie had ooit gedacht dat we een
wachtlijst voor zangers (in dit geval sopranen) moesten instellen? Op een aantal donderdagavonden oefenden de zangers bekende maar ook minder bekende gezangen. Vaak ook meerstemmig! In een korte periode werd hard gewerkt en kwam men tot
een mooi resultaat. Ik moet u bekennen dat de grote opkomst (80
kerkgangers) niet had durven hopen. Van koorleden kwam de
vraag: Volgend jaar weer?
De Buurtkerstzang - nu een traditie van bijna 40 jaar - mocht
zich dit jaar ook op een grote opkomst vanuit de buurt verheugen. Dit jaar driemaal zoveel bezoekers! De voorbereiding (coördinatie bij Dick Karreman) verliep voorbeeldig. Allerlei mensen hielpen bij al het noodzakelijke dat moet gebeuren om het tot
een fijn feest te maken. Velen droegen ook hun (muzikale)
steentje bij in de 'liturgie'.
Het kerstevenement 'Vonken' vond op 23 december plaats op het
Zuiderkerkplein, aan de voet van de toren. Aan dit grootschalige
evenement werkten alle kerken uit Enkhuizen samen. Een groot
projectkoor en een eveneens groot jeugdkoor en een fanfare vertelden op wervelende en eigentijdse wijze het kerstverhaal. Het
plein voor de toren stond vol. Het evenement vond ik indrukwekkend en zeker voor herhaling vatbaar.
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Het 'kerstseizoen' sloten we af op de Zondag van de Opdracht
van de Heer in de Tempel. Vanaf het moment dat het Mariabeeld
is teruggeplaatst in onze kerk is er al driemaal een 'Maria Vespers' in onze kerk gevierd. Dit was een oecumenisch initiatief dat
ook in zijn uitvoering oecumenisch is. Telkens zijn er twee voorgangers bij betrokken. Dit jaar werd er spontaan een klein projectkoortje onder leiding van Hannie Wagter bestaande uit drie
dames gevormd, die de Lofzang van Maria (Magnificat) zongen.
Vooruitkijken kan ook plezierig zijn.
We zijn, als deze Nieuwsbrief gereed is in de Vasten of veertigdagentijd terecht gekomen. Een tijd van reflectie over onze
relatie met de ander en met God. De reis die we gedurende die
40 dagen maken kan ons nieuwe inzichten geven over ons eigen
functioneren en onze plek in de samenleving. In de vieringen op
de zondagen van de vastentijd leggen we steeds nadruk op een
ander aspect van de weg naar Pasen.
Op Palmzondag lezen we het ons vertrouwde lijdensverhaal.
Vertrouwd? Eigenlijk kennen we dit verhaal al, zult u zeggen,
maar toch kan het ons telkens weer diep raken en ons oproepen
om na te denken hoe onze verhouding is tot dat verhaal. Welke
rol heeft dat verhaal in ons leven en met wie persoon in het verhaal voelen wij ons verwant? De dagen daarna vormen de opmaat voor het feest van Pasen, waarna we als bevrijde mensen
verder mogen trekken.
Pastoor Joop

Staande voor het altaar ….
Ongetwijfeld zullen de parochianen hebben opgemerkt dat er geruime tijd geleden een verandering heeft plaatsgehad m.b.t. de
plaats van celebrant (en misdienaar) in het begin van de viering.
Eerst stonden ze voor de communiebank vanaf de 'openingszang'
en gingen ze tijdens het zingen van het 'Gloria' naar hun
plaats(en).
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Nu blijven ze langere tijd voor het altaar staan (met de rug naar
de gemeente). Hiermee wordt gesymboliseerd dat de viering niet
alleen iets is van de pastoor, maar dat de hele gemeente daarbij
betrokken is. Omdat de eigenlijke viering bij de eerste Schriftlezing begint, betreden ze de altaar ruimte (priesterkoor) nu dus na
'het gebed' van de dag. Derhalve is de voorbereidende periode nu
gelegen tijdens de 'Openingszang', 'Groet', 'Schuldbelijdenis',
'Kyrie', 'Gloria' en 'Gebed van de dag'.
Met dank aan pastoor Erna Pijnenbrug

Over het gebruik van kaarsen.
Na de viering "Voorstelling in
de Tempel" die kort geleden
plaats vond en de komende tijd
van Pasen, met de ceremonie
van licht (kaarsen) in het donker, leek het mij nuttig even
stil te staan bij de achtergronden daarvan en het gebruik
van kaarsen in het algemeen.
In een Nieuwsbrief uit 2005
heeft daarover het volgende
gestaan:

Licht in de bijbel en de vroege kerk
Door alle eeuwen heen hebben mensen licht en donker ervaren als de ultieme tegenstelling. Licht en donker, dag en
nacht staan symbool voor leven en dood, voor het goddelijke en het kwade.
Voor de schrijvers van de bijbelverhalen is dat niet anders.
Maar zij zeggen er wel iets bij: het is God die de scheiding
heeft aangebracht. Zijn eerste Woord is: "'Er zij licht!', en er
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was licht. En God zag dat het licht goed was. En God
maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God
noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de
eerste dag." (Genesis 1,3-5).
Christenen zien in Jezus Christus de vervulling van de
schepping. Ze belijden hem "als het waarachtige licht dat in
de wereld gekomen is" (Johannes 1,9). Ze komen samen op
de ochtend van de eerste dag van de week. Dat is immers
het meest bijzondere uur, omdat toen Christus is opgestaan
uit de doden. In de vroege kerk is de nacht van sabbat op
zondag een nacht van wake. Terwijl de wereld slaapt blijven
de gelovigen waakzaam en nuchter, omdat ze leven in de
verwachting van de spoedige komst van de Heer. Als alles
duister is, bidden zij om het licht dat nooit meer dooft. Tijdens het wachten gedenken ze de komende in gebeden, gezangen en lezingen uit de Schriften. Als aan het eind van de
dienst buiten de zon opgaat, vieren ze de maaltijd des Heren.

Kandelaars in de bijbel en de vroege kerk
Kaarsen zijn lichtdragers. Op de centrale plek van de oude
liturgie van Israël (eerst de tent en later de tempel) stonden
gouden kandelaars. De nieuwere joodse huisliturgie op de
vooravond van de sabbat begint met het aansteken van twee
kaarsen door de vrouw des huizes.
Het boek Handelingen (Handelingen 20,8) vermeldt dat er
bij een samenkomst van de gemeente veel lichten waren.
Het is onzeker wat voor eredienst hier wordt beschreven.
Waarschijnlijk gaat het om de bovenvermelde nachtwake.
Uit later tijd weten we met zekerheid dat aan het begin van
deze dienst kaarsen werden ontstoken. Dit deed men niet alleen uit praktische overwegingen, maar ook om Hem te verbeelden, die men verwachtte.
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Datzelfde licht staat centraal in de grote liturgische gebeden
van de gemeente in de ochtend (de lauden) en de avond (het
lucenarium of de vespers). In de
Ambrosiaanse en Byzantijnse
tradities begint men elke avonddienst met het ontsteken van de
kaarsen onder het zingen van de
hymne 'Vriendelijk licht'. De
Franse communiteit van Taizé
viert iedere zaterdagavond de
lichtceremonie; andere monastieke gemeenschappen zijn Taizé
hierin gevolgd. In de andere tradities herkennen we de oude
nachtwake vooral terug in de
paaswake.

De paaskaars
De paaswake is de jaarlijkse verbeelding van de kern van het
christelijk geloof: Pasen - het lijden, het sterven en het verrijzen
van de Heer, de grondslag van
het leven. De dienst bestaat uit de lichtceremonie, de dienst
van de lezingen uit het oude testament, de wijding van het
water en de bediening van de doop, de litanie, en de viering
van de maaltijd des Heren.
De lichtdienst begint rond een open vuur waarbij gebeden
wordt: "God, Gij hebt, toen Gij de wereld hebt geschapen,
het licht uit de duisternis geroepen. Heden laat Gij ons, die
in duisternis en schaduw van dood zijn gezeten, in uw Zoon
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Jezus Christus uw licht aanschouwen, dat voor ons opgaat in
zijn overwinning op de dood. Zegen dit vuur en
sta ons bij om met een waakzaam hart en open
ogen het verrijzen van uw Zoon te vieren".
Hierna wordt de paaskaars aan dit vuur ontstoken
en de donkere kerk binnengedragen. De gemeenteleden geven met kleine kaarsen het licht aan
elkaar door. Zo verbeelden zij dat zij delen in het
levende licht van Christus. Gedurende paastijd,
dus tot en met Pinksteren, staat de kaars op een
prominente plaats naast de altaartafel. Na Pinksteren wordt de paaskaars alleen in diensten van
doop en rouw ontstoken.

Altaarkaarsen en processiekandelaars
Het is een laat gebruik vaste kandelaars in het liturgisch centrum te plaatsen. Tot in de middeleeuwen droegen acolieten
de kandelaars
mee in de stoet
aan het begin
van de dienst.
Voor de duur
van de liturgie
werden ze op of
bij de altaartafel
geplaatst. Na afloop werd alles
weer plechtig
weggedragen.
Dit is een duidelijk ceremonieel, waarin de gemeente zegt:
"Hier en nu vieren wij de kern van het geloof, dit is ons
gebed, en als teken daarvan vervullen wij tijdens het gebed
dit huis met licht". De kaarsen staan op of bij de centrale
plaats van de viering: de altaartafel, de verwijzing bij uitstek
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naar het ware Lam, dat voor onze zonden is geslacht, dat
eens allen tot zijn bruiloftsmaal nodigt, en zelf hun lamp zal
zijn (Openbaring 21,23).
In de loop van de Middeleeuwen ontstaat het gebruik om
een vast aantal kaarsen op de altaren te plaatsen; een logische ontwikkeling in een periode waarin de kerken uitbundiger verfraaid gaan worden. Hoe belangrijker het altaar is
voor de liturgie, hoe meer kaarsen erop worden gezet. Pas
na het Concilie van Trente is dit in de Rooms-katholieke
Kerk verplicht geworden. De Reformatie schafte intussen de
hele ceremonie van de intocht en het branden van kaarsen in
de kerk af.
Sinds de liturgiehervormingen in deze eeuw worden zowel
in veel Katholieke Kerken als in een groot deel van de Reformatie voor de altaartafel twee permanente kandelaars gebruikt.

Doopkaarsen
Elke dopeling krijgt, ter afsluiting van het doopritueel, een
brandende kaars, die ontstoken is aan de paaskaars. Hierbij
zegt de priester: "Ontvang het licht van Christus, het waarachtige licht, dat voor alle mensen is verschenen. Ga uw
weg door het leven als kind van het licht".

Devotiekaarsen
In veel kerken is het mogelijk om buiten de diensten om een
kaars te branden als onderdeel van het persoonlijk gebed.
Zo'n brandend kaarsje is een rijk symbool: een teken van
licht in het donker van het leven, een eenvoudig getuigenis
van de hoop dat ondanks alles het licht zal overwinnen. Gelovigen branden kaarsen om verschillende redenen: om hun
voorbeden voor anderen kracht bij te zetten (met name bij
ziekte en verdriet), uit dankbaarheid, tot gedachtenis aan een
dierbare overledene, uit eerbied voor een afgebeelde heilige,
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etc. Zij, die de kerk uitgaan en een brandende kaars achterlaten, worden eraan herinnerd dat zoals de kaars blijft branden
in Gods huis, zij altijd blijven in Gods aanwezigheid.
Wim de Vries
Uit: Nieuwsbrief 2005

Kaars uitblazen
Een jong echtpaar verlangt al een paar jaar vergeefs naar een
baby. Op een dag komt de pastoor langs om afscheid te nemen,
want hij gaat in Lourdes wonen. Hij hoort over hun kinderwens
en belooft in Lourdes een kaars voor hen te zullen aansteken.
Na enkele jaren keert de pastoor terug en ziet vijf paar klompjes
voor de deur staan. Hij gaat naar binnen en feliciteert de vrouw.
Waar is uw man? Dan kan ik ook hem gelukwensen. Oh, zegt de
vrouw, Jan is net naar Lourdes vertrokken om de kaars uit te blazen.

Overweging
Lezen: Jesaja 49,14-15 en Matteüs 6,24-34
De lezingen cirkelen om het thema 'vertrouwen op God', vertrouwen als basale levenshouding.
Door de mond van Jesaja laat God weten: Ik vergeet jou nooit.
Jouw naam en de mijne zijn in Gods handen geschreven. Wanneer schrijf jij iets in je hand? Als je het niet vergeten wil? Zo
staan we in Gods hand. De Barmhartige vergeet jou nooit! Hoe
kun je dat dan voelen? Gods handen zien we niet, maar we kunnen wél elkaar zien, we kunnen elkaar laten merken dat God ons
niet vergeet. Jij bent zo door God gemaakt dat je een ander gelukkig kunt maken.
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In het evangelie spreekt Jezus mensen aan die dat twijfelend vermoeden. Eerst zegt hij: 'Maak je niet bezorgd om voedsel of kleding, die zijn niet het belangrijkste in je leven. Maar maak je wél
bezorgd om Gods koninkrijk en dat je elkaar recht doet!' Dat zet hij
tegenover zorg om de 'Mammon', de 'Geldgod'. Niemand kan twee
heren dienen, God én de mammon. Het is één van de twee: God of
geld. Je moet kiezen, want wie het geld als zijn heer kiest, maakt er
zijn god van. Hij dient een afgod. Waarom eigenlijk moeten we
kiezen? Is het niet mogelijk God oprecht te dienen en tegelijk aan
geld belang te hechten? Van de lucht alleen kan niemand leven. Iedereen heeft geld nodig voor voedsel en een dak boven het hoofd.
Geld is een onmisbaar middel voor onze koopkracht. Helaas is geld
tot afgod, tot mammon geworden. Geld kan goed gebruikt worden
maar heeft ongelijkheid en armoede vergroot. Kapitaal heeft zijn eigen wetten gekregen. De sterkste in de markt heeft de macht gekregen om de wereld naar zijn hand te zetten. Alles lijkt te koop. Zó
wordt God niet gediend. Want God wil dat er recht wordt gedaan
aan de aarde en aan alle mensen. Jezus ontmaskert de verafgoding
van geld omdat het mensen tot handelswaar maakt. Maar wat betekent het dan als Jezus tot de armen zegt: 'Maak je geen zorgen over
wat je zult eten of drinken en wat je zult aantrekken. God zorgt wel
voor je'? Dat betekent niet: 'Ikke, ikke, en God voor de rest. Als
arme ben je vaak alleen maar bezig met de zorg om dagelijks brood
en om mee te blijven tellen in de maatschappij. Voor armen betekenen deze woorden: Laat je geen zorgen opdringen door de reclame.
Laat je leven niet bepalen door alle dingen die moeten, dan hijg je
maar achter alles aan. Besteed je kracht aan wat echt van waarde is.
Zoek steun bij elkaar. Ontdek de liefde die in jou is. Zet je op jouw
manier in voor gerechtigheid. De woorden: 'Onze hemelse Vader
weet in zijn liefde dat we voedsel en kleding nodig hebben', betekenen een oproep aan jou en mij om ons ervoor in te zetten dat iedereen voldoende eten en kleding heeft. Wij kunnen anders dan de vogels wél zaaien en maaien. Wij kunnen voedselbanken opzetten en
plekken om kleding te ruilen. Wij kunnen zorgen dat er voedsel genoeg is voor iedere mens op aarde. Wij kunnen regeringen en multinationals vragen om voedsel en water niet meer als machtsmiddel
te misbruiken.
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We zijn zo geschapen dat we elkaar recht kunnen doen en gelukkig
kunnen maken. We voelen ons gelukkig als het goed gaat in onze
familie of met onze partner en we weten heel goed dat geluk niet
met geld te koop is. We mogen het ontvangen! Maar als er geen geluk is, als je in armoe zit, hoe vind je dan vertrouwen? Hoe merk je
dan dat mensen van jou houden en dat God jou niet vergeet? Vaak
merk je dat pas achteraf, als je ziet dat er in alle verdriet en moeilijkheden toch een ommekeer was, een mens die jou zag, een kracht
in je ziel om vol te houden, ondanks al je kwetsbaarheid. Dat vertrouwen dat God er is, hier en nu in jouw leven, groeit als je je zorgen durft te delen. Dat vertrouwen dat God ons draagt wat er ook
gebeurt, kunnen we voeden door samen te bidden. Je vertrouwen
groeit als je ziet hoe mensen van elkaar houden in goede en kwade
dagen.
Beste medegelovigen, ons leven is oneindig kostbaar in de ogen
van God. Vertrouwen dat de Barmhartige ons draagt, is voor geen
geld ter wereld te koop!

Paulus van Mansfeld
Het Heilig Avondmaal
(een verslag van de tweede lezing door pastoor
M. Ploeger - 2015)
In Enkhuizen hebben op twee avonden lezingen over de eucharistie en het heilig avondmaal plaatsgevonden. De lezingen werden gehouden door dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oudkatholiek Seminarie. Mattijs Ploeger is in 2008 gepromoveerd aan de
Universiteit van Utrecht door de bekende hoogleraar prof. dr.
Anton Houtepen. De titel van zijn dissertatie was Celebrating
Church.
Hoe vier je Kerk? Bij Mattijs staat die vraag centraal en komt in
zijn zoektocht uit bij de eucharistie. In zijn dissertatie kijkt hij
naar eucharistie/avondmaal vanuit verschillende christelijke ge-
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loofstradities. Vanuit die benadering kan Mattijs interessante aspecten belichten die ook van belang zijn in de onderlinge verbondenheid van kerken.
De eerste avond was ik onverwachts verhinderd, maar aan de
tweede avond heb ik deelgenomen. Op de eerste avond is er
vooral uitleg gegeven hoorde ik en vragen verzameld die op de
tweede avond werden uitgediept en besproken. In de meeste kerken vieren we - al dan niet wekelijks - de 'Maaltijd des Heren',
het heilig avondmaal of de eucharistie. Maar wat is het bijzondere aan die maaltijd?
Wat heeft dat voor betekenis voor onszelf en voor de gemeenschap?
Is het een losstaand ritueel of verandert het ook mensen en gemeenschappen? Vragen om over na te denken. Zijn we ons bewust van de genade die ons geschonken wordt? Er waren vragen
over de liturgie, verschillende gebruiken door verschillende
priesters.
De betekenis van de liturgie en de uitwerking ervan. Vanuit de
oudkatholieke kerk is de liturgie een uitdrukking van het gezamenlijke geloof van de kerk. Er is geen catechismus. Eigenmachtig veranderen in de liturgie verzwakt de mogelijkheid zich
gemeenschappelijk in de liturgische betekenissen/ inhoud te herkennen. Als voorbeeld noemde hij het amen. Het amen dat door
allen uitgesproken wordt na de gebeden van de voorganger. Als
er in de gemeente niet beaamd wordt, het amen uitgesproken,
kun je eigenlijk niet verder met de liturgie omdat het liturgisch
gebed niet gedragen wordt door de gemeente.
Het is een gezamenlijk gebed. Dit is iets wat we wel herkennen,
ook bij ons wordt na het gebed van de voorganger het amen uitgesproken, alleen merk ik zelf wel, en anderen misschien met
mij, dat het beamen vaak maar door een enkeling gedaan wordt.
Iets om weer eens onder de aandacht te brengen, we bidden sa-
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men, we mogen het "zo zij het"/ amen gemeenschappelijk uitspreken. Of zijn we het niet met het gebed eens en beamen we
daarom het gebed niet?
Wat ook ter sprake kwam is de uitdeling van de communie/avondmaal aan kinderen. Vanuit de vroegste eeuwen is de
volgorde van het toetreden tot de kerk:
Waterdoop, zalving, eucharistie, doop, vormsel verzegeling/ bevestiging/ confirmatie - eerste communie.
Dit kon worden voltrokken aan volwassenen en kinderen.
In de oosters-orthodoxe kerken wordt dit nog steeds zo gedaan.
Dan krijgen de baby's /kinderen de doop, de zalving waarna ze
gelijk de eerste communie mogen
ontvangen. Baby's met een lepeltje
wijn waarin stukjes ouwel zijn
verbrokkeld, zodat ze het toch tot zich
kunnen nemen. In de westerskatholieke kerken zijn de drie
aspecten uit elkaar getrokken. Eigenlijk zouden doop en vormsel weer
bij elkaar gebracht moeten worden en
zou de communie daar (direct of in een later stadium) op moeten
volgen. Dit gebeurt in Zwitserland bij de oudkatholieke kerk al.
In protestantse kringen kun je pas ná je belijdenis aan "de tafel
des Heren", het heilig avondmaal deelnemen. Bij ons als je
gedoopt bent.
Maar mag je iemand het heilig avondmaal, de communie weigeren? De toelating tot de communie/heilig avondmaal geldt voor
gedoopten (ook uit andere kerken). Als de priester bekend is met
het ongedoopt zijn van de betrokkene, kan diegenen de zegen
ontvangen bij de oud katholieken. Ook wij geloven dat je pas als
gedoopte aan het heilig avondmaal kunt deelnemen. Het heilig
avondmaal uitreiken aan iemand die niet gedoopt is geschiedt
wel in de praktijk, maar is de verantwoording van diegene zelf.
Bij de uitnodiging voor het deelnemen aan het heilig avondmaal
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zal de voorganger het belang van het kennen en erkennen van de
betekenis van het heilig avondmaal benadrukken als er gasten
zijn.
Zo waren er wel meer vragen, maar de belangrijkste heb ik met u
willen delen.
Bron: "De bazuin Sions",
blad van Apostolische Christenen
- Herder Ineke Ras

Pinksteren
Enige wetenswaardigheden
Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Wat
begon met de paasnacht, eindigt op pinksterdag. De paastijd, zogeheten omdat Pasen, Hemelvaart en Pinksteren één heilsgebeu-
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ren vormen, neemt hier dus een einde. Op maandag na Pinksteren begint de zogenaamde groene tijd, dat wil zeggen de gewone
zondagen door het jaar, die een voortzetting zijn van de epifanietijd.
Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht ten goede die zich in alle talen tot alle volkeren
wendt.
Op deze vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd,
wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest
neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament.
Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament,
De Handelingen der Apostelen 2:1-6. Op Pinksteren verspreidden zich tongen als van vuur over de apostelen. Deze begonnen
daarop alle volken in hun eigen taal toe te spreken. Het betekende het begin van de verbreiding van het christendom.
Lucas, de auteur van de Handelingen, lijkt het pinkstergebeuren
te interpreteren als een nieuw Sinaïgebeuren, want ook in het
Oude Testament greep God in via wind, storm, gedruis, vuur,
donder en bliksem (Ex. 19). In de Handelingen is het niet anders.
God grijpt opnieuw in om zijn volk te verzamelen, nu niet meer
door de gave van de Wet, de tien geboden, maar door de gave
van zijn geest. En uit deze gave wordt de kerk geboren.

Datum, naam en oorsprong van Pinksteren
Pinksteren wortelt in het joodse Wekenfeest (Sjavoeot). Oorspronkelijk was het een dankfeest voor de binnengehaalde oogst.
In de 2de eeuw n. Chr. kwam de nadruk te liggen op het herdenken van het verbond tussen God en Israël, de gebeurtenis bij de
Sinai, toen God aan Mozes de wet gaf. De christenen namen deze feestdag over om de nederdaling van de Heilige Geest over de
apostelen te gedenken. De christenen zagen een parallel: met
Pinksteren is het de Geest van Christus die de nieuwe wet geeft
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en die de christenen (uit joden- en heidendom) verenigt tot een
nieuw volk van God.
Omdat het joodse Wekenfeest - als men de eerste en de laatste
dag van een periode meetelt - de vijftigste dag was, noemde men
het in het Grieks ook Pentekostè, wat 'vijftig' betekent. Het
woord Pinksteren is hiervan afgeleid. De Griekse woorden haemera pentaekostae betekenen de 'vijftigste dag'. Deze aanduiding
raakte in het jodendom ingeburgerd voor het Wekenfeest. Het
feest werd ook door andere termen aangeduid: pneumatos parousia in het Grieks en Adventus Spiritus Sancti in het Latijn.
Afgezien van het oudtestamentische Tobit 2:1, waar Pinksteren
en het Wekenfeest naast elkaar voorkomen, treft men het woord
Pinksteren alleen in het Nieuwe Testament aan.
In de 15de eeuw waren de eerste, tweede en derde Pinksterdag
feestdagen. Hoewel pinkster-drie nog wel bekend is, wordt tegenwoordig alleen Eerste Pinksterdag gevierd. In sommige streken is men het pinksterfeest echter als een tweedaagse viering
blijven beschouwen, zodat voor velen Tweede Pinksterdag een
vrije dag is.

Niet-kerkelijke (wereldlijke) pinksterfeesten
In feite ontstond het pinksterfeest uit een heidens meifeest, waarbij aan de vruchtbaarheid op het land gedacht werd en waarmee
de mensen de zegen der goden over hun oogst wilden afsmeken.
De analogie met het joodse Wekenfeest spreekt in dat opzicht
boekdelen. Zigeuners begonnen aan hun trekseizoen en in vroeger eeuwen sprak de koning of keizer recht over zijn onderdanen. Voor de eerste christenen was het, evenals voor de joden in
religieus opzicht, niet anders.
Pinksteren werd de dag waarop de paastijd feestelijk werd beëindigd. In de Oost-Syrische en Palestijnse kerk bestond in de 3de4de eeuw de traditie om de hemelvaart van Christus centraal te
stellen. In Jeruzalem vierde men zowel de zending van de Geest
als de hemelvaart. Tegen het einde van de 4de eeuw trad echter
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de zending van de Geest steeds nadrukkelijker op de voorgrond
als de eigenlijke inhoud van de vijftigste dag. Zo kreeg deze dag
een zelfstandig statuut en wordt hij al sinds de 4de eeuw op de
christelijke kalender herdacht. In Europa was Pinksteren vooral
in de Middeleeuwen een groot feest, met steekspelen en dergelijke. Later is het belang van het feest tijdens diverse concilies
teruggebracht. Het mindere gewicht dat de kerk aan het feest
hechtte, had uiteraard tot gevolg dat ook de wereldlijke viering
in intensiteit afnam. Pinksteren werd een wat onbestemde dag,
waaraan de meest uiteenlopende elementen werden gekoppeld.
Aan de vrije dagen rond Pinksteren hebben zich in de loop der
tijd ook allerlei feesten gehecht die losstaan van de kerkelijke
pinksterviering en die buiten worden gevierd, zoals schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden, en voorjaarsfeesten. Deze festiviteiten waren niet altijd aan een bepaalde Pinksterdag gebonden. Sommige begonnen al op pinksterzaterdag. In verschillende
plaatsen, o.a. in de Zaanstreek en Zeeland, werd en wordt een
derde pinksterdag - pinksterdrie - gevierd op de dinsdag na Pinksteren.
Bron: o.a. Wereld Feesten Almanak

Pinksterdata komende jaren:
2016
2017
2018
2019
2020

15 mei
4 juni
20 mei
9 juni
31 mei
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Column van Greet
licht er ook werkelijk is, zelfs als
ik het nog niet kan waarnemen.

Op weg naar
Pasen
De winter, of
wat er voor
door moet gaan, is bijna voorbij
en stiekem verheugen we ons op
de aankomende lente. Stiekem
ja, want het kan nog van alles
worden: regen, wind, sneeuw,
kou en gladdigheid, het zal niet
voor het eerst zijn dat we in februari of zelfs in maart getrakteerd worden door de slechtweer geesten. Zeker is echter
dat er een moment komt dat die
jas aan de kapstok kan blijven
hangen, dat de praatjes op straat
opgewekter klinken en onze bleke huid zowaar een kleurtje begint te krijgen.
En zo zal het ons misschien ook
vergaan in deze Veertigdagentijd.
We mogen ons verheugen op de
opstanding maar daar gaat wel
wat aan vooraf.
Sterker nog, het vreselijk verdrietige is voorwaarde voor het mogen vieren van Pasen en dan heb
ik het niet over het verheerlijken
van de doodsstrijd die Jezus
moest ondergaan.
Pasen is voor mij het feest van
de hoop, het je oprichten uit het
donker op weg naar het licht in
de volledige overtuiging dat dat

Twee herinneringen neem ik met
me mee in deze vastentijd. Misschien kom ik er al schrijvende
achter wat hun samenhang is
want die is er.
Lang geleden, ik was misschien
begin dertig en lid van de Rooms
Katholieke Kerk, bevond ik mij op
Goede Vrijdag in de kerk waar op
het altaar een kruis stond gemaakt van twee ruwe takken.
Kaal en net zo kil als het gedempte licht. Je
kon er niet omheen, je voelt
dat er iets gaat
gebeuren en
terwijl we de
Kruiswegstatie
begonnen gebeurde er iets:
terwijl mijn lichaam meeliep leek het alsof
mijn geest afstand nam en zo
werd ik toeschouwer. En ik zag
hoe voor mijn ogen een woedende massa, duwend en trekkend, schreeuwend en spugend.
Jezus zelf, gebogen onder het
kruis kon ik niet zien maar aan
de bewegingen van de mensen
wist ik waar Hij zich bevond. En
tot mijn schrik zag ik mezelf,
achter de mensen, ver van Jezus
en wat deed ik: ik stopte m’n
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vingers in m’n oren en sloop
weg, op zoek naar een stil plekje
waar ik mezelf kon wijsmaken
dat er niets was gebeurd.
Twee zusters hielpen me overeind, Zr. Benitia en Zr. Gertrudis
en ik huilde en huilde van
schaamte en onmacht en weetniet-wat en terwijl ze me meenamen naar hun huis [toen nog
naast de RK kerk waar nu Intertoys is] zag ik spottende blikken
en hoorde ik iemand zeggen:
….wat een aanstelster…..
Ik kreeg van Benitia en Gertrudis
een washandje voor m’n gezicht,
een zakdoek voor m’n neus,
kopje water, geen vragen maar
aan elke kant van me een engel
die woordeloos troostte. Niets
hoefde ik hen uit te leggen, ik
denk dat ze het wisten. Vanaf
dat moment waren we vriendinnen en dat bleef zo tot ze niet zo
lang na elkaar overleden.
Tien jaar geleden werd mijn
vriendin Esther ziek, ze kreeg
kanker. In augustus 2015 overleed ze. Haar lichaam compleet
gebroken maar haar geest meer
levend dan ooit. Praten kon ze
niet meer, ze schreef het op in
een schriftje als ze iets wilde
zeggen. En wanneer ze haar
handen vragend ophief was dat
nooit om te zeggen: waarom ik?
maar daarmee zei ze: vertel, heb
je nog wat meegemaakt? want
luisteren kon ze nog wel en ze
luisterde.

Iedere maandagmorgen dronken
we samen koffie, d.w.z. ik dronk
koffie want Esther had toen al
twee jaar sonde-voeding en het
laatste half jaar ging ik soms met
de zenuwen in m’n lijf die kant
op, bang voor wat ik zou aantreffen. Zó veel pijn heb ik nog nooit
gezien en ik heb het niet altijd
kunnen aanzien. Als het te bar
werd wapperde ze met haar vingers richting deur, zo van, ga
maar…. Dan had ik de keuze tussen twee gruwelijkheden: blijven
en haar zien lijden of weggaan
en haar alleen achterlaten…..
Het zal jullie niet verbazen dat ik
in haar mijn Jezus herkende.
Zij die zei niet in God te geloven
bracht mij in elk samenzijn dichter bij Hem.
Zo maakte een doodzieke vrouw
van nog maar 30 kg mij bewust
van het belang te blijven, te zijn
op de plek waar wordt geleden.
Barmhartig was
ze voor me, vol
mededogen voor
mijn beperkingen
en boven alles vol
liefde. Zo Jezus.
Nog steeds drink
ik elke maandagmorgen koffie
met Esther. Thermoskannetje mee
en een nieuw
kaarsje voor in het lantaarntje op
de begraafplaats. Ik ben niet
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meer verdrietig maar diep dankbaar dat wij elkaars vriendinnen
mochten worden.
Zou ze verbaasd zijn dat ze nu
toch in de hemel is gekomen?
Ik wens ons allen een Zalig Pasen toe en een zachte lente.
Want Hij komt, dat is zeker!

Greet
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Kopij t.bv. deze Nieuwsbrief
Weet u misschien een interessant artikel, een stukje uit een
periodiek, een wijsheid die u heeft geraakt ….
In overleg plaatsen we uw aangeleverde ontboezemingen
graag in dit blad.
Voor verschijningsdata, zie colofon blz. 1.

Onze jarigen
2 mrt
10 mrt
17 mrt
20 mrt
2
2
29
30

apr
apr
apr
apr

10
26
27
30

mei
mei
mei
mei

20 juni
25 juni
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