MICHAËL-LAURENS GELOOFSGEMEENSCHAP

WEEKBRIEF
30 augustus 2020

In deze Weekbrief herhalen we de oproep om toch vooral de
coronamaatregels na te leven nu de samenleving de ‘coronateugels’ viert en
we doen verslag van de evaluatie van de coronamaatregels in onze
Michaëlkerk. We berichten over de MIVA collecte in aanstaand weekeinde en
we nodigen jongeren uit voor de GIRO PARROQUIAL. Uit ons Aartsbisdom
leest u over een wandeltocht voor jongeren, het landelijke roepingenweekeind
voor jonge mensen en zomerkampen voor kinderen en jongeren. U zult zien
dat ons Aartsbisdom heel actief is voor jeugd en jongeren. Verder leest u over
de heilige moeder Theresa van Calcutta en de heilige Gregorius, kerkvader en
kerkleraar. De bezinningstekst is deze keer van Thomas van Kempen en de
afsluiter stemt tot nadenken.
Veel leesplezier!
Pastoraatgroep Michaël-Laurens:
Ans Weerdenburg, Antoon van Gaans, Sjaak Hozee en Willy Eurlings
Email: pastoraatgroepML@marthamaria.nl.

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
VIERINGEN
 Zondag 30 augustus, 22e zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering,
voorganger: Wies Sarot
 Dinsdag 1 september, 10:00 eucharistieviering, voorganger: pastor Henk
van Doorn
 Zondag 6 september, 23 zondag door het jaar, 10:00 gebedsviering,
voorgangers: Irene Elsevier en Antoon van Gaans
 Dinsdag 8 september, 10:00 gebedsviering, voorganger: Irene Elsevier
 Iedere zondag wordt er om 09:30 uur ook een eucharistieviering van onze
parochie uitgezonden. Via www.facebook.com/RKamersfoort. Deze
Facebooklink werkt ook voor mensen die geen Facebook hebben.
 Iedere zondagochtend zendt KRO-NCRV op NPO 2 een eucharistieviering
uit, vanuit een wisselende locatie in Nederland. Aanvang: 10.00 uur.
Voorafgaand is er om 9.45 uur het Geloofsgesprek.
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INTENTIES ZONDAG 30 AUGUSTUS, 22E ZONDAG DOOR HET JAAR
Roland en Theo van Niekerk.
Maria Antonia Theresia van Beers-Mensing; Hendrika Theresia Ursem-Huiskes
en Renée Theodora de Roo-Raymakers van wie wij kortgeleden afscheid
hebben genomen.
INTENTIES ZONDAG 6 SEPTEMBER, 23E ZONDAG DOOR HET JAAR
Hendrika Theresia Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van
wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
INTENTIES ZONDAG 13 SEPTEMBER, 24E ZONDAG DOOR HET JAAR
Maria Catharina La Poutré.
Hendrika Theresia Ursem-Huiskes en Renée Theodora de Roo-Raymakers van
wie wij kortgeleden afscheid hebben genomen.
OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 02 aug.: € 125,50
Zondag 09 aug.: € 179,20
Zondag 16 aug.: € 80,10
Zondag 23 aug.: € 164,17
Deze collectes komen ten bate van onze Michaël-Laurens geloofsgemeenschap

CORONAMAATREGELS NALEVEN!
Nu in de samenleving de ‘coronateugels’ gevierd worden lijkt het er op dat in
onze Michaëlkerk sommige parochianen de door onze parochie ingestelde
maatregels vergeten of in sommige gevallen zelfs negeren. Dat is beslist niet
de bedoeling! Ook krijgen we signalen van verontruste parochianen die zien
dat medeparochianen de regels niet voldoende naleven. Deze regels zijn
gemaakt om op een veilige manier te kunnen blijven vieren. Daarom nog voor
de duidelijkheid de belangrijkste regels op een rijtje:
1. Aanmelden. U dient zich voor iedere zondagviering aan te melden. Dat
kan vanaf de woensdag voorafgaand aan de betreffende viering. De
aanmelding/registratie is niet alleen om het aantal plaatsen te controleren
maar ook om een bron- en contactonderzoek bij een eventuele coronauitbraak te kunnen vergemakkelijken.
2. Afstand. Houd zowel bij het naar binnen als naar buiten gaan en bij het
koffie drinken buiten een veilige afstand van 1,5 meter tot elkaar.
3. Handen reinigen. Bij het naar binnen gaan ontsmet u uw handen, ook als
u ze kort daarvoor thuis nog zo goed gewassen hebt.
4. Er is éénrichtingsverkeer in de kerk. Naar binnen door het middenpad,
naar buiten langs de zijpaden.
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5. Plaats toewijzing. U krijgt door de koster een plaats toegewezen. U kunt
dus niet op uw ‘vaste’ plaats zitten. Als u vooraan wilt zitten komt u vroeg,
als u achteraan wilt komt u iets later.
6. Zingen. Tijdens de viering wordt er door de kerkgangers vanwege het
besmettingsrisico niet gezongen. Er zal wel een cantor met begeleiding zijn.
De uitgebreide maatregels zijn te lezen in de
Weekbrieven van 13 en 20 juni. Als we ons allemaal
aan die regels houden kunnen we op een veilige
manier blijven vieren.

MIVA COLLECTE VOOR MEDISCHE ZORG IN BANGLADESH
In het weekend van 29 en 30 augustus vindt de MIVA collecte in de
katholieke kerken plaats. Dit jaar besteden ze aandacht aan de medische zorg
in Bangladesh en voornamelijk aan de miljoenen vluchtelingen op de grens
van Myanmar en Bangladesh. Op een klein stukje land leven bijna 1 miljoen
Rohingya vluchtelingen in een vluchtelingenkamp. Terug naar Myanmar
kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet. Er is veel te weinig
voedsel, medische zorg en onderdak. Er zijn wat kleine klinieken gebouwd
maar nog veel te weinig. De droom van pionier Anwar (43) is om het leed van
de mensen hier te verzachten. Daar zet Anwar zich dag en nacht voor in.
Voor meer info : https://www.miva.nl/nieuws/miva-kerkcollecte-2020-vraagtaandacht-voor-vluchtelingen-in-bangladesh/
Collecte van harte aanbevolen zodat pionier Anwar daar meer kan doen..

EVALUATIE CORONAMAATREGELS
Afgelopen week hebben leden van de Pastoraatgroep, Locatieraad en kosters
de coronamaatregels, zoals we die in onze Michaëlkerk hanteren,
geëvalueerd. We zijn nu bijna twee maanden weer ‘open’ en er gaan gelukkig
een heleboel dingen goed, maar het is goed om nu te kijken waar er nog
verbetering mogelijk is. Daarnaast is het nodig om vooruit te kijken naar de
winterperiode, waarbij enkele zaken ongetwijfeld anders georganiseerd
moeten worden. We noemen de belangrijkste punten.


Aanmeldprocedure. Het blijkt dat een aantal mensen het toch moeilijk
vindt om zich via de website aan te melden. Daarom zullen we op de
homepage van het Michaël-Laurens gedeelte van onze parochiewebsite
een duidelijk zichtbare ‘aanmeldknop’ plaatsen die direct ‘doorschakelt’
naar het vieringengedeelte waarbij alleen de vieringen van onze
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Michaëlkerk te zien zullen zijn. Daar kunt u zich vanaf de woensdag
voorafgaand aan de zondagvieringen aanmelden.
Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om u op woensdag, donderdag
en vrijdagochtend tussen 08:00 en 12:00 telefonisch op te geven via het
secretariaat (030-2200025) en op vrijdag- én zaterdagavond tussen 19:30
en 21:00 uur bij Irene Elsevier (030-2293757)
Zowel de aanmelding via de website als de telefonische aanmelding
sluiten vrijdagavond om 21:00 zodat de presentielijsten voor de
zondagochtend nog op tijd afgedrukt kunnen worden.
Registratie. Bij binnenkomst in de kerk wordt iedereen geregistreerd.
Omdat het soms moeilijk is om de 1,5 m. afstand te houden als iemand
zijn naam etc. noemt zal er gezocht worden naar een scherm om de
mensen te beschermen.
Koffie/thee drinken na de viering. Tot nu toe hebben we bijna ieder
zondag na de viering koffie kunnen drinken op het kerkplein. Slechts één
zondag kon dat niet vanwege het slechte weer. Veel mensen blijven
gezellig koffie/thee drinken na de mis. Zoals pastor Mauricio Meneses zegt:
“de beste koffie van de week, is de koffie na de preek’. Als het slecht weer
is zullen we er niet toe overgaan koffie te schenken achter in de
ontmoetingsruimte van de kerk omdat dan de 1,5 meter maatregel niet te
handhaven zal zijn en dus het coronabesmettingsrisico te groot is. Dit
zullen veel mensen jammer vinden. We blijven wel nadenken hoe we deze
manier van gemeenschapszin op een andere wijze kunnen behouden.
Gebruik hoofddeuren als ingang. Vanwege een goede
doorstroming/logistiek worden de hoofddeuren als ingang gebruikt. Dit zal
in de winter met het koude weer problematisch zijn omdat er dan veel
warmte de kerk uitgaat. Daarnaast is het al enkele jaren de wens van de
Pastoraatgroep om de hoofddeuren het hele jaar door te kunnen gebruiken
omdat het een veel vriendelijker en meer uitnodigende ingang is omdat je
vanuit de ingang direct richting altaar kunt kijken. Daarom is nu besloten
dat er concrete plannen gemaakt gaan worden voor de bouw van een
doorzichtig ontvangstportaal onder de koorzolder. Dat zal echter niet in
2020 gerealiseerd kunnen worden en bovendien moet er ook eerst budget
voor gereserveerd worden. Daarom zal bij heel kou weer voorlopig het
rechterportaal als ingang gebruikt gaan worden.

Over het algemeen is men tevreden over de coronamaatregelen die wij in
onze kerk genomen hebben. Desondanks blijft het aantal kerkbezoekers
achter ten opzichte van voor de coronatijd. Het is natuurlijk op dit moment
ook vakantietijd en daarmee zijn er altijd iets minder mensen. Toch zouden
we graag willen weten waarom sommigen de weg naar de kerk nog niet
teruggevonden hebben. Als we dat weten kunnen we er misschien iets aan
doen. Daarom horen we graag uw reacties.
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GIRO PARROQUIAL
Een paar maal per jaar zijn er
Missen speciaal voor jongeren.
Deze zijn bedoeld voor alle
jongeren uit de Martha en Maria
parochie. De eerstvolgende viering
is op zaterdag 19 september in de
H. Michaëlkerk in De Bilt.
Voorafgaand aan de
Eucharistieviering is er van 19:00
tot 20:00 uur een informele bijeenkomst van de jongeren in of bij de H.
Michaëlkerk. Van 20:00 tot 21:00 uur is er in de H. Michaëlkerk een
Eucharistieviering met pastor Mauricio Meneses als celebrant. Pastor Mauricio:
“Leuk om samen met een leuke groep jongeren/tieners zoveel inspiratie op te
doen”.
Hieronder foto’s van een vorige GIRO PARROQUIAL in Maartensdijk.
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE
TEAMWEETJES
Wist u dat…
…het team zich het hoofd breekt over een goede manier om Allerzielen
te vieren?
…hetzelfde geldt voor Kerstmis?
…we druk zijn met het opstarten van het nieuwe seizoen?
…’achterstallige’ eerste communievieringen gevierd worden in
september en november?
…het vormsel gepland is voor 24 januari in Amersfoort en voor 7
februari in de Martha & Maria parochie?
…pastor Mauricio wel twintig inhaaldoopjes heeft deze weken?
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM
WANDELTOCHT NAAR BUNNIK VOOR JONGEREN
Met het einde van de zomer in zicht,
komen er ook weer activiteiten van JA
(Jong Aartsbisdom) aan. “We beginnen
het seizoen op zaterdag 19 september
klein met een wandeling vanaf Utrecht
naar Bunnik en weer terug samen met
mgr. Hoogenboom. Het is een prachtige
wandeling langs de Kromme Rijn, langs
Amelisweerd en landgoed Rhijnauwen en
door de polder naar Bunnik,” aldus het
JA-team.
“Mgr. Hoogenboom loopt al jaren de Nijmeegse Vierdaagse dus hij is een zeer
geoefende wandelaar,” zo vervolgt het JA-team. Het thema is ‘Onderweg met
de Heer’, naar het voorbeeld van de Emmaüsgangers. “Het wordt dus een
kleine pelgrimage. In Bunnik nemen we nog de tijd voor gebed in de kerk en
dan lopen we terug of pakken lekker makkelijk de bus, neem dus wel een
mondkapje mee voor de zekerheid!”
Programma:







09.30 uur auto parkeren bij bisschopshuis (links de steeg in na Mgr. van
de Weteringstraat 9)
10.00 uur Eucharistieviering door mgr. Hoogenboom in de St.
Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36, 15 min lopen vanaf P)
11.30 uur start wandeling vanaf St. Catharinakathedraal naar Bunnik.
Lunch zelf meenemen
14.00/15.00 uur pauze bij St. Barbarakerk en bidden Vespers
Terugwandelen of we pakken de bus
Hapje eten of naar huis (dat weten we nog niet zeker, maar dat valt altijd
wel te regelen)

Aanmelden:
Graag bij Sarah Mijhad via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl zodat de
organisatie “weet hoeveel mensen we kunnen verwachten.” Bij te weinig
aanmeldingen gaat het niet door (minimaal 10 mensen). Er is geen maximum
want alles is buiten en de kerk is groot genoeg.

7

LANDELIJK ROEPINGENWEEKEND IN KLOOSTER TE THUINE
Van 16 t/m 18 oktober 2020 organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden
een roepingenweekend voor jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar. Dit
weekend staat open voor deelnemers uit alle zeven Nederlandse bisdommen.
Het roepingenweekend wordt gehouden in het Franciscanessenklooster te
Thuine (Duitsland), waar de deelnemers verblijven in het gastenhuis.
Volgens organisator Tjitze Tjepkema is het gastenverblijf “meer dan groot
genoeg om aan alle huidige corona veiligheidsvoorschriften te kunnen
voldoen.” Tjepkema is pastoor van Coevorden en tevens het gezicht van het
roepingenpastoraat in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Rector Kuipers van
de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de
Interdiocesaan Roepingen Overleg is enthousiast: “Dit is een mooi en zinvol
initiatief voor mensen die willen onderzoeken wat God van hen vraagt. Geef
je dus snel op voor dit roepingenweekend!”

V.l.n.r.: Tjitze Tjepkema, Gerrie Conen, mgr. Van den Hout (met blauwe zusters op het
beeldscherm), Jolanda en Sander Hof.

“God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zouden wij meer
ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?,” zo meldt de
foldertekst.
Aanmelden kan tot 1 oktober, er wordt een vrijwillige bijdrage van € 40,- per
persoon gevraagd.
Voor meer informatie klik hier.
Meer informatie en aanmelding, tel.: 06 11273673, e-mail: tjepk090@planet.nl
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ZOMERKAMPEN: SPEL, CATECHESE EN FEESTEN
Veel activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht
konden de afgelopen maanden vanwege de
coronacrisis niet doorgaan, maar de
zomerkampen (1-6 augustus) in Haarle
gelukkig wel. Het kinderkamp (7-12 jaar)
had als thema ‘Beloofd is beloofd’, het
tienerkamp (13-16 jaar) stond in het teken
van de christelijke feesten. Vicaris Hans
Pauw (Jeugd en Jongeren) kijkt tevreden
terug: “Het was een mooie week vol met spel maar ook met inhoud.”
Klik hier voor een uitgebreid verslag van de zomerkampen.

9

HEILIGEN
Gregorius de Grote osb, Rome, Italië; paus & kerkvader; † 604.
Feest 12 maart & 3 september.
Hij werd rond 540 te Rome geboren als zoon van de
Romeinse prefect Gordianus en matrone Silvia, die
later zelf ook als heilige zou worden vereerd. Mede
op grond van zijn hoge komaf werd hij in 572
stadsprefect. De dood van zijn vader betekende een
ommekeer in zijn leven. Hij liet zes kloosters
bouwen op Sicilië, maakte van zijn ouderlijk paleis
op de Clivo Scauri een benedictijner klooster en
trad zelf in. Hij was vijf jaar pauselijk afgezant in
Constantinopel en vijf jaar abt van zijn klooster.
Stond vijf achtereenvolgende pausen met advies
bij. Op 3 september 590 werd hij zelf tot paus
gekozen als opvolger van Pelagius II.
Gregorius had een organisatietalent en was een
begenadigd spreker die geen blad voor de mond
nam. Hij zond missionarissen naar het Engeland om
1844. Altaarstuk door Josef Stoiber.
Duitsland, Grongörgen,
er het evangelie te brengen. Op basis hiervan deelt
Bedevaartkerk St-Gregorius.
Gregorius met Augustinus de eretitel ‘Apostel der
Engelsen’. Daarnaast droeg hij bij tot de bekering van de Franken, de
Longobarden in Italië en via zijn vriend Sint Leander van Sevilla van de
Visigoten in Spanje.
In 602 voerde hij de reeds bestaande veertigdaagse vastenperiode voor
Pasen in voor heel de Kerk. Hij stelde regels op voor passende kerkmuziek;
deze muziek is sindsdien naar hem genoemd: Gregoriaans. Zijn 'Regula
pastoralis' (Herderlijke Regel) over ascese en pastorale zorg werd door de
heilige koning Alfred de Grote († 889; feest 28 oktober) in het Engels
vertaald. Beroemd is ook zijn commentaar op het boek Job ('Moralia') en zijn
'Dialogen' (vier boeken).
Geleerden zeggen van hem dat hij de grondslag heeft gelegd voor het
middeleeuwse pausschap. Zelf noemde hij zich het liefst 'servus servorum
Dei' (dienaar der dienaren Gods). Hij werd opgevolgd door paus Sabinianus (†
606).
Weerspreuk 12 maart
"Is het weer op Sint-Gregorius dol, dan kruipt de vos reeds uit zijn hol.
Maar is het schoon en zonder vlagen; hij schuilt nog veertien dagen."
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Moeder Teresa (gedoopt Agnes Gonxha Bojaxhiu), Calcutta, India;
stichteres & kloosterzuster; + 1997. Feest 5 september
Sloppenwijken
Er dwaalt een Europese vrouw door de
sloppenwijken van Calcutta. De armen kijken
vreemd op. Wat heeft zo'n dame hier te zoeken?
Ze gaat eenvoudig gekleed in een lang wit gewaad
met blauwe lange biezen. Alles wat ze bij zich
heeft, is een stuk zeep en een handvol roepies. Ze
begint gesprekjes en blijkt hun taal vloeiend te
spreken. Wat wil ze? Ze zegt dat ze namens God
komt om het lot van de armen te verlichten. Dan
kan ze geen hindoe zijn, want die helpen de
armen niet. De armen hebben hun ellende immers
te danken aan hun vorige levens, en nu moeten ze
zich schikken in hun lot. Deze vrouw redeneert en doet heel anders. Ze helpt
de moeders bij het wassen van hun baby's; ze verzorgt en reinigt de open
wonden van zieken; ze draagt mannen en vrouwen in haar armen die op de
open weg liggen te creperen naar een beschutte plek zodat ze menswaardig
kunnen sterven. Wie is zij dat ze dit allemaal doet?
Na enige tijd opent ze een slumschool; daar kunnen de kinderen leren lezen
en schrijven. Tegelijk praat ze met hen over hygiëne; ze leert hen zich te
verzorgen. Op de vraag waarom ze dit allemaal doet, begint ze te vertellen
over Gods liefde: "God houdt echt van jullie" zegt ze, "Hij heeft mij gevraagd
dat aan jullie te laten zien."
Roeping

Moeder Teresa heette oorspronkelijk Agnes Gonxha Bojaxhiu en was
afkomstig uit Skopje, de hoofdstad van Macedonië (geboren: 26 augustus
1910). Haar ouders waren Albanezen. Die vormden de minderheid in
Macedonië. Agnes' ouders waren katholiek. Haar moeder leerde haar kinderen
dat ze iets over moesten hebben voor anderen. Zo waste de kleine Agnes
twee keer per dag een alcoholiste die niet meer voor zichzelf kan zorgen.
Agnes las boekjes over missionarissen in India. Daarin werd trots verteld hoe
priesters, zusters en broeders hun eigen thuisland opgaven om in dat verre
land de genade van God te verkondigen in woord en daad. Als zij dat ook
eens ging doen? Die vraag liet haar niet meer los. Op haar achttiende had ze
haar besluit genomen: ze zou missionaris worden in India. Ze koos als
kloosternaam Teresa. Leer hier verder.
Ze werd op 4 september 2016 door paus Franciscus heilig verklaard.
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Johannes Chrysostomus, Constantinopel, Klein-Azië; bisschop, kerkvader &
kerkleraar; † 407. Feest 13 & † 14 september
Johannes werd geboren te Antiochië, Syrië, in het
jaar 347. Hij kreeg een opleiding tot retor.
Welsprekendheid was in zijn tijd misschien wel het
belangrijkste vak om verder te komen in de
wereld: je moest het woord kunnen voeren.
Omdat hij een hoogbegaafd spreker was, vlug van
begrip en glad van de tongriem gesneden, leek er
voor hem een prachtige politieke carrière
weggelegd. Maar tijdens zijn studies was hij gaan
ontdekken dat de christelijke geloofsleer eigenlijk
de enige levensbeschouwing was die iets te
vertellen had over alle facetten van het leven,
inclusief de kennis van het goddelijke, de
zichtbare en onzichtbare wereld, de wetenschap,
de vragen rond goed en kwaad en je eigen
persoon.
Hij trok zich als monnik terug in de eenzaamheid om God te zoeken en beter
te leren kennen. Van daaruit werd hij in 398 geroepen om Sint Nectarius op
te volgen als patriarch van Constantinopel, destijds de hoofdstad van het
Oost-Romeinse Rijk. In die hoedanigheid herzag hij de Griekse liturgie en
besteedde hij veel aandacht aan bijbeluitleg. Hij had een grote bewondering
voor Sint Paulus. Over zijn uitleg van het evangelie van Matteüs moet de
grote kerkgeleerde Sint Thomas van Aquino eens gezegd hebben: 'Het bezit
daarvan zou mij liever zijn dan de hele stad Parijs'.
In zijn preken en geschriften, waarvan er vele bewaard zijn gebleven, wist hij
te zeggen waar het op stond. De zuiverheid van geloof en zeden ging hem
boven alles. Hij joeg daarmee keizerin Eudoxia tegen zich in het harnas. Tot
tweemaal toe wist zij gedaan te krijgen dat hij in ballingschap moest.
Ongebroken ijverde Johannes voor de verbreiding van de christelijke geest:
hij preekte, schreef, stuurde zendelingen naar delen van de wereld waar het
christendom nog niet was doorgedrongen; hij deed wèl aan de armen; kortom
hij was even geliefd bij zijn eigen mensen als gehaat bij zijn tegenstanders.
Hij schreef vele boeken en pastorale werken.
Hij stierf in 407 in ballingschap in het Armeense stadje Comana (het huidige
Tokat, Noordoost-Turkije), zestig jaar oud. Daar vond hij ook voorlopig zijn
laatste rustplaats. In 1568 werd hij door paus Pius V uitgeroepen tot
kerkleraar.

12

BEZINNING
Het moet ons, gewone mensen, niet ergeren dat in de kerk zo gauw onkruid
opkomt en dat er veel gemopperd wordt; want goede en kwade mensen
komen altijd samen voor, en naast mensen van kwaliteit komen ook mindere
voor. Mensen van niveau zijn zeldzaam, en overal ontmoet je aardewerk met
barsten. Daarom moet ieder mens naar zichzelf kijken, en begrip hebben voor
een medemens die fouten maakt. We moeten zelf ook toegeven dat we
fouten hebben. Naarmate we verder afstaan van echte volmaaktheid, zullen
we ons bescheidener opstellen. In onze zondigheid en ons struikelen zijn we
broeders en zusters van elkaar. Een mens wordt gelouterd door geduld. Hij
leert mee te leven met mensen die bedroefd zijn; hij wordt bescheiden door
zijn verdriet; hij gaat gelijken op Christus in diens lijden. Hij wordt
bescheidener en minder onverschillig.

Thomas van Kempen, Navolging van Christus.
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AFSLUITER

“Ik word 'de armste president' genoemd, maar ik voel me niet arm. Arme
mensen zijn mensen die alleen maar werken om te proberen een dure
levensstijl te behouden, en die altijd meer en meer willen.”
Jose Mujica
Voormalig president van Uruguay
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