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Inleiding door redactie 

Beste allemaal, 

Een bijzondere maand waarin we onze 

Kerstavond viering gaan missen, maar met 

ons hart bij elkaar zijn. Mooi nieuws is de 

wijding tot diaken van Antoon van Gaans en 

H. Meijer op 15 januari. Zie hiervoor de 

aankondiging in de nieuwsbrief.  

Wij wensen u fijne dagen met liefdevolle 

mensen die u omringen. 

Maria en Stephan 

 

 

  



 
2 

 

 

NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP  

VIERINGENROOSTER 
 

• Zondag 19 december, 23e zondag door het jaar, 10.00, voorgangers: W. 

Eurlings en I. Elsevier, cantors en samenzang 
• Dinsdag 21 december,10.00 gebedsviering 

 

• Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10.00, communieviering, 
voorgangers: K. van Gestel en K. Elsevier 

• Zondag 26 december, Tweede Kerstdag, Heilige Familie, 10.00, 
communieviering, voorgangers: I. Elsevier en W. Kremer 

• Dinsdag 28 december, 10.00, gebedsviering 

 

• Zondag 2 januari, Openbaring van de Heer, 10.00, communieviering, 
voorgangers: J. van Gaans en W. Eurlings  

• Dinsdag 4 januari, 10:00 gebedsviering  
• Zondag 9 januari, Doop van de Heer, 11:00 eucharistieviering, celebrant: 

M. Meneses 
• Dinsdag 11 januari, 10:00 gebedsviering, 

• Zondag 16 januari, 2e zondag door het jaar, 10:00 communieviering, 
voorgangers: J. Vroom en I. Elsevier 

• Dinsdag 18 januari, 10:00 gebedsviering, 
 

• Iedere zondag worden er vieringen vanuit onze parochie uitgezonden; zie 
hiervoor https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/   

• De Eucharistieviering vanuit ons Eucharistisch centrum wordt om 11:00 
uur uitgezonden via Kerkomroep. 

  

https://marthamaria.nl/vieringen/vieringen-luisteren/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12319
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NIEUWS UIT ONZE PAROCHIE  
 

Corona en wat dat betekent voor Kerstmis 

De bisschoppen hebben bepaald dat alle publieke vieringen na 17.00 niet 

meer zijn toegestaan. Dat betekent dat de kerstavondviering, zoals die 

gepland stond, geen doorgang kan vinden. 

 

Het parochiebestuur en pastoresteam hebben besloten om op kerstavond, 24 

december, twee livestream vieringen te verzorgen: 

 

21.00 uur vanuit de St. Martinuskerk in Hoogland 

22.30 uur vanuit de H. Nicolaaskerk in Baarn. 

 

Beide vieringen zijn voor beide parochies. De links van deze livestreams 

zullen gedeeld worden via de websites. 

 

Voor de twee woord- en communievieringen op eerste en tweede kerstdag 

zult u weer moeten reserveren zoals we dat tot augustus ook hebben gedaan. 

 

Daarvoor gaat u op de website van onze Martha en Maria parochie 

(www.marthamaria.nl) naar Vieringen en klikt u op de eerste knop: 'alle 

vieringen'. 

In het volgende scherm kunt u dan op de knop 'alle locaties' klikken en dan 

'Michaëlkerk de Bilt' kiezen (de laatste in het rijtje), waarna u zich kunt 

opgeven. 

 

Let op: u dient nu ook voor kinderen te reserveren. 

 

U kunt zich vanaf vier dagen van tevoren opgeven. Dus voor Eerste Kerstdag 

vanaf dinsdag 21 december, en voor Tweede Kerstdag vanaf woensdag 22 

december. Reserveren kan tot uiterlijk 20:00 uur de avond tevoren.  

 

Verder gelden de regels als eerder dit jaar: mensen zonder internet kunnen 

zich telefonisch opgeven via het secretariaat (030-220 00 25) op werkdagen 

van 9:00 uur tot 12:00 uur. 

 

De volgende regels blijven gelden: 

– 1,5 m. afstand houden, tenzij u een huishouden deelt. In de Michaëlkerk 

zijn die afstanden weer aangegeven met pijlen in de banken met een 

knielbank. De overige banken dienen vrij te blijven (de mensen die de 

communie uitdelen moeten daar kunnen lopen). 

http://www.marthamaria.nl/
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– Mondkapjes op wanneer u zich verplaatst, dus vanaf binnenkomst tot u bij 

uw plaats bent aangekomen. U mag dan het mondkapje afzetten (hoeft niet). 

Na afloop van de viering weer het mondkapje op. 

 

– Handen desinfecteren bij binnenkomst en door het middenpad naar uw 

plaats lopen. Na afloop van de viering langs de zijpaden weer naar buiten, 

waarbij u natuurlijk de collecte niet vergeet. 

 

– Volkszang is toegestaan, maar wellicht kunt u zich qua volume wat 

inhouden. 

 

– Voorlopig zullen we geen koffie schenken na afloop van de 

zondagsvieringen. We kunnen nog niet zeggen wanneer dat wel weer kan.  

Laten we goed voor elkaar en voor onszelf zorgen door ons aan deze regels te 

houden. 

 

Pastoraatgroep Michaël/Laurens geloofsgemeenschap 
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Wijding Antoon van Gaans en H. Meijer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note van de redactie: u kunt de wijding volgen via deze link. U hoeft hiervoor 

geen facebook te hebben dus u kunt op deze dag meegenieten van de wijding 

van deze twee heren. 

https://www.facebook.com/pg/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/videos/?ref=page_internal
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Bericht van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). 
 

Iedere locatie van de H.H. Martha en Maria kent een Parochiële Caritas 

Instelling (PCI)!  

 

Maar wat doet de PCI nu eigenlijk?  
 

Het woord caritas betekent liefde. Het komt van ‘carus’ in het Latijn en dat 

betekent ‘kostbaar’. Het is de liefde van God voor de mensen, en de liefde 

van de mensen tot God, en tot elkaar. Dat is de christelijke naastenliefde. 

Vanuit deze liefde helpt de Parochiële Caritas Instelling (PCI) mensen, die in 

financiële of materiële nood verkeren. 

 

PCI probeert te helpen als er plotselinge behoeften en noodsituaties zijn 

ontstaan. Wij bekijken samen welke hulp er mogelijk is. 
 

Het signaleren van problemen en ze voorkómen is er in de afgelopen jaren 

niet gemakkelijker op geworden. Na invoering van de WMO (1 jan. 2015) 

moesten de Gemeenten hun verantwoordelijkheid oppakken en moesten zij 

ervoor zorgen dat schrijnende misstanden werden opgelost. De gemeenten 

moesten in hun verantwoordelijkheid groeien en dat ging in de ene gemeente 

beter dan in de andere.  

 

Ook heeft de invoering van de Wet op de Privacy (AVG) het er niet 

gemakkelijker gemaakt om mensen die incidentele hulp goed kunnen 

gebruiken, op het spoor te komen. Hierdoor is de rol van ondersteuning door 

bijv. PCI-en en Diaconieën minder zichtbaar geworden. Maar die belangrijke 

rol is er wel degelijk! En natuurlijk heeft Corona ons de afgelopen jaren niet 

geholpen en is veel onzichtbaar gebleven. Daar wil de PCI wat aan doen. 
 

Een voorbeeld: een gezin dreigt in de kou te komen te zitten door een 

dreigende afsluiting van energie. Rekeningen konden kennelijk niet worden 

betaald en alles loopt vast. Er moet acuut hulp geboden worden om de 

situatie niet erger te maken dan die al is. Er is al dan niet overleg met bijv. 

de gemeente en er wordt voorkomen dat de energie wordt afgesloten. Er 

wordt ook gewerkt aan het voorkomen van het verder uit de hand lopen van 

de problemen.  
 

Een lokale PCI bestaat uit werkgroepen die lokaal ondersteuning bieden aan 

noodsituaties en die zomer- of winteracties opzetten.  Een mooi voorbeeld is 

bijvoorbeeld de Kerstactie voor de scholen van de locatie Maria Koningin in 

Baarn waarbij via samenwerking met schooldirecteuren de groeiende groep 

gezinnen die het financieel zwaar hebben, toch hun kerstboodschappen 

kunnen doen. 
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Ook ondersteunt de PCI bijvoorbeeld de lokale Voedselbanken en 

SchuldHulpMaatje en andere initiatieven die mensen helpen alles weer op de 

rit te krijgen. 
 

Vraag aan u 

Het PCI bestuur wil mensen helpen maar heeft ook uw ogen en oren nodig 

om te signaleren daar waar hulp geboden is en vraagt u om die mensen op 

ons spoor te zetten zodat we ze kunnen proberen te helpen. 

 

Wilt u contact opnemen dan kan dat via een email naar pci@marthamaria.nl 

Uw PCI contactpersonen gaan vanzelfsprekend vertrouwelijk met uw 

informatie om. 
 

Mocht u het werk van de PCI willen ondersteunen dan kan dat. Een financiële 

bijdrage op de rekening van PCI Martha en Maria is meer dan welkom.  

Het rekeningnummer is: NL21 RABO 0359 9000 38 
 

  

mailto:pci@marthamaria.nl
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Nieuws uit Malawi 

Na de Malawiviering van zondag 3 oktober j.l. waarin we u informeerden over 

de laatste ontwikkelingen van het landbouwproject in Mwanza, heeft de 

werkgroep Malawi veel donaties mogen ontvangen en daarmee is ons 

streefbedrag van € 10.000, - gehaald. Daar zijn wij u allen zeer dankbaar 

voor en is het mogelijk om dit mooie project verder te ondersteunen en een 

bedrag te reserveren om de continuïteit te garanderen. We verwachten echter 

dat zij steeds minder afhankelijk worden van ons. We kunnen u melden dat 

de eerste inkomsten door de verkoop van de geteelde watermeloenen, bonen 

en tomaten zijn ontvangen. Dat is bemoedigend voor het vertrouwen in en de 

verdere ontwikkeling van dit project.  

Het leven staat niet stil in Malawi. Zo ook niet de groei van de gewassen die 

op de boerderij worden geteeld. Hieronder een overzicht van het perceel waar 

de gewassen worden verbouwd. 

Aan de onderzijde van de foto ziet u de Mwanzarivier. De vakverdeling in 

kleur geeft de perceelgrootte aan per gewas. De gewassen die er geteeld 

worden zijn: 1: gember (13.000 m2), 2: watermeloen (3.000 m2), 3: 

bladgroenten (800 m2), 4: tomaat (650 m2), 5: mais en pompoen (500 m2), 

6: mais (3.200 m2), 7: sperziebonen (3.000 m2). In totaal is dit 24.150 m2, 

oftewel 2,4 ha. Zoals u eerder heeft kunnen lezen is het totale perceel 5 ha. 

In februari zal er knoflook worden geplant en in overleg met de zusters nog 

andere groenten.
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De eerste 300 watermeloenen zijn 

geoogst en inmiddels in Mwanza en 

omgeving verkocht. Daarna volgt een 

tweede ronde van de meloenoogst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sperzieboontjes en tomaten worden ook geoogst, naar gelang de rijping. 

Zij zijn deels voor eigen gebruik en deels voor de lokale verkoop.  
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Hiernaast een foto van 

bladgroenten. Enkele groenten 

die worden verbouwd zijn: 

Mosterdblad, chinese kool, 

bonongwe (lijkt op andijvie), sla 

en spinazie. 

 

 

Mais wordt verbouwd als enkel gewas, 

maar er zijn ook percelen waar twee 

gewassen bij elkaar worden geteeld, zoals 

op de foto rechts , een combinatie van 

mais en pompoen. 

 

 

De eerste 3000 m2 

gember is geplant en na 

3 tot 4 weken zal het 

eerste groen boven de 

grond uitsteken. De 

gember wordt tussen de 

mandarijnenbomen 

gezet. In de witte zak 

zitten de gemberknollen



 
11 

 

 

 

Met behulp van een afstandslat wordt de gember 

op de juiste afstand van elkaar geplant.   

 

 

 

 

 

 

 

Er is een nieuwe irrigatiepijp 

aangesloten en een pomp die 

het water uit het grote reservoir haalt. Ondertussen is het volgende perceel 

klaargemaakt voor het planten. Dit betekent ruggen maken, en koeienmest 

toevoegen. 316 Kilo zaden is al gebracht. We kijken ernaar uit hoe dat zal 

groeien tussen de mandarijnenbomen door.  

 

Mangochi 

In Mangochi ondersteunt onze werkgroep de bouw van een school. Na enige 

bouwvertraging hebben we het bericht ontvangen dat zij in januari 2022 met 

2 klassen willen gaan starten.  

 

 

 

 

Het gebouw ziet er mooi uit en nu wordt de laatste hand gelegd aan de 

inrichting van de 2 lokalen. Zij willen graag 100 schoolbanken plaatsen en 

nog enkele toiletten realiseren. 
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Er zijn twee leerkrachten nodig, één daarvan zal een zuster van het convent 

zijn. Het door de werkgroep gereserveerde geld dat nodig is voor de inrichting 

van de school is inmiddels aan de zusters gedoneerd en we hopen volgend 

jaar weer enkele foto’s te mogen ontvangen van de gemeubileerde 

klaslokalen met hun leerlingen. 

 

Verzoek zr. Rose 

Nog niet zo lang geleden hebben we een verzoek ontvangen van zr. Rose. Zij 

is overgeplaatst naar Tsangano, naar een kliniek aan de rand met 

Mozambique, die Yvonne en Frank Diepstraten in 2002 hebben bezocht toen 

zr. Ernestina daar hoofd was. 

De vraag aan de werkgroep is in hoeverre we gehoor kunnen geven aan haar 

verzoek voor vervanging van o.a. lakens en matrassen en renovatie van de 

gebouwen, maar de grootste behoefte ligt nu bij het inkopen van medicijnen 

en reparatie van een watertank. 

Zo ziet u dat er steeds nieuwe vragen om ondersteuning vanuit Malawi blijven 

komen en daarom hopen wij dat we ook weer op u mogen rekenen om de 

mensen aldaar te kunnen blijven ondersteunen in hun noden. 

 

Dan rest ons nog u allen een Zalig Kerstmis toe te wensen en een Gezegend 

2022. 

 

 

Werkgroep Malawi, 

Leonie Eurlings 

Eveline Meijer 

Jacqueline van Gaans 

Frank Diepstraten 

 

 

Uw giften blijven welkom op: 

Rekening:  NL03INGB0006525447 

  H.H. Martha en Mariaparochie 

  Baarn 

o.v.v. Kerkfonds Malawi M&L locatie. 
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NIEUWS UIT ONS AARTSBISDOM 

Eerste deel cantorcursus afgesloten 

1 december 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

In deze tijd van de coronaviruspandemie gingen veel koren over tot de inzet 

van cantores. Vandaar dat de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia voor 

kerkmuziek een cantorcursus organiseert voor mensen die verder willen 

komen met voorzingen in de liturgie zoals cantores, voorgangers en 

koorleiders. Inmiddels is het eerste deel bestaande uit vier cursusochtenden 

in oktober-november afgesloten. 

Marcus de Haard van Sint Caecilia was cursusleider en licht de achtergrond en 

de inhoud van deze cantorcursus toe: “Een belangrijke taak van de cantor is 

het voorzingen van de antwoordpsalm, een onderdeel van de woorddienst. 

Tijdens de cursus werd uitleg en oefening gegeven in communicatie, 

ontspanning, ademhaling, houding en aankondiging. Maar ook de 

voorbereiding, de tekst, de muziek en het luisterend zingen. Welke stem zet 

je op? Het werken met verschillende soorten microfoons kwam eveneens aan 

bod, evenals de akoestiek van een kerk, de plek van de cantor en de 

samenwerking met de organist. In de aangesloten kerkruimte werd het 

geleerde vervolgens in de praktijk gebracht.” 

 

Cursist Elles Veltkamp over deze cursus: “De sfeer was erg goed. Het 

luisterend zingen was nieuw voor de meesten van ons. Zingen niet als doel, 

maar als middel om de liturgie te vieren. Een cantor hoeft niet per se de 

beste zanger van het koor te zijn. Zuiver en herkenbaar is genoeg. Veel 

belangrijker is het vermogen tot interactie met de overige gelovigen; het 

aanzetten tot samenzang en het zachter zingen of zwijgen als de rest van de 

kerk zingt, of wordt geacht te zingen. Het eindresultaat van deze cursus geeft 

een goede start voor deel twee van de cursus, die gepland staat voor 2022. 

In totaal bestaat de cursus uit drie blokken van vier tot zes lessen.” 
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Dag van het Jodendom (2) 

 

In het kader van de jaarlijkse Dag van het 

Jodendom organiseert de Diocesane 
Werkgroep Kerk en Jodendom van het 

Aartsbisdom Utrecht op zondag 23 januari 

voor alle geïnteresseerden (inclusief 
medechristenen van andere kerken en 

kerkelijke gemeenschappen) een 
inspiratiebijeenkomst in de H. Apostel 

Pauluskerk te Utrecht. 
 

Op het programma staan twee lezingen: ‘Rabbijnse teksten over leraarschap 

en leiderschap’ door dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van 
Tilburg (TST) en ‘Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van 

zijn tijd’ door prof. dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en 
Oudchristelijke literatuur aan de TST. 
 

Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht 
 

Aanvang: 15.00 uur 
 

Aanmelden: De bijeenkomst is gratis bij te wonen.  
Aanmelden via receptie@aartsbisdom.nl of tel.: 030 2361570 is verplicht. 

  

mailto:receptie@aartsbisdom.nl
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HEILIGEN 

Grietje Schouten, Bilthoven, Nederland. 

Een streng Nederlands-Hervormd opgevoed meisje uit 
Marken, geboren op 17 oktober 1915. Toen ze een-en-

twintig was, werd bij haar tuberculose (tbc) vastgesteld.  

Door toedoen van haar huisarts werd ze opgenomen in 

het sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven. Dit werd 

geleid door zusters dominicanessen. Door de pastorale 

zorg van de plaatselijke rector, J. Spelbrink, besloot ze 

katholiek te worden. Gaandeweg groeide in haar het 

verlangen om zelf ook dominicanes te worden. Ze trad 

toe tot de tertiarissen van de dominicaner orde. 

Na een lang ziekbed stierf ze uiteindelijk op 3 januari 

1947 ‘als een heilige’. 

Verering & Cultuur 

Ze werd begraven op het kerkhof van Berg en Bosch. Er 

is enige tijd sprake geweest van verering. Maar die 
verdween naarmate de mensen die haar hadden 

meegemaakt waren gestorven. 
Zij is voor zover bekend nooit voorgedragen voor 

zalig- of heiligverklaring. 

 

 

 

  

Portret en handtekening van 

Grietje. 

Bidprentje ca 1950, Nederland. 

https://www.heiligen.net/wb/dominicanen.php
https://www.heiligen.net/wb/dominicanen.php
https://www.heiligen.net/wb/tertiarissen.php
https://www.heiligen.net/wb/dominicanen.php
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Drie Koningen (Balthasar, Melchior & Caspar), 

Het Oosten; pelgrims; † 30(?). 

Feest 1 & 6 & 11 (Balthasar) & 12 januari & 23 juli: 

Keulen: overbrenging der relieken in 1164) 

‘Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, onder 

koning Herodes, kwamen er magiërs  uit het oosten in 

Jeruzalem aan. Ze vroegen: “Waar is de pasgeboren 
koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster zien 

opkomen en wij zijn hier om hem te huldigen”.’ 

Aldus Mattheus in het tweede hoofdstuk van zijn 

evangelie. We horen verder hoe Herodes verschrikt bij 
dit bericht; hoe zijn raadslieden op grond van de oude 

profeten weten te vertellen dat de nieuwe koning in 
Bethlehem geboren moet zijn, en hoe de wijzen het 

kind hulde brengen en geschenken aanbieden: 
wierook, goud en mirre. Tenslotte wordt hun 

geopenbaard dat Herodes het kind zoekt te doden. 
Met het gevolg dat ze niet meer bij hem langs gaan, 

maar via een omweg terugkeren naar huis. 

In de liturgie wordt dit feest genoemd de Openbaring 

des Heren (aan de niet-joodse volkeren; in het Grieks 

Theofanie); de volksmond spreekt over het feest van 
Drie Koningen. 

Vervulling van oude voorspellingen 
Dit verhaal geeft aan Mattheus de mogelijkheid te laten zien hoe in Jezus 

allerlei verhalen en voorspellingen uit het Oude Testament bewaarheid 
worden: 

1] Nog tijdens de tocht door de woestijn zong de profeet Bileam dit lied: "Een 
ster komt op uit Jakob; een scepter rijst op uit Israël..." (Numeri 24,14). 
 

2] Bij Jesaja vinden we de tekst: "Koningen zullen uw opvoeders zijn en hun 
vorstinnen uw verzorgsters. Zij zullen voor u op hun aangezicht 

vallen..." (Jesaja 49,23); 
 

3] En ook: "Een vloed van kamelen zal u bedekken, dromedarissen van 

Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook beladen; 

zij verkondigen de lof van de Heer" (Jesaja 60,06). 
 

4] En niet te vergeten het citaat dat Herodes' schriftgeleerden bij de profeet 

Micha vinden: "En gij Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet 
de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman 

tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël" (Micha 5,01-03). 

De wijzen worden drie koningen en krijgen namen 

Geen wonder dus dat het volksgeloof de wijzen veranderde in koningen. 

Info afbeelding: Drie 

Koningen zien 'ster' (= Kind 

Jezus) aan de hemel. 

1464, paneelschildering, 

Rogier van der Weyden. 

Duitsland, Berlijn, 

Gemäldegalerie 
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Mattheus noemt hun aantal niet, maar al gauw werden het er drie op grond 

van de drie geschenken: goud, wierook en mirre. Goud, zoals past voor een 
koning; wierook om aan te duiden dat het kind goddelijke eer toekwam, en 

mirre als toespeling op zijn dood: immers mirre was een balsem waarmee 
doden werden afgelegd. 

 

Het verhaal van de drie koningen bracht tot uitdrukking dat alle volkeren 
Jezus goddelijke hulde brengen. Dat werd in de legenden nog meer 

uitgewerkt. De drie koningen kregen namen: in het Grieks: Apellius, Amerius 
en Damascus; in het Hebreeuws: Galgalat, Malgalat en Sarathin; maar ze zijn 

het meest beroemd geworden onder hun verlatijnste Perzische namen: 
Caspar, Melchior en Balthasar. Ze zouden resp. 20, 40 en 60 jaar oud zijn 

geweest; getallen die de levenstijdperken van de volwassene symboliseren. 
Zo werd duidelijk dat in deze drie werkelijk heel de mensheid Jezus goddelijke 

hulde bracht. Vandaar ook dat één van de drie, Caspar, een zwarte huidskleur 
kreeg in de verhalen. 
 

Op middeleeuwse afbeeldingen vertoont de zogeheten 'Aanbidding der 

Wijzen' sinds - grofweg - het jaar 1300 een vast patroon. De voorste koning, 
de oudste, ligt geknield voor het kind Jezus; de kroon heeft hij afgezet. Nu 

eens staat ze naast hem op de grond; dan weer houdt hij haar in de hand of 
ligt ze op zijn knie; soms speelt het Jezuskind ermee. De achterste, de 

jongste staat nog rechtop, en heeft nog de kroon op het hoofd. De middelste 
neemt een houding aan die tussen deze twee in ligt. Op de ene afbeelding 

staat ook hij nog recht op, op andere zien we hem in een houding die 
aangeeft dat hij bezig is te knielen; nu eens heeft hij de kroon nog op, dan 

weer heeft hij haar reeds afgezet. 

Hun relieken 
Een andere legende vertelt hoe de drie koningen later door de apostel 

Thomas in Perzië werden gedoopt. Keizerin Helena († ca 328; feest 18 
augustus), die ook al het kruis waaraan Christus gestorven was, had 

teruggevonden, zou hun relieken naar Constantinopel hebben overgebracht. 
In de 6e eeuw zouden ze door toedoen van de Milanese bisschop Eustorgius 

(† 518; feest 6 juni) naar zijn bisschopsstad zijn vervoerd. Hij zou een 
leerling zijn geweest van de beroemde bisschop Ambrosius. Na diens dood 

zou hij zijn leermeester als bisschop zijn opgevolgd. 
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PAUS FRANCISCUS ERKENT WONDER OP VOORSPRAAK VAN TITUS 

BRANDSMA 

  

Paus Franciscus heeft op 25 november 
een wonder erkend op voorspraak van 

de zalige karmeliet Titus Brandsma 
(1881 Bolsward) die in 1942 

overleden is in het concentratiekamp 
van Dachau (Duitsland). Met de 

erkenning van dit wonder is de weg 
naar heiligverklaring vrij. 
 

Het wonder betreft de genezing van een dodelijke huidkanker op voorspraak 
van de Nederlandse karmeliet. De 76-jarige pater Michael Driscoll, die een 

bijzondere devotie voor pater Titus Brandsma heeft, is ervan overtuigd dat hij 
zijn leven te danken heeft aan zijn Nederlandse confrater. Pater Driscoll is 

intussen met emeritaat, maar is nog steeds als priester actief. 
 

De Fries Titus Brandsma was lid van de orde van de karmelieten. In 1905 

werd hij tot priester gewijd. In 1923 werd hij hoogleraar wijsbegeerte en 

mystiek aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen, 
vandaag de Radboud Universiteit. Later werd hij rector van de universiteit. 

Brandsma verzette zich vanaf de jaren 1930 openlijk tegen het opkomend 
nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd wegens subversieve activiteiten. Hij 

overleed op 26 juli 1942 aan ontberingen en mishandeling in het 
concentratiekamp van Dachau. 
 

Maria van Jezus 
De paus erkende op 25 november ook een wonder op voorspraak van de 

zalige Italiaanse franciscanes Carolina Santocanale, beter bekend als Maria 
van Jezus (1852-1923). Maria van Jezus dankt haar faam van heiligheid aan 

haar zorg voor de zieken en de armen. Zij was lid van de seculiere 

Franciscaanse Orde en stichtte de Congregatie van de Zusters Kapucijnen van 
de Onbevlekte Ontvangenis van Lourdes. 
 

De paus erkende eveneens het martelaarschap van de priester Enrico 
Planchart en drie metgezellen, belijdende priesters van de Congregatie van de 

Heilige Harten van Jezus en Maria, die op 26 mei 1871 uit haat tegen het 
geloof werden vermoord in Parijs (Frankrijk). Vandaag zijn ook de heroïsche 

deugden erkend van de Italiaanse bisschop Antonio Bello (1935-1993), de 
Spaanse priester Giovanni de San Pedro y Ustarroz (1564–1615), de 

Italiaanse priester Giorgio Guzzetta (1682-1756), de Braziliaanse leek Odette 
Vidal Cardoso (1931-1939) en de Italiaanse zusters Natalina Bonardi (1864-

1945, stichtster van de zusters van Loreto) en Maria Dositea Bottani (Maria 

Domenica, 1896-1970). 
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BEZINNING      

 

Telkens als je deze stilte vindt, ervaar je dat je een gift ontvangen hebt die in 

de ware zin van het woord ‘beloften’ inhoudt. Want het is in deze stilte dat 

nieuwe leven geboren kan worden. Het is deze stilte die de stilte is van vrede 

en gebed, omdat je weer teruggebracht wordt in het spoor van de ander die 

je leidt. In deze stilte verlies je je krampachtigheid en ontdek je jezelf als 

iemand die er ook mag zijn. 

Dan ervaar je dat veel kan, maar veel niet hoeft. Het is de stilte van de 

armen van geest waarin je je eigen bestaan in de juiste proporties leert zien. 

In deze stilte worden je valse pretenties weggenomen en kun je de wereld om 

je heen weer met een zekere afstand zien. 

Henri Nouwen Met open handen blz.18-19 

 

 

 

K -   Komst van het kind  

E-    Eenvoudig bemind  

R-    Rein van hart  

S-    Sterk in liefde  

T-    Trouw in smart  

M-   Mens geworden  

I-    Ik ben die ik ben  

S-   Steunpilaar aller tijden!!!  

Tineke Ebing 

. 
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Kerst Kleurplaat 


