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Kapelkrant 

 Jaargang 19 – juni 2019

 

 

 

 

Tweede Pinksterdag: Maria, Moeder van 

de Kerk 

José Huijberts 

In 2018 maakte het Vaticaan bekend dat 

Pinkstermaandag voortaan is toegewijd aan de 

Heilige Maagd Maria, Moeder van de Kerk. Het is 

een verplichte gedachtenis. Op plekken waar  

Tweede Pinksterdag altijd al werd gevierd, zoals in 

Nederland, kan de liturgie blijven zoals het was. 

Maar de viering van de verplichte gedachtenis 

verdient wel de voorkeur. 

Maria, Moeder van de Kerk? 

In het Evangelie van Johannes valt het begin van 

de kerk bij de kruisdood van Jezus: ‘ Toen Jezus 

zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij 

liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw 

zoon.”  Vervolgens zei  Hij tot de leerling: “Zie daar 

uw moeder.”’ (Joh. 19, 26-27). 

Je kunt zeggen dat de leerling alle mensen 

vertegenwoordigt. En dat Jezus zijn moeder  dus 

liet aan ons allen. Pas nadat dat was gezegd wist 

hij dat ‘nu alles volbracht was’ (Joh. 19, 28).  

En daarna gaf hij de Geest. Hij stierf, maar gaf 

ook zijn Geest aan ons. Aan zijn moeder, de 

leerling en aan ons allemaal. 

 

In het bijbelboek Handelingen van de Apostelen 

is te lezen hoe het na de Hemelvaart van Jezus 

verder ging met de leerlingen: ‘Zij allen bleven 

eensgezind volharden in gebed samen met de 

vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en 

met zijn broeders.’ (Hand. 2,14).  

En dan op Pinksteren waren allen weer bijeen op 

dezelfde plaats en ‘Zij werden allen vervuld van 

de heilige Geest en begonnen in vreemde talen 

te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken 

gaf.’ (Hand. 2, 4) 

Ook Pinksteren wordt gezien als begin van de 

kerk. Jezus was ten Hemel gevaren en de 

leerlingen kregen met Pinksteren de Geest en 

begonnen in alle talen te verkondigen. Maria was 

daar dus bij. En ze bezochten dagelijks ‘trouw en 

eensgezind de tempel, braken het brood in een 

of ander huis, genoten samen hun voedsel in 

blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God 

en stonden bij het hele volk in de gunst.’ (Hand. 2, 

46-47).  

 

De titel was al eerder gebruikt door de pausen 

Benedictus XIV (18e eeuw) en Leo XIII (19e eeuw). 

Maar in 1964, aan het eind van de derde periode 

van het Tweede Vaticaans Concilie riep paus 

Paulus VI Maria uit tot Moeder van de Kerk. Hij 

wees op de nauwe banden van onze hemelse 

moeder met het menselijke geslacht. Maria is net 

als wij ‘dochter van Adam en dus ook onze zuster 

op grond van de gedeelde menselijke natuur.’   

 

En nu is Maria dan officieel Moeder van de Kerk 

geworden. Prachtig beeld. En een mooie 

uitdaging voor iedereen om dat beeld steeds 

voor ogen te houden. Ons te laten inspireren door 

haar kracht, haar wijsheid en haar zorgzaamheid.  
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Zondag 17 maart Stille Omgang met  

KBO leden 

Wil Groen 

Op zondag 17 maart jl. was er weer de jaarlijkse 

editie van de Stille Omgang voor de KBO-leden 

(Katholieke Bond van Ouderen). De 

weersvoorspelling was niet zo best, maar toch 

waren er ongeveer veertig mensen die met ons 

meegingen. Ook pater Pieter van Wijlick sss, rector 

van de Begijnhofkapel, ging met ons mee. Het 

was een rustige tocht en we hoefden niet hard te 

lopen, want zo’n tocht vraagt ook om rust en 

gelegenheid voor gebed.  

 

 

Bij vertrek bidt de pater een gebed en dan 

vertrekken wij richting Kalverstraat, de Dam over 

en dan de Nieuwendijk tot het eind, dan rechtsaf 

en zo over de brug richting Warmoesstraat. Wij zijn 

niet de Nes ingegaan, aangezien de straten 

opengebroken waren. Maar via het Rokin kom je 

er ook. Even laat de zon zich zien, dan een paar 

druppels regen. Dan komen we bij de Wijde 

Kapelsteeg, de straat waar de Heilige Stede heeft 

gestaan.  

Op het Rokin staan we even stil bij de 

Mirakelkolom die afkomstig is uit de Devotiekapel 

van de Heilige Stede. Dan lopen wij richting 

Begijnhof en daar staan de koffie en de broodjes 

klaar. Chapeau voor de afdeling Amsterdam  

KBO. Na de lunch is er een Eucharistieviering en 

daarna gaat iedereen weer voldaan huiswaarts. 

Een prachtige dag vol devotie en ontmoetingen.  

Mogelijk leest u dit met belangstelling en gaat u 

volgend jaar ook mee. Van harte welkom. 

Opgave kunt u doen bij de afdeling KBO 

Amsterdam, dhr. Nico Zaal.  

Palmpasen - de processie 

 

Witte Donderdag en Paaswake 

Net als vorig jaar zijn ook dit jaar Witte Donderdag 

en de Paaswake met de Franstalige 

gemeenschap gevierd. Het waren mooie, 

sfeervolle vieringen in twee talen.  

Overleden 

 

Wim Sam ‘Abraham Swaab’ (Amsterdam 23 april 

1943 – Almere 2 februari 2019). Wim Sam was de 

man van Willy Ceelie die zestien jaar lang 

secretaresse was van Stichting Begijnhof.  

Collectes 

Bij de collecte voor Mozambique is 257,- euro 

opgehaald. Bij die voor de Vastenactie Schoon 

water verandert alles: 257,- euro.  

 

 



 

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel Kapelkrant juni 2019 
 

3 

Ontreddering en hoe verder? 

Nico Koomen  

Ik schrijf dit stuk op Eerste Paasdag. Afgelopen 

week, maandag 15 april, was voor de Parijzenaars 

en vele, vele anderen een verschrikking vanwege 

de hevige brand in de Notre Dame. Ontzetting 

was op de gezichten te lezen bij het aanzien van 

de vuurzee. Dat werd wanhoop bij het neergaan 

van de toren.  

Wie heeft, als bezoeker van Parijs, de Notre Dame 

niet bezocht en van het plein en van het interieur 

van de kerk niet een overweldigende indruk 

overgehouden? Mijn gedachten gaan naar de 

St. Urbanuskerk in Amstelveen die vorig jaar op  

15 september in de as werd gelegd. 

De Parijzenaars die op die rampzalige avond 

waren toegestroomd knielden, als smeekten zij 

dat de vlammen zouden doven. Zij baden samen 

en zongen. Samen zongen zij het Weesgegroet:  

'Je vous salue Marie, pleine de grâce, Le Seigneur 

est avec vous, ... etc.'  Wat is het Frans een 

prachtige taal om in te zingen. Het 'Je vous salue 

Marie' te zien en te horen heeft mij getroffen.  

Op de gezichten van de mensen zie je de blik van 

'Wat moet ik doen?' Zo, stel ik mij voor, zal ook de 

blik geweest zijn van de leerlingen die op Goede 

Vrijdag Jezus gekruisigd zagen: Hoe kon dit 

gebeuren en hoe moeten we verder?   

In de loop van de week vindt in Parijs de 

inventarisatie plaats van wat door de moedige 

brandweerlieden aan kunst en kostbaarheden uit 

de Notre Dame kon worden gered. Gelukkig is 

niet alles verloren gegaan. Er is hoop voor hoe het 

verder moet. Dan komen er in de loop van de 

week de eerste initiatieven om de Notre Dame 

niet aan haar lot over te laten. Al snel blijkt dat er 

heel veel geld beschikbaar komt. De Notre Dame 

moet worden herbouwd, is het gevoel dat zich 

van de natie meester maakt. Je mag je twijfels 

hebben bij het verbinden aan een termijn van vijf 

jaar – dan is het 2024, het jaar van de Olympische 

Spelen in Parijs.  

En de gele hesjes vragen zich af: het kan dus wel, 

waarom laat men ons dan bungelen? Volgende 

week komt de president met hoe aan de gele 

hesjes tegemoet kan worden gekomen. 

 

Bij de leerlingen van Jezus krijgt het 'hoe verder?' 

zijn eerste omslag wanneer de drie vrouwen, 

waaronder Maria de moeder van Jezus, 

terugkomen van het graf en vertellen wat zij 

gezien en gehoord hebben. Dat had Hij  hen ook 

gezegd, herinneren zij zich nu. Maar het ongeloof 

van Thomas moet nog komen en het duurt nog 

wel tot Pinksteren voordat de leerlingen zich echt 

weten te herpakken. 

 

Er gebeurt nog meer op deze Eerste Paasdag. 

Een serie verschrikkelijke aanslagen in Sri Lanka 

kost honderden mensen, vredig bijeen in de 

paaswake, het leven en stort evenzovele families 

in diep verdriet. Het lukt mij bij deze afschuwelijke 

daden niet om enig andere gedachte te hebben 

dan ongeloof. Aartsbisschop Malcolm Ranjith 

roept op tot kalmte en vooral om het recht niet in 

eigen hand te nemen. Een boodschap die goed 

te begrijpen is na de burgeroorlog die pas tien 

jaar geleden geëindigd is. 

De vraag Hoe verder na een kerkbrand speelt op 

twee plaatsen in ons eigen bisdom. Dat is de 

Corneliuskerk in Limmen die inmiddels in herbouw 

is. De werkzaamheden vorderen goed.  

In Amstelveen heeft men zich ook weten te 

herpakken; in de Urbanusparochie is het 'hoe 

verder' geen vraag meer. Er wordt met man en 

macht gewerkt aan de herbouw, door 

professionals en vrijwilligers. En pastoor Eugene 

Jongerden verwoordt het gevoel van 'de Urbanus 

is van iedereen'. De feitelijke invulling van die 

betrokkenheid is aan ieder persoonlijk. 

Met wat er in een week tijd allemaal is gebeurd 

krijgt het traditionele Urbi et Orbi van paus 

Fransciscus – de zegen voor stad en wereld –  

vandaag  extra gewicht.  
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Kruisweg Albert Servaes 

 

Ook dit jaar werden op Goede Vrijdag in de 

kapel kruiswegstaties geprojecteerd op een 

scherm. Dit jaar was het de Kruisweg van Albert 

Servaes uit 1919. 

Albert Servaes (1883 – 1966) was kunstschilder en 

tekenaar en de eerste Vlaamse expressionist.  

 

Hij was een diepreligieus mens. Hij zei ooit: ‘Ik heb 

slechts twee leermeesters: het Evangelie en de 

natuur’. Een van zijn thema's was het lijden van 

Jezus Christus.  

Servaes verliet in zijn kunst graag de bekende 

paden. De Rooms-Katholieke Kerk en veel van zijn 

tijdgenoten ergerden zich aan de rauwe 

werkelijkheid die hij schilderde. Zo ook bij de 

kruisweg die hij rond 1919 tekende voor de kapel 

van Luithagen bij Antwerpen. Servaes moet zijn 

geïnspireerd door wat hij in de Eerste 

Wereldoorlog van nabij meemaakte. In zijn 

kruisweg wordt het lijden van Jezus getoond in al 

zijn rauwheid en onmenselijkheid.  

Het realistische karakter van de kruisweg paste 

niet in de toen gebruikelijke traditie. Al vrij snel  

moest het op last van het Vaticaan uit het kerkje 

worden verwijderd. Na vele omzwervingen kwam 

de kruisweg in 1952 terecht in de Abdij van 

Koningshoeven bij Tilburg, waar het zijn plaats 

kreeg in de kloostergangen. Helaas kan het niet 

door bezoekers worden bezichtigd. 

In de jaren dertig maakte hij nog een kruisweg 

voor de abdij van Orval en in 1939 een voor de 

kerk van Boven- Leeuwen. Voor deze kruisweg 

kwam toestemming van het Vaticaan.  

Gregorius van Narek (Grigor Narekatsi)  

 

Dinsdagavond 16 april was een bijzondere avond 

in de Begijnhofkapel. De Nederlandse vertaling 

van het Boek der Weeklaging werd gepresen-

teerd. Een boek met vijftien gebedsteksten van 

de 10e eeuwse Armeense monnik en filosoof 

Gregorius van Narek, uit het Armeens vertaald 

door prof. Theo Maarten van Lint.  

 

 

 

De Sint Grigor Narekatsi Foundation Amsterdam 

bracht bisschoppen van de Apostolisch 

Armeense, Syrisch Orthodoxe, Russisch Orthodoxe 

en Rooms Katholieke Kerk bijeen. De bisschop van 

de Koptische Kerk was op het laatste moment 

verhinderd en zond een delegaat. 

In de viering werd het boek gepresenteerd, er 

werden gedeelten uit het boek voorgelezen in 

verschillende talen en er was muziek.  

 

Gregorius van Narek - Gebed 5, dl. 1: 

En nu ben ik, op aarde geboren mens, 

druk met mijn onvast  bestaan van alledag 

en door de dwaasheid van bedrieglijke wijn 

 beneveld, 

die in alles lieg en niet in één zaak de waarheid 

 spreek –  

want met welke bovengenoemde maskers, die 

 verworpen symbolen  zijn, 

zou ik het wagen voor jouw oordeel te 

 verschijnen, o rechtvaardige rechter, 

ontzagwekkende, onuitsprekelijke, onzegbare, 

 machtige God van allen? 

Want als ik hier, op deze plaats, 

de ondankbaarheid van mijn zondige ziel naast 

 jouw weldaden plaats, 

dan toon ik jouw gerechtigheid, die altijd krachtig 

 bent, 

en mijn ongerechtigheid, die voor altijd schuldig 

 ben. 
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Zoektocht naar Maria 

Nico Koomen 

Maria, de moeder van Jezus, heeft een 

geweldige aantrekkingskracht op talloze mensen, 

door de jaren heen, in binnen- en buitenland. 

Vanwaar toch? 

Bij het schrijven van deze bijdrage voor de 

Kapelkrant gaan mijn gedachten terug naar twee 

jaar geleden toen ik schreef over Fatima, waar 

Maria op 13 mei 1917 verscheen aan drie 

herderskinderen. Ik realiseer mij nu dat het 

kinderen waren in de leeftijd van onze eigen 

kleinkinderen. Mijn gedachten staan er bij stil. Het 

zal je maar gebeuren dat die kleintjes van nog 

geen tien jaar met zo'n verhaal thuis zouden 

komen en er niet over uitgepraat raken. Dat raakt 

je.  Zozeer zelfs dat er in het dorpje waar de drie 

herderskinderen woonden grote opschudding 

over ontstond. Hoevelen hebben, naast de 

miljoen bezoekers in 2017 om het wonder van 

honderd jaar geleden te gedenken, niet de weg 

naar de moeder Gods gevonden? Sommigen in 

uiterste devotie op hun knieën naar de kapel van 

Onze Lieve Vrouw van Fatima. 

Er zijn ook bedevaartsplaatsen dichterbij. 

Amsterdam bijvoorbeeld, Maastricht en Renkum, 

waar vanwege de terugkeer in 1928 van een 

bijzonder Mariabeeld in de kerk van Onze Lieve 

Vrouw Ten- hemelopneming in mei jaarlijks een 

ziekenbedevaart wordt georganiseerd, maar ook 

Heiloo in ons eigen bisdom. Ik heb van de 

parochie waar ik ben opgegroeid een levendige 

herinnering aan de organisatoren van de 

bedevaarten naar Banneux in de Ardennen en 

Beauraing in de Belgische provincie Namen. 

Bij het begrip bedevaart kun je niet om Lourdes 

heen, waar Maria vele malen verscheen aan 

Bernadette Soubirous. De bedevaarten gingen 

vaak per trein, waar NRC in september 2016 

verslag van deed, van de laatste trein naar 

Lourdes in de Pyreneeën, die in Maastricht, 

compleet met verpleegkundigen en brancardiers, 

werd uitgezwaaid. Ook mijn eigen moeder 

vestigde haar hoop bijna zestig jaar geleden op 

Lourdes. Dat was vanwege mijn kleine broertje die 

ernstig ziek bleek en naar verwachting op termijn 

het onderspit zou gaan delven. Zij ging, de 

wanhoop nabij vermoed ik, op bedevaart. Mijn 

vader kon niet mee vanwege de werkzaam-

heden op het veld. Na haar terugkeer, ikzelf was 

puber, luisterden wij ademloos naar de inspiratie 

en troost die onze moeder in Lourdes had 

opgedaan. Na enkele weken gebeurde iets 

onverklaarbaars. Wat mijn broertje vanwege zijn 

spierziekte geleidelijk aan had moeten inleveren, 

begon een omgekeerde weg: naar weer staan, 

daarna lopen en genezing. Ik herinner mij er van, 

nu bijna 60 jaar geleden, dat de specialist, de 

huisarts en de pastoor er geen raad mee wisten. 

 

Onze blijdschap en dankbaarheid was enorm, 

mijn moeder en vader zijn later samen naar 

Lourdes teruggekeerd. En onze broer werd een 

goed schaatser en deed zijn studie prima. 

Wij hebben bij het slapen gaan jarenlang een 

kruisje met 'Lourdeswater' uit een Mariabeeldje 

van kunststof op ons voorhoofd gekregen. Toen 

het op dreigde te raken werd het herhaaldelijk 

aangevuld opdat het, verdund, zijn werk kon 

blijven doen...    

“Lourdes raakt je,” zo vertelde mijn jongste 

zwager, die het afgelopen jaar met zijn partner 

naar Lourdes afreisde. Alleen de gedachte al dat 

zijn ouders en grootouders er hun voetstappen 

hadden liggen en er hun devotie hadden kunnen 

voeden. “Wanneer je in Lourdes bent, voel je het 

geloof. Je wordt erin opgenomen,” was hun 

beider ervaring. “Je draagt als het ware mee aan 

de reuzenkaars die twee broers op leeftijd naar 

de plek brachten waar die moet zijn. Overal waar 

je bent is hoop, voor ieder om je heen, soms in 

rolstoel of bed. Ieder is met zijn eigen gevoelens 

van hoop gekomen. Het brengt, in de 

verbondenheid die voelbaar is, sterke gevoelens 

naar boven, met als extra dimensie door alle 

talen die je om je heen hoort, het besef deel te 

zijn van de wereldkerk die geen grenzen kent. Een 

ervaring die wij niet hadden willen missen.”  
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Herdenking pater Frans van der Lugt 

Erica Eitjes 

 

Het is vijf jaar geleden dat in Homs op 7 april pater 

Frans van der Lugt werd vermoord. Hij werd om 

het leven gebracht door twee kogels. Op dat 

moment woonde hij nog als een van de weinigen 

in deze belegerde stad in Syrië. Hij werd begraven 

op het terrein van het jezuïetenklooster in Homs.  

Ter herinnering daaraan was er op 6 april jl. een 

bijeenkomst ter nagedachtenis en een mis in de 

Krijtberg. Ook werd een boek gepresenteerd met 

zijn teksten: Wie ben jij, o liefde. 

 

 

 

Aanwezig waren o.a. mgr. Jan Hendriks, pater 

Jan Stuyt en pater Johan Verschueren, regionaal 

overste van de jezuïeten. Daarnaast waren er 

diverse Syrische mensen die pater Van der Lugt 

persoonlijk gekend hebben.  

 

Wie was deze pater? 

Pater Frans van der Lugt werd geboren op 10 april 

1938 in Den Haag. In 1959 trad hij in bij de 

jezuïeten. Na zijn noviciaat in Mariëndaal in 

Noord-Brabant van1959-1961 en de studie filosofie 

aan het Berchmanianum te Nijmegen (zijn 

eindscriptie ging over schuldbeleving bij 

jongeren) van 1961-1964, vertrok Van der Lugt in 

1964 naar het Midden-Oosten. Daar studeerde hij 

eerst in Beirut, de hoofdstad van Libanon, twee 

jaar Arabisch en was vervolgens van 1966 tot 1968 

surveillant in een college in Syrië. 

In 1968 ging hij voor zijn theologieopleiding naar 

Frankrijk. In 1971 werd hij op 29 mei door bisschop 

Zwartkruis tot priester gewijd in de Lucas-kerk in 

Amsterdam-Osdorp. Hij volgde daarna een studie 

psychologie in Lyon, waar hij in 1976 

promoveerde. 

Vanaf 1974 ging hij werken in de Syrische stad 

Homs en van 1987 tot 1993 in Damascus. Daarna 

vestigde hij zich weer in Homs, waar hij onderwijs  

gaf en onderdak verleende aan geestelijk 

zwakkeren. Hij kreeg in Al-Quasr, 35 km buiten 

Homs, van de Syrische overheid een stuk land van 

vijftig hectare ter beschikking waar hij groente op 

verbouwde en een wijngaard had met een 

productie van 50.000 flessen per jaar. Ook waren 

er sportvelden en een motel voor toeristen. Vanaf 

2000 bood het landgoed verblijf en werk aan 

veertig mensen met een mentale beperking. 

Medio 2011 verliet Van der Lugt het landgoed 

vanwege de Syrische burgeroorlog. Hij vestigde 

zich in het jezuïetenklooster in de christelijke wijk 

Bustan al-Diwan in Homs.  

 

In januari 2014 vroeg hij in een videoboodschap 

via YouTube om hulp voor de mensen in Homs als 

gevolg van de burgeroorlog. Ondanks 

verschillende waarschuwingen weigerde Van der 

Lugt Homs te verlaten. Zolang er nog christenen in 

de stad woonden, wilde hij in de stad blijven.  

Op 7 april 2014 werd er aangebeld en werd hij 

aan de deur doodgeschoten. Dezelfde dag is hij 

in de tuin van het jezuïetenklooster begraven.  

Op YouTube staat een mooi animatiefilmpje over 

zijn leven. Zoek op Frans van der Lugt, dan komt 

hij tevoorschijn. Echt een heel mooie animatie. 

 

De Syrische sprekers hadden het bij de 

bijeenkomst op 6 april vooral over de 

wandeltochten die de pater organiseerde. Deze 

wandeltochten brachten een ommekeer in hun 

denken en doen. Het was een loopproject om 

mensen tot elkaar te brengen. Tijdens het lopen 

ontstonden allerlei discussies.  

‘Luisteren is een daad van liefde’, zei hij. En ‘in de 

stilte kun je ook luisteren naar de ander’. 

Voorwaarts, altijd voorwaarts, om deze woorden 

stond hij bekend. Pater Frans wordt zeer 

gerespecteerd in Syrië, zowel door de christenen 

als de moslims.  

 

Er werd op de bijeenkomst met veel liefde over 

hem gesproken. Het was duidelijk dat hij 

voortleeft in vele harten.  

Hierna was er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. En daarna was er in de Krijtberg een 

mis die werd geleid door mgr. Hendriks. De cantor 

was Vincent de Lange, bij ons bekend als cantor 

in de nachtmis met Kerst.  

 

Al met al was het een gedenkwaardige middag.  
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Toogjes en Superplietjes 

Fons Kaan, misdienaar 

Op Hemelvaartsdag 19 mei 1955 deed ik mijn 

Eerste H. Communie. Van mijn protestantse opa 

en oma (Ned. Hervormd) van vaderskant kreeg ik 

zoals zij dat noemden een kerkboekje en een 

rozenkrans. 

 

Telkens wanneer ik naar de H. Mis of het H. Lof 

ging, nam ik beide cadeaus mee. Van mijn 

katholieke opa en oma kreeg ik later na het H. 

Vormsel een Latijns missaal. Ja, ik wist het zeker; ik 

wilde misdienaar worden, Jezus van heel dichtbij 

dienen in de mooie liturgie van de H. Eucharistie 

en in de aanbidding van het H. lof. 

 

Wanneer ik geen dienbeurt had, hield ik de koster 

vóór de H. Mis goed in de gaten op het teken van 

zijn roepende wijsvinger. Het kwam ook wel eens 

voor, dat een misdienaar zich versliep. De koster 

had dan al de goede maat toog en superplie 

klaar gelegd. Een superplie is een wit hemd, dat 

reikt tot aan de knieën en gedragen wordt over 

de toog. Het behoort tot de liturgische gewaden. 

 

Vroeger bad de priester het epistel (eerste lezing) 

en het evangelie in stilte in het Latijn en mocht ik 

later de H. teksten voorlezen in het Nederlands. 

Mijn grote missaal met de vertaling Latijn-

Nederlands kwam mij goed van pas. 

 

Hosties, kelk met pateen, ampullen, wierooksvat 

met scheepje op zondag en handwassing; jij bent 

de dienaar, als jij net als ik (ook nu nog) wil dienen 

op het priesterkoor dicht bij Jezus. 

 

 

Sacristie, tabernakel, vingerdoekje en dwaal, 

velum en koormantel zijn de nieuwe woorden, die 

heel vanzelfsprekend worden in je woordenschat. 

De H. Geest/ Spiritus Sanctus doet Zijn Werk. Jij 

kunt meewerken met de Heilige Geest. Bij iedere 

heilige mis daalt Jezus in de consecratie op het 

altaar neer. En Jezus roept dan weer zoals 

vroeger: “Kindertjes, komt tot Mij!” 
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Priester: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et 

Filius et Spiritus Sanctus. 

Allen: Amen.  

 

Of beter in het Nederlands?  

Priester: Zegene u de almachtige God, Vader, 

Zoon en Heilige Geest. 

Allen: Amen. 

 

De nieuwe toogjes en superplietjes zijn ook 

gezegend en klaar voor de Eredienst…. 

Communicanten en Vormelingen, voel je 

geroepen, welkom in de sacristie, de kleedkamer 

in de Begijnhofkapel. 

 

 

Gezinsviering en Kinderwoorddienst 

 

In de Begijnhofkapel is regelmatig op zondag een 

viering speciaal voor gezinnen. Tijd: zondag, 10.00 

uur. De eerstvolgende zijn op 26 mei en 16 juni. In 

juli en augustus zijn geen gezinsvieringen. 

Informatie over september volgt. 

Bij een Kinderwoorddienst hebben kinderen 

tijdens het Woordgedeelte van de viering hun 

eigen bijeenkomst. De eerstvolgende is op 

zondag 30 juni. In juli en augustus is er geen 

Kinderwoorddienst. Informatie over september 

volgt. 

 

Geassocieerde leden  

Bij de sacramentijnen in Amsterdam zijn 

verschillende associé(e)s aangesloten. Dit zijn 

lekengelovigen die zich hebben verbonden aan 

de spiritualiteit van de stichter der sacramentijnen 

Pierre Julien Eymard. Het zijn Fons Kaan, Thea van 

der Klei, Willeke de Vries, Dick Hogenhout, Jim 

Schilder en sinds kort ook Ruben Wagterveld, 

Marco van der Leij en Niels Kuiper.  

Beide priesters Jim Schilder en Cees van Vliet 

gaan dit najaar beginnen met het noviciaat van 

de sacramentijnen in Brussel.  

Informatieavond Vormsel 

 

Ook dit najaar start er weer een groep die zich 

voorbereidt op het H. Vormsel. De 

informatieavond zal zijn op dinsdag 13 augustus. 

De Vormselvoorbereiding begint zondag 1 

september om 12.00 uur. De Vormselviering is op 

zondag 24 november met mgr. J. van Burgsteden 

sss. Meer informatie over de data: zie de 

Kapelkrant van september a.s. 

 

Bezichtiging kapel door groepen: 

 

De nieuwe regels voor bezichtiging van de kapel 

door groepen zijn als volgt: 

 

Voor groepen is de Begijnhofkapel te bezichtigen 

alléén tijdens de volgende uren: 

 

Maandag  13.00 – 15.30 

Dinsdag  10.00 – 15.30 

Woensdag  10.00 – 15.30 

Donderdag  niet te bezichtigen 

Vrijdag  11.00 – 15.30 (eerste vrijdag van de 

  maand: niet te bezichtigen) 

Zaterdag  10.00 – 16.00 

Zondag  13.00 – 16.00  

 

Op andere tijden hebben groepen geen 

toegang voor bezichtiging. 

Een gesproken rondleiding door een gids is nooit 

toegestaan. 

Deze kapel is een plaats van stilte en gebed; wij 

vragen u daar bij uw bezoek rekening mee te 

houden. 
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Sacramentsweek 2019 

 

Donderdag 20 juni Sacramentsdag met 

Sacramentsprocessie  

9.00 Gezongen Eucharistieviering  

9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament  

17.30 Plechtige Eucharistieviering  

Hoofdcelebrant: mgr. J.W Stam.  

Aansluitend Sacramentsprocessie over het 

Begijnhof + afsluitend Lof in de kapel 

 

Vrijdag 21 juni  

9.00 Gezongen Eucharistieviering  

9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament  

17.00 Gezongen Eucharistieviering 

 

Zaterdag 22 juni  

9.00 Gezongen Eucharistieviering  

9.30 – 17.20 Aanbidding van het H. Sacrament, 

afsluitend met om 17.00 uur gezongen Vespers en 

plechtige zegen 

 

Zondag 23 juni  

10.00 Eucharistieviering NL  

11.15 Eucharistieviering FR  

12.30 Aanvang Sacramentsprocessie Amsterdam 

vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 

220.  

16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament, 

met om 17.40 gezongen Vespers en plechtige 

zegen. 

 

 

Uitnodiging Pater Eymard feest 

 

Hierbij nodigen we u uit voor het Pater 

Eymardfeest, vrijdag 2 augustus. Op deze dag 

wordt stilgestaan bij de stichter van de 

sacramentijnen, pater Eymard en bij de 

Eucharistie. De communiteit viert het feest samen 

met de geloofsgemeenschap. De hele dag is er 

gebed bij het H. Sacrament en om 17.30 uur een 

plechtige Eucharistieviering. Aansluitend is er om 

18.30 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten en 

soep met een broodje te eten. Daarna zal er 

vanaf 19.15u/19.30u een lezing worden 

gehouden over de stichter en/of over de 

Eucharistie. Voor meer informatie: zie de website 

www.begijnhofkapelamsterdam.nl 

 

 

Orgelspel en vioolklanken in de 

Begijnhofkapel 

Op zondag 26 mei 2019, 's middags vanaf 14.30 

uur, klinkt er muziek in onze kapel.  

Mark de Vries, al ruim 25 jaar aan onze kapel 

verbonden als organist, begint aan een serie 

orgelbespelingen vanwege zijn 40-jarig jubileum 

als kerkorganist.  

 

 

U krijgt muziekwerken te horen vanaf de Barok tot 

en met de Moderne Tijd. Mark laat opnieuw horen 

dat er uit het relatief kleine Cavaillé - Coll orgel 

van de kapel veel te halen is. O.a. met Johann 

Sebastian Bach, Pachelbel, Franck, Langlais en 

Schubert. 

De jonge violiste Andrea Zedel zal ons verrassen 

met een beroemd Avé Maria. Andrea speelt met 

Mark samen sinds het Kindje Wiegen op Tweede 

Kerstdag in 2016. 

Het kapelbestuur is verheugd dat Mark zijn 40-jarig 

jubileum als organist viert en ook dat hij ons in 

onze kapel op orgelklanken gaat trakteren. 

U bent van harte welkom! 

De collecte ten gunste van het Orgelfonds wordt 

warm aanbevolen. 
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Vakantierooster  

 

Vakantieperiode voor de Begijnhofkapel: van 

zondagmiddag 14 juli tot zaterdagmiddag 27 juli. 

Dit betekent in deze periode:  

- Door de weeks komen alle avondmissen te 

vervallen, zoals elk jaar gebruikelijk is.  

- Alle ochtendmissen van 9.00 uur gaan gewoon 

door.  

- De viering zondagochtend om 10.00 uur gaat 

ook gewoon door.  

- De kapel sluit in deze periode om 17.00 uur 

 

Liturgierooster zon- en feestdagen 

 

Zondag 26 mei 

6e zondag van Pasen 

Viering Eerste Communie / Gezinsviering 

10.00 uur 

 

Donderdag 30 mei 

Hemelvaart 

10.00 uur  

 

Zondag 2 juni 

7e zondag van Pasen 

10.00 uur 

 

Zondag 9 juni 

Pinksteren 

10.00 uur 

 

Maandag 10 juni  

Tweede Pinksterdag 

10.00 uur 

 

Zondag 16 juni 

H. Drie-eenheid 

Gezinsviering 

10.00 uur 

 

Sacramentsweek  

do 20 t/m zo 23 juni zie p. 9 

 

Vrijdag 28 juni 

H. Hart van Jezus 

9.00 en 17.00 uur 

 

 

 

 

Zondag  30 juni 

13e zondag door het jaar 

Kinderwoorddienst 

10.00 uur 

 

Zondag 7 juli 

14e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 14 juli  

15e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 21 juli  

16e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 28 juli 

17e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Vrijdag 2 augustus 

Pater Eymardfeest 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 4 augustus 

18e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 11 augustus 

19e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Donderdag 15 augustus 

Maria Tenhemelopneming 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 18 augustus 

20e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 25 augustus 

21e zondag door het jaar 

10.00 uur 

 

Zondag 1 september 

22e zondag door het jaar 

10.00 uur 
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Activiteiten  

Zo 26 mei  10.00 Viering Eerste H. Communie / 

  Gezinsviering 

Zo 26 mei 14.30 Orgelspel en Vioolklanken in 

  de Begijnhofkapel 

Ma 27 mei  20.00 Jongeren in gesprek 

Wo 5 juni  10.00 Bezinning voor senioren  

Zo 16 juni  10.00 Gezinsviering 

Di 18 juni  20.00 Rond het Woord van Leven 

 

20 t/m 23 juni Sacramentsweek zie p. 9 

 

Zo 30 juni  10.00 Kinderwoorddienst 

 

Vr 2 aug Sterfdag Pierre-Julien Eymard, zie p. 9 

 

Di 13 aug 20.00 Informatieavond H. Vormsel 

 

De najaarscursussen staan in het 

septembernummer van de Kapelkrant. Zie vanaf 

augustus ook www.begijnhofkapelamsterdam.nl 

 

 

Eerste Communie zondag 26 mei 

 

Op zondag 26 mei doen vijf kinderen hun Eerste 

Communie: Boudewijn, Gabi, Herre, Marpha en 

Stewart. Het thema van de viering is Jezus, jij bent 

onder ons aanwezig.  De viering is tevens 

gezinsviering. Iedereen is welkom! 

 

 

Taizé-vieringen, tweede woensdag van 

de maand 

 

De Begijnhofkapel organiseert samen met de 

Engelse Kerk al enige tijd Taizé-vieringen. Samen 

zingen, bidden en stil zijn. Duur: ongeveer drie 

kwartier en daarna drinken we nog refreshments 

met elkaar. De taal is Engels en Nederlands. U 

bent van harte welkom.  

Woensdag 13 juni is de viering in de 

Begijnhofkapel. Het begint om 19.30u. 

In de maanden juli en augustus zijn er geen Taizé-

vieringen. We beginnen weer op 11 september. 

 

 

 

Inleveren kopij 

Kopij voor de volgende Kapelkrant a.u.b. insturen 

vóór 1 augustus 

Colofon 

Redactie: Erica Eitjes, Nico Koomen, Johan Smit 

en Pieter van Wijlick sss 

O.a. opmaak: José Huijberts  

Verzenden: Carla van Eijden en Hennie Mester 

 

De Kapelkrant verschijnt 4x per jaar 

BHV-info  

 

We hebben BHV-ers nodig op:  

Zo 26 mei 10.00 Eerste Communieviering 

Zo 26 mei 14.30  Mark de Vries orgel en Andrea 

Zedel viool 

Vr 7 juni 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

Do 20 juni 17.30 Sacramentsdag + processie  

Vr 5 juli 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

Vr 2 aug 17.30 Pater Eymardfeest + eerste vrijdag 

van de maand 

Vr 6 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

 

Aanmelden én afmelden: minimaal drie dagen 

tevoren telefonisch bij rector Pieter van Wijlick: tel. 

020-6221918 en bij geen gehoor bij Mark de Vries 

op 06-23657478

http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
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Begijnhofkapel 

Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte

Begijnhofkapel 
H.H. Joannes en Ursula 
Begijnhof 30 
Amsterdam 

Pastorie 
Nieuwezijds Voorburgwal 373 
1012 RM Amsterdam 
tel. 020 - 622 19 18 
Priesters: Pieter van Wijlick sss 
en medebroeders communiteit 
www.begijnhofkapelamsterdam.
nl 

info@begijnhofkapelamsterdam.
nl 

Facebook 
Begijnhofkapel 

Openingstijden van de kapel 
Maandag:  

12.00 - 18.30 uur. 
Dinsdag t/m Vrijdag:  

8.30 - 18.30 uur. 
Zaterdag en Zondag:  

8.30 - 18.00 uur. 

Kapelkrant digitaal 
De Kapelkrant wordt u gratis 
toegestuurd. Indien u deze graag 
als PDF-file per email wil 
ontvangen, dan kunt u dit aan de 
pastorie doorgeven. 

Eucharistievieringen 
Maandag t/m Vrijdag:  

9.00 uur en 17.00 uur. 
Zaterdag:  

9.00 uur. 
Zondag:  

10.00 uur.  
11.15 uur in het Frans. 

Aanbidding 
In aansluiting op de 
eucharistische traditie van de 
kapel, die verbonden is met het 
Mirakel van Amsterdam, is er 
iedere dag aanbidding van het 
uitgestelde H. Sacrament: 
Maandag t/m vrijdag:  

16.00 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur. 

Elke donderdag ook:   
 9.30 – 16.00 uur. 
Elke vrijdag ook:  
 9.30 - 10.30 uur.  
Eerste vrijdag van de maand:  

9.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 18.30 uur. 

Zaterdag en zondag:  
17.00 - 18.00 uur. 

 
Kinderwoorddienst 
De Kinderwoorddienst is bij de 
zondagviering van 10.00 uur.  
Kijk voor de actuele data op de 
website van de kapel. 

Gemeenschapsontmoeting 
Na de viering op zondag van 
10.00 uur is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten met koffie 
of thee in het Houten Huys 
(Begijnhof 34). 

Sacrament van boete en 
verzoening, persoonlijke 
gesprekken 
Voor het sacrament van boete en 
verzoening en voor persoonlijke 
gesprekken kunt u bij de 
priesters op de pastorie terecht 
in diverse talen. 

Sacrament van doop, vormsel 
en huwelijk 
De kapel wordt regelmatig 
gebruikt voor het sacrament van 
het doopsel, vormsel en het 
huwelijk. Informatie en het 
vastleggen van afspraken via de 
pastorie. 

Sacrament der zieken  
Voor het sacrament der zieken 
kan men altijd op korte termijn 
een afspraak maken. 

Vesper 
Iedere dag wordt de vesper in 
het Nederlands samen met de 
Sacramentijnen gebeden: 
Maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag: 18.15 uur. 
Donderdag: 18.10 uur. 
Zaterdag en zondag: 17.40 uur. 

Rekeningnummer  
De Begijnhofkapel wordt jaarlijks 
door velen bezocht voor 
eucharistische bezinning, voor 
gebed en stilte. Uw bijdrage, om 
deze unieke oase van gebed en 
rust open te houden en te 
onderhouden, kunt u overmaken 
op bankrekeningnummer:  
     NL48 RABO 0324 6880 67  
     Vriendenkring Begijnhofkapel,  
     Amsterdam    
     BIC-code: RABONL2U

 

 

 

 

 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Tel.:  

E-mail: 

❑ Ik wil graag het contactblad ontvangen; 
❑ Ik wil graag contact met een van de 

priesters; 

❑ Ik wil een adreswijziging doorgeven. 


