Kapelkrant
Jaargang 19 – september 2019
Het Document van Abu Dhabi
Johan Smit
Van 3 tot 5 februari dit jaar bezocht paus
Franciscus de Verenigde Arabische Emiraten. Het
was zijn 29e reis buiten Italië. Op 4 februari
ondertekende hij samen met groot-imam Ahmad
al-Tayeb, soenniet en ‘rector’ van de Al-AzharUniversiteit in Cairo een document met de titel On
Human Fraternity for World Peace and Living
Together.

2011 aan Egypte na een bloedbad onder Kopten,
om de minderheden beter te beschermen.
Het Vaticaan heeft ook met de Sjiitische Islam
(Iran) al decennialang contacten.
Ik zal nu enkele citaten uit het document
weergeven die mij troffen:
‘Vrijheid is een recht van elke persoon: elk individu
geniet de vrijheid van geloof, gedachte, expressie
en actie. Het pluralisme en de diversiteit van
religies, kleur, geslacht, ras en taal worden door
God in Zijn wijsheid, gewild.’
‘Het concept van burgerschap is gebaseerd op
de gelijkheid van rechten en plichten, op grond
waarvan allen gerechtigheid genieten. Het is
daarom van cruciaal belang om in onze
samenlevingen het concept van volledig
burgerschap vast te stellen en het
discriminerende gebruik van de term
minderheden af te wijzen dat gevoelens van
isolatie en minderwaardigheid met zich
meebrengt.’

Het is een unieke verklaring van een paus en een
hoge moslimgeestelijke. Al-Tayeb en zijn
universiteit gelden als belangrijk in de soennitische
moslimwereld, zij het dat daar geen centraal
leergezag bestaat zoals binnen de Katholieke
kerk. Beiden hebben toegezegd de verklaring in
eigen kring als leidraad te nemen.
Bijzonder is dat het 800 jaar geleden is dat de
heilige Franciscus van Assisi met enkele gezellen
tijdens een kruistocht, ongewapend, op
vredesmissie ging naar sultan Melek in Egypte, die
hem ontving en een geschenk gaf.
Paus Johannes Paulus II en zijn beide opvolgers
hebben met Al-Tayeb en zijn voorganger
contacten gehad. Onder paus Benedictus XVI zijn
ze enige tijd opgeschort. Men was boos over zijn
‘Regensburger-rede’(2006) en over zijn oproep in
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‘Het is een essentiële vereiste om het recht van
vrouwen op onderwijs en arbeid te erkennen en
hun vrijheid om hun eigen politieke rechten uit te
oefenen te erkennen. Bovendien moeten
inspanningen worden geleverd om vrouwen te
bevrijden van historische en sociale
conditionering die in strijd is met de principes van
hun geloof en waardigheid. Het is ook
noodzakelijk om vrouwen te beschermen tegen
seksuele uitbuiting en het te worden behandeld
als handelswaar vanwege genot of financieel
gewin. Dienovereenkomstig moet een einde
worden gemaakt aan al die onmenselijke en
vulgaire praktijken die de waardigheid van
vrouwen denigreren. Er moeten inspanningen
worden geleverd om die wetten te wijzigen die
verhinderen dat vrouwen hun rechten ten volle
genieten...’
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Fietsweekeind
Wil Groen
Pater Aad van Ruiten sss vierde op 26 februari jl.
zijn 25-jarig Priesterfeest en kreeg van de
pastoriemedewerkers van het Begijnhof en van
de medewerkers van de Begijnhofshop een
fietsweekeind aangeboden naar Kevelaer. Ook
zijn fietsmaat Gert Jan ging mee.
Wij vertrekken vanuit Den Bosch, met wat regen
naar onze koffiestop, een boerderij in Boekel.
Daar drinken we koffie met heerlijke zelfgebakken
koek. Een banaan in de kontzak en daar gaan ze
weer. De zon begint zich te laten zien en zo
fietsen ze langs prachtige wegen naar Sevenum
voor de lunch. Daar staat de soep klaar en van
alles wat de innerlijke mens nodig heeft om weer
dertig kilometer te kunnen fietsen. En zo peddelen
onze kanjers richting Arcen en dan het laatste
stukje nog en dan zijn we in Kevelaer. Geweldige
prestatie. Eerst even de dorst lessen, omkleden en
dan samen naar de Kaarsenkapel waar we de
Eucharistieviering hebben. Aad gaat voor in deze
stemmige viering. In ons hotel staat het buffet al
klaar en daar eten we heerlijk van, nog even
wandelen over het Heiligdom en dan naar bed
want morgen gaan we wederom 125 kilometer
fietsen.
Na een vorstelijk ontbijt stappen ze weer op de
fiets en gaan richting van Grafwegen. Een
prachtig plekje voor de koffie, een soort prieeltje.
Het gebied is hier zeer geschikt om te fietsen en er
komen heel veel wielrenners langs. De koffie is net
klaar, koffie met... en heerlijke boterhammen. Je
ziet iedereen genieten op zijn eigen manier en
toch samen! De slogan van onze reisorganisatie
VNB is ‘betekenisvol ontmoeten’ en dat zie je
gebeuren. Aad loopt rond als een ervaren pastor
van een groep pelgrims. Na de koffie gaan we
richting Niftrik, dit ligt aan de Maas. Het is nu
heerlijk fietsweer met zon. Ze springen weer op
hun stalen ros en gaan er weer voor. Bij Niftrik
hebben we een heerlijk plekje kunnen scoren en
maken een zuurkoolsoep. Voor bijna iedereen iets
nieuws, maar de pan gaat leeg. Broodje
gebakken ei en een koffie of thee.

Brabantse landschap. Dan de Maas over met een
pontje en zo kom je in het plaatsje Lith. Er zijn her
en der wel wat hoogtes maar ze gaan er
allemaal voor. Bij Lith zitten we heerlijk op een
muurtje in de zon. Iedereen met zijn eigen verhaal
en belevenis. Er wordt veel gelachen met elkaar
en we smullen van de pannenkoeken. Nog een
laatste drankje en dan gaan we richting Den
Bosch. Nog twintig kilometer.
En zo komen we rond de klok van 16.00 uur weer
bij het bureau VNB. We kunnen terugkijken op
twee prachtige dagen en ik denk dat dit een
onvergetelijke ervaring is geweest voor Aad.

Nieuwe associé(e)s
De familie van pater Eymard is weer verder
uitgebreid. Bij de sacramentijnen in Amsterdam
zijn er vijf nieuwe associé(e)s: Diana Janssen,
Marianne Kalsbeek, José Thoomes en Rudolf en
Lucia Westerlink. Van harte welkom!

Orgelbespeling Mark de Vries
Zondagmiddag 26 mei bespeelde Mark de Vries
het orgel in onze kapel. Deze uitvoering was
vanwege zijn 40-jarig jubileum als kerkorganist.
Onder de bezoekers was een flinke groep mensen
gekomen van de Pelgrimskerk in Badhoevedorp
waar Mark ook al vele jaren orgel speelt.
De jonge violiste Andrea Zedel speelde een Ave
Maria. De luisteraars hebben genoten van hun
prachtige muziek.

Dan nog heerlijke bonbons en daar fietsen ze
weer als een tierelier door het prachtige
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Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo
Pater Gerard Wijers sss
In Heiloo, dicht bij Alkmaar, is ongeveer 600 jaar
geleden de bedevaartplaats O.L. Vrouw ter Nood
ontstaan. Rond het jaar 1400 leed een man
schipbreuk voor de kust van Egmond. Hij deed
een gelofte: bij behouden thuiskomst zou hij een
kapel bouwen ter ere van de H. Maagd.
Tezelfdertijd vond een jongen op het vasteland
een Mariabeeldje op een akker, dicht bij de
Runxput, die wordt toegeschreven aan de H.
Willibrord. Hij nam het beeldje mee naar huis,
maar de volgende dag werd het weer op
dezelfde plaats in de akker gevonden. De
inmiddels veilig aan land gekomen schipper
begreep het teken en liet de beloofde kapel
bouwen op de vindplaats van het Mariabeeldje
bij de Runxput.
De oudste vermeldingen van het bestaan van
een Mariakapel in Heiloo zijn een rekening van
het Domkapittel te Utrecht uit 1409 en een
leenbrief van Harper van Foreest uit 1440, waarin
sprake is van 'Onze Lieve Vrouwe Caepelle in de
banne van Heiligeloo'. Over bedevaarten naar
O.L. Vrouw ter Nood in de Middeleeuwen is niets
overgeleverd. Getuige de verdere geschiedenis
moet O.L. Vrouw ter Nood wel degelijk een
bloeiende bedevaartplaats zijn geweest.
In 1573 kwam een abrupt einde aan de
bedevaarten. Nederland kwam in opstand tegen
het koninkrijk Spanje, waarvan het tot dan toe
deel uitmaakte. Tegelijk koos de nieuwe republiek
voor de Reformatie en wilde zij afrekenen met het
oude (Spaanse) R.K. geloof. Tijdens deze
Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) werden bij het
Beleg van Alkmaar in 1573 de kerken in de
omgeving verwoest door de geuzen
(Nederlandse verzetsstrijders), onder leiding van
Diederik van Sonoy. Van de abdij van Egmond,
van een gedeelte van de Willibrorduskerk in
Heiloo (de huidige Witte Kerk) en van de kapel
van O.L. Vrouw ter Nood bleven slechts ruïnes
over. Ondanks deze verwoestingen bleven de
bedevaarten naar O.L. Vrouw ter Nood
doorgaan. Zij namen zelfs eerder toe dan af.
Een duidelijk bewijs dat aan het einde van de
zeventiende eeuw nog regelmatig, meestal
individuele bedevaarten werden gehouden is het

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

Hyló-er Ryskaartje uit 1704. Dat geeft het gebied
tussen Egmond, Alkmaar en Limmen aan met
aanduiding van de wegen die leidden naar
‘Capel’, de plaats waar eens de kapel stond en
nu alleen nog een gedempte put restte. In de
loop van de zeventiende en de achttiende eeuw
maakte bestrijding van de verboden 'Paepsche
superstitiën' (katholieke bijgelovige praktijken)
geleidelijk aan plaats voor meer tolerantie van
overheidswege en van andersdenkenden.
In 1713 vond een opzienbarende gebeurtenis
plaats op Kapel. In Holland heerste veepest en
men riep de hulp in van de Moeder der
Bedrukten. Het antwoord bleef niet uit: in de
nacht van 8 op 9 december 1713 (Onbevlekte
Ontvangenis van de H. Maagd Maria) begon op
miraculeuze wijze opnieuw water op te wellen uit
de gedempte Runxput. Het vee dat ervan dronk
vond genezing. Het gebeurde werd rondverteld
en al spoedig kwam men van heinde en ver met
kannen en kruiken, zelfs met paard en wagen vol
brouwersvaten, naar de Runxput om er
geneeskrachtig water te halen voor mens en dier.
Het liep uiteindelijk met een sisser af en in juli 1714
werd de put opnieuw gedempt door de Staten
van Holland.
In 1795 werd de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden bezet door Frankrijk en omgedoopt
tot de Bataafse Republiek. De Franse
Revolutieleuze 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap',
kreeg ingang in het politieke bestel in ons land en
betekende onder andere gelijkstelling van alle
gezindten in het recht om hun geloof in het
openbaar te beleven. De bedevaarten naar het
kreupelbosje van O.L. Vrouw ter Nood namen af
en hielden vanaf 1830 helemaal op. Merkwaardig
genoeg werden de bedevaarten, nu er wel
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vrijheid was, min of meer op eigen initiatief
beëindigd, terwijl zij daarvoor ruim twee eeuwen
lang tegen de verdrukking in stand hadden
gehouden.
In 1853 werd de Nederlandse R.K. Kerkprovincie
opnieuw opgericht en maakte de katholieke kerk
een waar emancipatieproces door. In Heiloo
bleef het vooralsnog stil, tot de Alkmaarse
margarinefabrikant Gerrit van den Bosch (1857 1931), samen met andere initiatiefnemers, vanaf
1905 nieuw leven blies in het aloude heiligdom.

Hoogeweg, tegen de bedevaartplaats aan. De
juliaantjes waren een actieve congregatie die
kosteloos hulp verleenden aan weinig
draagkrachtige gezinnen waarvan de moeder
ziek was of juist bevallen. In 2005 verlieten de
laatste juliaantjes het klooster, dat sindsdien
functioneert als Gastenhuis van O.L. Vrouw ter
Nood. Het Gastenhuis biedt alle faciliteiten voor
een- of meerdaags verblijf voor personen en voor
groepen. In 2016 vestigde het Grootseminarie St.
Willibrord zich in een afzonderlijk deel van het
Gastenhuis.
Sinds 2006 is er een communiteit van de zusters
Dienaressen van de Heer en de Maagd van
Matará (SSVM) gevestigd op het heiligdom. De
zusters zijn beter bekend als de blauwe zusters,
vanwege hun habijt. De congregatie heeft als
specifiek doel de evangelisatie van de cultuur, in
antwoord op de oproep hiertoe van de heilige
paus Johannes Paulus II (1978 – 2005).
Meer informatie over het heiligdom O.L. Vrouw ter
Nood en het Gastenhuis is te vinden op de
website www.olvternood.nl.
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De put werd als eerste opnieuw opgemetseld. Er
verschenen twee noodkerken: in 1909 een
Genadekapel en in 1913 een Bedevaartkapel
voor grote groepen bedevaartgangers. De
Genadekapel werd in 1930 vervangen door een
definitieve versie; de grote Bedevaartkapel is
nooit vervangen door een definitieve. Tussen 1912
en 1920 werd de Kruisweg gerealiseerd in het
park, in de vorm van kapelletjes. Sinds 1929 wordt
elk jaar in de Bedevaartkapel een ziekentriduüm
gehouden voor zieken, gehandicapten en
ouderen uit Heiloo en omgeving. De banken
worden uit de kerk gehaald en opzij onder een
zeil geplaatst, zodat er in de kerk ruimte is voor
tuinstoelen, bedden en rolstoelen. Verder
organiseert de Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederland (L.T.O.) Noord elk jaar op de
woensdag na de eerste zondag in september
een oogstdankdag in de Bedevaartkapel.

Bedevaart naar Heiloo op zondag
15 september:
Ook dit jaar organiseren de Begijnhofkapel en de
Papegaaikerk weer een bedevaart naar Heiloo.
Het is op zondag 15 september.
Verzamelen: 12.00 uur bij de parkeerplaats bij de
pastorie van de Papegaai
Adres: Nieuwezijds Voorburgwal 293
Kosten: een bijdrage in de vervoerskosten.
Als u een auto tot uw beschikking heeft en wel
wilt rijden, laat dit dan a.u.b. even weten.
Aanmelden voor de bedevaart:
pietervanwijlick@gmail.com of tel. 020-6221918

In 1932 werd voor de Congregatie van de
Liefdezusters van de H. Juliana van Falconieri (de
juliaantjes) het Julianaklooster gebouwd aan de
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Maria na Jezus’ dood en verrijzenis
Willeke de Vries
Zoals we kunnen lezen in het evangelie van
Johannes, zag Jezus toen hij aan het kruis hing zijn
moeder en bij haar de leerling van wie hij veel
hield. Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat dat
Johannes was. Jezus zei tegen zijn moeder:
‘Vrouw, daar is nu je zoon.’ En tegen de leerling:
‘Daar is je moeder.’ Vanaf dan nam de leerling
Maria in zijn huis. Tijdens Pinksteren was Maria één
van de vrouwen die samen met de leerlingen van
Jezus in het bovenhuis in Jeruzalem waren. Hierna
lezen we in het boek Handelingen eigenlijk niets
meer terug over haar.
Even terug naar het heden. Mark en ik (Willeke)
gaan regelmatig op vakantie naar het eiland
Samos in Griekenland. We zijn twee keer naar het
eiland Patmos geweest. Volgens sommigen
leefde de Apostel Johannes daar in een grot en
kreeg hij visoenen van God. Johannes was
verbannen naar dit eiland. Mark en ik hebben de
grot bezocht.
Een ander uitstapje van het eiland Samos hebben
Mark en ik gemaakt naar Efeze. Dat kennen wij uit
de bijbel van Paulus’ brief aan de Efeziërs. Het ligt
in het huidige Turkije. In Efeze zou nog het huisje
van Maria en Johannes bewaard zijn gebleven.
Sinds eeuwen bestaan er twee theorieën over de
dood en het graf van Maria:
1. Ze is gestorven in de sterfplaats van Christus, in
Jeruzalem
2. Anderen menen dat ze stierf in Efeze.
De tweede theorie verwijst naar het overlijden
van Maria in het huis van Johannes in Efeze.
Volgens de overlevering heeft Johannes in Efeze
geleefd, hij werd er bisschop en is er gestorven.
Bewijs daarvoor zou de enorme basiliek zijn die
keizer Justinianus op zijn graf liet bouwen.
Vele wetenschappers beweren met stelligheid
dat Maria Johannes naar Efeze is gevolgd.
Het lijkt onmogelijk dat Johannes Maria, die toch
aan hem toevertrouwd was, in Jeruzalem heeft
achtergelaten, toen hij zelf naar Efeze vertrok.
Oude documenten wijzen in de richting en vele
geschiedschrijvers ondersteunen de theorie. In de
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jaren 1740 – 1758 gaf Paus Benedictus XIV het
volgende communiqué uit: ‘Apostel Johannes
heeft de hem toevertrouwde taak op uitstekende
wijze uitgevoerd. Toen hij naar Efeze ging, heeft hij
Maria meegenomen en de heilige Moeder is daar
ten hemel opgestegen.’

Op een Paasdag, in het jaar 1824, vertelde de
vrome, aan het bed gekluisterde Anna Catharina
Emmerich uit Beieren dat zij gezien had dat Maria
zeker niet in Jeruzalem gestorven is, maar in Efeze,
waar ook haar graf zou liggen. In de jaren daarop
kreeg Catharina verschillende visoenen waarin
de juiste plek aangegeven werd. Zo zouden de
resten van het graf te vinden zijn op nog geen 500
meter van een huisje. Zij kon de plek nog
preciezer aangeven, want vanaf de heuvel waar
het huisje van Maria gestaan zou hebben was de
Egeïsche Zee te zien, samen met de weg naar de
Mariakerk. In 1892 begonnen de Lazaristen M.
Youg en M. Paulus aan hun speurtocht in de
bergen ronde Efeze. Meter voor meter bekeken
ze de met doornstruiken begroeide helling van
Bülbülberg.
Op de avond van de derde dag vonden ze een
plek die voldeed aan de beschrijving van Anna
Catherina. Op deze wijze werd het huisje van
Maria ontdekt, ze vonden er zelfs nog as van het
haardvuur. Haar graf is echter nooit gevonden.
De pausen Leo XII, Peter X en Leo XIII en anderen
hebben allen gezegd dat Maria in Efeze geleefd
heeft. Vanaf begin 20e eeuw werd het huisje tot
heilig gebied verklaard en werd het daarmee
een pelgrimsoord.
Tijdens de laatste dagen van haar leven zou
Maria het helende water uit de nabijgelegen
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bron hebben gedronken. In de loop der jaren
heeft het water, maar ook de as uit de haard,
tot vele wonderen geleid: kankerpatiënten die
door hun artsen waren opgegeven genazen,
kreupelen kwamen binnen op een draagbaar en
konden weer lopen en kinderen met aangeboren
afwijkingen in hun botten konden weer bewegen.
In Efeze staat een gebouw dat later tot een
basiliek ter ere van Moeder Maria is omgebouwd.
Daarvoor was het waarschijnlijk een handelsbeurs,
maar een wetenschappelijke academie behoort
ook tot de mogelijkheden. Toen keizer Constantijn
in het jaar 313 het christendom tot staatsreligie
had uitgeroepen. kreeg de kerk de naam van
Maria. Deze eerste basiliek was 260 meter lang. In
431 kwamen daar vele bisschoppen bij elkaar
voor het bekende Concilie van Efeze. Daar werd
o.a. besloten dat Maria de moeder van God is
(Theotokos).
Paus Paulus VI bezocht de kerk op 26 juli 1967 en
bad er onder het kruis.

Verhuisd
Bewoonster van het Begijnhof Lies Belshof is
verhuisd naar een huis van Domus Magnus, het
Hendrikszhuys aan de Herengracht. We hopen
dat ze het er goed heeft.

Terug
We zijn blij dat Hens Zwanikken na een
herstelperiode weer terug is in onze kapel!

Overleden
Op 24 juni jl. is Suzanne Linschoten in Laren
overleden. Ze was geboren in Zwammerdam op
25 februari 1928. Suzanne woonde lange tijd op
het Begijnhof en was ook lectrice in de Kapel. De
laatste jaren woonde ze in het Rosa Spierhuis in
Laren. Suzanne hield van kalligraferen, Art
Unlimited verkocht kaarten van haar.
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Vredesweek 21-29 september
22 september Vredeszondag
Elke derde week van september is de nationale
Vredesweek. Deze week wordt al sinds 1966
georganiseerd door PAX rondom de door de
Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag
van de Vrede op 21 september.
Terwijl de Amerikaanse president Trump praat
over het bouwen van een grensmuur en Europa
de buitengrenzen steeds meer sluit voor
vluchtelingen, kiest PAX als thema van de
Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken
en te onderzoeken. Want aan de andere kant
van de grens wacht vaak een wereld aan
ontmoetingen en mogelijkheden.
Tijdens de Vredesweek worden in het hele land
activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot
festivals, van maaltijden tot masterclasses, en van
vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten
komen samen in één nationale Vredesweek. Voor
meer informatie: www.vredesweek.nl

Korenfestival
‘Halleluja Amsterdam’ is het thema van het
Korenfestival dat de Raad van Kerken Amsterdam
zaterdag 28 september van 14.00 tot 16.30 uur
organiseert in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
in Amsterdam. Dit jaar bestaat de Raad van
Kerken Amsterdam 50 jaar.
De deelnemende koren zijn afkomstig uit de
Ethiopisch-Orthodoxe Kerk, de Evangelische
Broedergemeente, de Koptisch-Orthodoxe Kerk,
de Protestantse Keizersgrachtgemeente, het
Rooms-Katholieke rectoraat de Krijtberg, Vrijburg
(Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten) en de
Waalse Kerk. Het afwisselende programma biedt
ook volop ruimte voor ontmoeting met koorleden
en bezoekers uit de vele kerken.
Belangstellenden kunnen in- en uitlopen. De
toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.
Meer informatie: www.rvkamsterdam.nl

Kapelkrant september 2019

6

Wat is Focolare?
Nico Koomen
Die vraag kwam bij mij op bij het lezen van het
boek Jan van Burgsteden, bisschop voor de
mensen dat dit voorjaar uitkwam. Het boek is een
'levensinterview' met de immer sympathieke
monseigneur, treffend afgenomen door Christian
van der Heijden. Om meer van Focolare aan de
weet te komen besloot ik op onderzoek uit te
gaan en logischerwijs kwam ik uit bij monseigneur
Jan. Het gesprek was als in het boek: 'U stelt de
vragen, ik geef de antwoorden'.

Ik had mij vooraf georiënteerd op de overigens
uitstekende website van Focolare. De Focolarebeweging is ontstaan midden in de tweede
Wereldoorlog in Trento in Noord Italië. Chiara
Lubich (geboren in 1920) moest vanwege hevige
bombardementen regelmatig de schuilkelder in
en ontwikkelde in die tijd van spanning en gevaar
met een aantal van haar vriendinnen een eigen
spiritualiteit gebaseerd op het Johannes
evangelie: 'Vader, mogen allen één zijn' (Joh. 17,
21). Chiara en haar vriendinnen lieten het niet bij
woorden maar zetten zich, naar men zegt met
grote radicaliteit, in voor het concreet maken van
steeds een passage uit de bijbel en wisselden de
daarmee opgedane ervaringen onderling uit. Elke
dag het woord waarmaken.
Monseigneur Jan, die Chiara in 1962 in Castel
Gandolfo ook persoonlijk heeft ontmoet, werd
getroffen door waar zij voor stond en wat zij naar
voren bracht. Hij was er ook bij toen haar ouders
in Nederland waren en heeft hen over hun
dochter horen spreken. Chiara Lubich is na haar
overlijden in 2008 opgenomen in de zgn. eerste
trap naar zaligverklaring, 'Serva di Dio'
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(dienares van God). Haar vriendin uit de
beweging, Luce Badano is inmiddels al zalig
verklaard.
Na de oorlog verspreidde de nog jonge
beweging zich vanuit Europa naar andere
werelddelen en ze verwierf in 1962 officiële
goedkeuring van de katholieke kerk. Focolare telt
inmiddels 140.000 nauw bij de beweging
betrokken leden en zo’n twee miljoen
sympathisanten. Het bijzondere is dat de meeste
volgers weliswaar christenen zijn, maar dat ook
joden, moslims, hindoes en niet-gelovigen
aanknopingspunten voor hun geloof of hun leven
in de beweging vinden.
Bisschop Jan leerde de Focolare-beweging al
tijdens zijn filosofiestudie bij de jezuïeten in
Nijmegen kennen. Als er tijd over was tussen de
verschillende colleges die op verschillende
locaties werden gegeven en waar je op de fiets
naar toe ging, 'zocht ik tussendoor de focolarini
op'. Het deed mij denken aan mijn eigen
studietijd in Wageningen, toen we ook van het
ene naar het andere gebouw fietsten om de
colleges in de verschillende vakken te kunnen
volgen.
Chiara Lubich richtte zich ook op pater Eymard.
Daar wordt de verbinding met de congregatie
van het Heilig Sacrament, 'onze sacramentijnen'
in de Begijnhofkapel dus, duidelijk. Pater Eymard
pleitte ervoor om naast het evangelie ook de
heiligenlevens te lezen. Van hem is ook de
uitspraak 'Onze tijd is ziek, omdat er niet
aanbeden wordt'.
In Nederland komt de Focolare-beweging bij
elkaar in Marienkroon, in Nieuwkuijk bij Den Bosch.
Elk jaar zijn er rond Hemelvaart ontmoetingsdagen, dit jaar was het thema In vuur en vlam.
Onlangs is het boek Wijsheid van Chiara Lubich –
365 gedachten, voor elke dag van het jaar, dat al
enkele jaren uitverkocht was, opnieuw
uitgebracht. Ik heb nog iets van mijn verjaardag
onlangs te besteden. Dat wordt het dus!
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Cursussen en activiteiten 2019 - 2020
De Begijnhofkapel in Amsterdam verzorgt een
gevarieerd aanbod van cursussen en activiteiten,
voor kinderen, jongeren en ouderen. Deze
bijeenkomsten zijn een goede manier om je
geloof te verdiepen
en je kennis te vergroten.
Locatie: alle onderdelen hebben plaats in de
pastorie van de kapel, tenzij anders aangegeven.

Cursussen
Jongeren in gesprek (18-40 jaar)
Als je je geloof wilt verdiepen en er met anderen
over wilt praten, dan
ben je van harte welkom in deze gespreksgroep.
Om de week op maandagavond behandelen
we de basiselementen van het katholieke geloof
vanuit de Bijbel, vanuit de catechismus voor
jongeren (Youcat) en met dvd’s. Ook zal de
“theologie van het lichaam” van paus Johannes
Paulus II worden behandeld, over de menselijke
liefde in het plan van God. Steeds na de inleiding
is er gelegenheid tot uitwisseling. We sluiten de
avond af met twintig minuten aanbidding.
Daarna is er gelegenheid even na te praten met
een drankje.
Tijd: Maandag, 20.00 – 22.00 uur Vergoeding: per
avond € 3,Data: 2 sept, 16 sept, 30 sept, 14 okt, 28 okt, 11
nov, 25 nov, 9 dec, 23 dec, 6 jan, 20 jan, 3 febr, 17
febr, 2 mrt, 16 mrt, 30 mrt, 20 apr, 11 mei, 25 mei, 8
juni en 22 juni.
Info / aanmelden: Gerard Wijers sss. E-mail:
sss.ghmwijers@gmail.com
Bezinningsmomenten eucharistische spiritualiteit
Veel mensen zoeken naar een spiritualiteit om
hun christelijk engagement in het dagelijks leven
te verdiepen. Dit seizoen zullen we aandacht
besteden aan de wisselwerking tussen lekengelovigen en ordes en congregaties. De leefregel
van de sacramentijnen zegt: “Opdat zij zich in
heel hun leven en in al hun werkzaamheden door
de Eucharistie laten inspireren.” Zo is er een regel
voor Eucharistisch Leven voor leken die willen
delen in het charisma van Pater Eymard (18111868).
Begeleiding: Aad van Ruiten sss
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Tijd: Woensdag, 19.30 – 21.00 uur Vergoeding: €
12,Data: 13 nov, 20 nov, 6 mei en 13 mei
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail:
sss.aadvanruiten@gmail.com
Bezinning voor senioren (vanaf 60 jaar)
Op de eerste woensdag van de maand komen
we bij elkaar om van gedachten te wisselen over
onderwerpen rond geloofsbeleving en het ouder
worden. We delen ervaringen, en er is plaats voor
de actualiteit.
Begeleiding: Dorine Baas en Marilyn van Rijn
Tijd: Woensdag, 10.00 – 12.00 uur Vergoeding: €
27,Data: 4 sep, 2 okt, 6 nov, 8 jan, 5 feb, 4 mrt, 1 apr,
6 mei, 3 juni
Aanmelden: via de pastorie
Rond het Woord van Leven
“Zij legden zich ernstig toe op de leer van de
apostelen” (Hand. 2, 42). De eerste christenen
hebben een voorbeeld nagelaten. De meditatie
van het maandelijkse “Woord van Leven” kan ons
inspireren als bron van bezinning
en uitwisseling. We willen delen wat het Woord in
ons leven doet.
Begeleiding: Aad van Ruiten sss
Tijd: 3e dinsdag vd maand, 20.00 – 21.30 uur
Vergoeding: € 30,Data: 20 aug, 17 sept, 15 okt, 19 nov, 17 dec, 21
jan, 18 febr, 17 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 juni
Info / aanmelden: Aad van Ruiten sss. E-mail:
sss.aadvanruiten@gmail.com

Kinderen
Doopsel
Ouders die hun kinderen willen laten dopen of
volwassenen die het Doopsel willen ontvangen,
kunnen voor nadere informatie of voor een
oriënterend gesprek contact opnemen met de
pastorie.
Eerste H. Communie
Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen zich
voorbereiden op hun Eerste H. Communie. Tijdens
de eerste ouderavond wordt het project
gepresenteerd
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en kunnen ouders kennismaken met elkaar en
met de begeleiders.
Begeleiders: Willeke de Vries en Pieter van Wijlick
sss
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur
Vergoeding: € 40,- (incl. materiaal)
Data: 8 dec, 12 jan, 26 jan, 9 feb (voorstellen,
gezinsviering), 1 mrt, 29 mrt, 19 apr (gezinsviering),
17 mei (gezinsviering), 7 juni
Info / aanmelden: via de pastorie (zie
voorpagina)
Ouderavond: di 12 nov, 20.00
Oefenavond: vr 19 juni, 19.00u
Viering Eerste H. Communie: zo 21 juni, 10.00 uur
Terugkomdag: zo 28 juni, 11.45 uur
Vormsel
Voor tieners vanaf 12 jaar en voor volwassenen is
er gelegenheid het Vormsel te ontvangen.
Begeleiders: Willeke de Vries, Lucia Westerlink en
Pieter van Wijlick sss
Tijd: Zondag, 12.00 – 13.30 uur
Vergoeding: € 25,- (incl. materiaal)
Data: 1 sept, 15 sept, 29 sept, 13 okt (voorstellen),
3 nov, 17 nov
Info / aanmelden: via de pastorie (zie
voorpagina)
Informatieavond: di 15 aug, 20.00 uur
Voorbereidingsavond: di 15 okt, 20.00 uur
Oefenavond: vrij 22 nov, 19.00 uur
Vormselviering: zo 24 nov (gezinsviering), 10.00 uur
Terugkombijeenkomst: zo 15 dec, 11.45 uur
Kinderwoorddienst (4-13 jaar)
Deze dienst vindt plaats tijdens de zondagsviering
van 10 uur (niet in
juli en augustus en niet in andere
schoolvakanties). De kinderen hebben tijdens het
Woordgedeelte hun eigen bijeenkomst. De
evangelielezing
wordt op een voor hen begrijpelijke en creatieve
manier behandeld. Zo kunnen kinderen meer
vertrouwd raken met het leven van Jezus.
Begeleiders: Marianne Jahn, Marilyn van Rijn en
Willeke de Vries
Tijd: Zondag, 10.00 uur
Data: 29 sept, 10 nov, 8 dec, 26 jan, 8 mrt, 29 mrt,
5 apr (Palmzondag), 28 juni
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Gezinsvieringen
Er is (bijna) elke maand op zondag een viering
speciaal voor gezinnen.
Tijd: 10.00 uur
Data: 8 sept, 13 okt (voorstellen), 24 nov
(vormselviering), 26 dec (15 uur Kindjewiegen), 12
jan, 9 feb, 19 apr, 17 mei, 21 juni
Misdienaars
Kinderen die hun Eerste H. Communie hebben
gedaan, kunnen in de eucharistieviering op
zondag meehelpen als misdienaar.
Begeleiding: Fons Kaan
Tijd: 10.00 uur
Plaats: Begijnhofkapel
Info / aanmelden: via de pastorie
Kindje wiegen
Het Kerstverhaal wordt verteld en de kinderen
beelden dit verhaal samen uit. Een levende
kerststal dus. Leuk voor kinderen, ouders, opa’s en
oma’s. Als je meedoet, kom dan om 14.00 uur
naar de pastorie voor het verkleden (de kleding is
aanwezig).
Datum: donderdag 26 december 2019
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Info / aanmelden: via de pastorie

Eucharistische activiteiten 2020
In 2020 zullen er in de kapel en in de pastorie
diverse belangrijke eucharistische activiteiten zijn.
In maart is de kapel het centrum van de
Mirakelweek, die begint op woensdag 18 maart
en uitmondt in de Stille Omgang in de nacht van
zaterdag 21 op zondag 22 maart.
Op 11 juni, de tweede donderdag na Pinksteren,
vieren we Sacramentsdag, met onder meer een
plechtige Mis en een processie op het Begijnhof.
Op vrijdag 31 juli gedenken we met een plechtige
Mis en een lezing de sterfdag van Pierre-Julien
Eymard op 1 augustus 1868, stichter van de
congregatie van het heilig Sacrament.
Drie evenementen om alvast in de agenda te
zetten!
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Activiteiten

Concert A Capella Ensemble Lübeck
Op vrijdagmiddag 18 oktober zingt het A Capella
Ensemble Lübeck in de Begijnhofkapel.
Haar concert-portfolio omvat met name
hedendaagse en zelden uitgevoerde werken en
daarnaast ook meer bekende composities. Er
staan verschillende concerttournees op haar
naam, in Duitsland, maar ook in andere Europese
landen en China. Het ensemble werd
verschillende keren uitgenodigd om op te treden
in Venetië ter gelegenheid van de Biënnale.
Dirigent: Hartmut Bethke
Programma:
"Dona Nobis Pacem - Hiroshima".
Werken van Heinrich Schütz, Joachim Schweppe,
Joszef Swider, Hugo Wolf en anderen.
Aanvang 14.30 uur.
Totale concerttijd: ca. 70 minuten.
Kosten: er wordt een deurcollecte gehouden,
deze wordt van harte aanbevolen.

Seniorengroep
Nadat ze vijf jaar de Seniorenbezinningsgroep
heeft begeleid, gaat José Huijberts hen verlaten.
Ze wordt opgevolgd door maar liefst twee
personen, t.w. Dorine Baas en Marilyn van Rijn. We
danken José voor al haar inzet en heten Dorine
en Marilyn van harte welkom!
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Ma 2 sep 20.00 Jongeren in gesprek
Wo 4 sep 10.00 Bezinning voor senioren
Zo 8 sept 10.00 Gezinsviering
Wo 11 sep 19.30 Taizé-viering in de Begijnhofkapel
Zo 15 sep 12.00 Bedevaart naar Heiloo
Ma 16 sept 20.00 Jongeren in gesprek
Di 17 sep 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 29 sep 10.00 Kinderwoorddienst
Ma 30 sept 20.00 Jongeren in gesprek
Wo 2 okt 10.00 Bezinning voor senioren
Wo 9 okt 19.30 Taizé-viering in de Engelse Kerk
Zo 13 okt 10.00 Gezinsviering
Ma 14 okt 20.00 Jongeren in gesprek
Di 15 okt 20.00 Rond het Woord van Leven
Ma 28 okt 20.00 Jongeren in gesprek
Wo 6 nov 10.00 Bezinning voor senioren
Zo 10 nov 10.00 Kinderwoorddienst
Ma 11 nov 20.00 Jongeren in gesprek
Di 12 nov 20.00 Ouderavond Eerste H. Communie
Wo 13 nov 19.30 Taizé-viering in de Begijnhofkapel
Wo 13 nov 19.30 Bezinningsmomenten
eucharistische spiritualiteit
Di 19 nov 20.00 Rond het Woord van Leven
Wo 20 nov 19.30 Bezinningsmomenten
eucharistische spiritualiteit
Zo 24 nov 10.00 Gezinsviering (Vormselviering
onder v oorbehoud)
Ma 25 nov 20.00 Jongeren in gesprek

Taizé-vieringen
Ook dit najaar organiseren de Engelse Kerk en de
Begijnhofkapel weer gezamenlijke Taizé-vieringen.
Drie kwartier zingen, bidden en stilte.
Ze zijn op de tweede woensdag van de maand
en beginnen om 19.30 uur.
11 september: Begijnhofkapel
9 oktober: Engelse Kerk
13 november: Begijnhofkapel
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Liturgierooster
Zondag 1 september
22e zondag door het jaar
Zondag 8 september
23e zondag door het jaar
Gezinsviering
Zaterdag 14 september
Kruisverheffing
9.00 uur
Zondag 15 september
24e zondag door het jaar
Zondag 22 september
Vredeszondag
25e zondag door het jaar
Zondag 29 september
26e zondag door het jaar
Latijnse mis met Schola R&M
Kinderwoorddienst
Zondag 6 oktober
27e zondag door het jaar
Zondag 13 oktober
28e zondag door het jaar
Gezinsviering / voorstellen Vormelingen
Zondag 20 oktober
Missiezondag
29e zondag door het jaar
Zondag 27 oktober
30e zondag door het jaar
Vrijdag 1 november
Allerheiligen
9.00 en 17.00 uur
Zaterdag 2 november
Allerzielen
9.00 uur

Donderdag 7 november
H. Willibrord
9.00 en 17.00 uur
Zondag 10 november
32e zondag door het jaar
Kinderwoorddienst
Zondag 17 november
33e zondag door het jaar
Zondag 24 november
Christus Koning
Gezinsviering (Vormselviering onder voorbehoud)
Zondag 1 december
(begin Jaar A)
1e zondag Advent

Inleverdata kopij
Kopij voor het decembernummer kunt u inleveren
t/m 17 oktober 2019

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
Er zijn BHV-ers nodig op de volgende data:
Vr 6 sep 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Vr 4 okt 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 13 okt 10.00 Gezinsviering
Vr 1 nov 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 24 nov 10.00 Gezinsviering
Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs
minimaal 3 dagen tevoren telefonisch bij de
rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 en bij geen
gehoor bij Mark de Vries op 06-23657478

Zondag 3 november
31e zondag door het jaar
Latijnse mis met Schola R&M

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel
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Begijnhofkapel
Centrum voor eucharistische bezinning, voor gebed en stilte
Begijnhofkapel

Eucharistievieringen

H.H. Joannes en Ursula
Begijnhof 30
Amsterdam

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.

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

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.

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.

Kinderwoorddienst

Kapelkrant digitaal

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).

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

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

Gemeenschapsontmoeting

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Tel.:
E-mail:
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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

❑ Ik wil graag het contactblad ontvangen;
❑ Ik wil graag contact met een van de
priesters;
❑ Ik wil een adreswijziging doorgeven.
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