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Kapelkrant 

 Jaargang 21 – maart 2021

 

 

   
 

 

Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis te 

dragen 

José Huijberts 

 

Bovenstaande afbeelding is een fragment uit de 

Kruisweg uit 1919 van de Vlaamse kunstschilder en 

tekenaar Albert Servaes. In 2019 gebruikten we 

deze Kruisweg op Goede Vrijdag in de kapel. 

 

Je kunt heel lang naar deze tekening kijken.  

Het is rauw en zo afschuwelijk, dat veel te zware 

kruis op Jezus’ schouders. Vooral omdat we 

weten wat er nog gaat gebeuren.  

Maar zie dan die armen van Simon van Cyrene. 

En trouwens ook die van Jezus. Want ze lijken 

beiden het kruis ook te omarmen. Het zijn 

liefdevolle handen, bij allebei. Jezus die liefde is 

en met liefde reageert op alles wat hem wordt 

aangedaan. En Simon van Cyrene die hem helpt. 

 

Helpen heeft allerlei kanten. Je hebt praktische 

hulp, zoals iemand helpen met dragen. Maar 

helpen is natuurlijk zoveel meer. Vaak genoeg 

gaat het vooral om aanwezigheid. Dan kun je 

niets afdoen aan de situatie en alleen bij iemand 

zijn, naast iemand staan. De  problemen worden 

 

dan misschien niet minder, maar de 

eenzaamheid ervan wel. Je wordt gezien, voelt je 

weer wat meer deel van het geheel. Misschien 

voel je weer de liefde van God. 

 

Laatst was ik bij een online bijeenkomst n.a.v. de 

encycliek Fratelli Tutti, over broederlijkheid en 

sociale vriendschap. Een van de sprekers was 

zuster Els van de Kleine Zusters van Jezus, een 

gemeenschap levend op IJburg volgens de 

ideeën van Charles de Foucauld.  

Ze zei dat we vaak denken diegene te zijn die iets 

heeft te geven, aan de armen, aan mensen die 

hulp nodig hebben. Maar het is anders, want de 

anderen hebben net zo goed iets te geven. En 

doen dat net zo graag. Dus het gaat veel meer 

om wederkerigheid. De uitdaging is dan om zelf 

ook te leven uit kwetsbaarheid. Ook jouw 

problemen zijn een kans tot relatie. Vraag zelf ook 

om hulp, geef iemand de kans jou te helpen. 

 

Misschien zie je daar iets van op de tekening van 

Jezus en Simon van Cyrene. Simon die helpt, Jezus 

die zich láát helpen. Ze zijn samen in de liefde van 

God. Misschien zie je daar ook al iets van de 

Verrijzenis. 
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Feest in aantocht!! 

In juli 2021 bestaat onze Begijnhofkapel 350 jaar. 

Dit jubileum kunnen en zullen wij uiteraard niet 

ongemerkt voorbij laten gaan en wij willen dit 

graag samen met iedereen vieren. Door de 

ontwikkelingen met betrekking tot het corona-

virus is het echter thans niet mogelijk de daaraan 

verbonden activiteiten verantwoord te kunnen 

plannen. Het leek ons daarom verstandig de 

festiviteiten 1 jaar uit te stellen en het jubileum te 

vieren onder het motto ‘Begijnhofkapel 350 + 1 

jaar’. 

 

 

 

Er heeft zich al een groep vrijwilligers gevormd die 

dit evenement zullen organiseren. 

Wij willen echter allen die zich bij onze kapel 

betrokken voelen, hier graag persoonlijk bij 

betrekken. Daarom vinden wij het belangrijk dat 

wij u regelmatig op de hoogte kunnen brengen 

van de voortgang van deze plannen. Ook voor 

suggesties van uw kant houden wij ons 

aanbevolen. Daarom beginnen we een 

Kapelbericht per e-mail. 

 

Daarbij komt: door de corona-perikelen zijn wij 

elkaar een beetje uit het oog verloren. Mensen 

die onze kapel regelmatig bezochten en na de 

mis gezellig met elkaar koffie dronken, hebben wij 

node moeten missen omdat zij niet wilden, 

konden of durfden komen. Wij willen nu een 

nieuwe start maken in de ontmoetingen met u. 

Zodra het weer kan heel graag op ruimere schaal 

door persoonlijk contact met u in de kapel. 

Daarnaast met vier keer per jaar de Kapelkrant. 

En voortaan dus ook per e-mail met een 

Kapelbericht. Hiermee willen we u regelmatig op 

de hoogte brengen van de zaken die zich in en 

om de kapel afspelen.  

 

Wilt u dit Kapelbericht ontvangen, stuur ons dan 

uw mailadres: info@begijnhofkapelamsterdam.nl  

Als u geen e-mail hebt, bel ons dan: ma/vr 10-12 u      

tel 020-6221918 

Jozefjaar - 8 december 2020  

t/m 8 december 2021 

Erica Eitjes 

 

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het 

jaar van Sint Jozef. Dit maakte hij bekend op 8 

december 2020, het Hoogfeest van Maria 

Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag 

namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX 

de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon 

van de Universele Kerk’.  

Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de 

Heilige Jozef extra benadrukken als beschermer 

en voedstervader. De paus brengt dit in verband 

met de zorg voor armen en migranten. Maar ook 

met de rol van Jozef als patroonheilige van 

arbeiders. Dit alles staat in zijn apostolische brief 

Patris Corde.  

 

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld 

in het besluit van de paus om een speciaal jaar 

aan Sint Jozef te wijden. ‘De pandemie heeft 

duidelijk gemaakt welke betekenis gewone 

mensen hebben, al degenen die dagelijks veel 

geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een 

gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien’, 

aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee 

op de Heilige Jozef ‘deze onopvallende man, die  

dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig 

is’, aldus de paus. De Kerk wil dit jaar de devotie 

extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozef-

jaar ook een volle aflaat verdienen.  

 

Met dit thema komen we weer terug op het grote 

punt dat de paus ons steeds maar weer voor 

houdt: verlaat je individualisme, laat caritas (er 

voor anderen zijn) in je heersen, wees dienstbaar.  

 

In het volgende nummer van de Kapelkrant meer 

over het Jozefjaar.  

 

Opbrengst collectes 

 

De bijdrage van de kapel aan de 

Jongerencollecte was € 50,- 

De bijdrage van de kapel aan de bisschoppelijke 

Adventsactie was € 50,- 

De bijdrage van de kapel aan Missiezondag was 

€ 50,- 

 

 

mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
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Jaar van het Gezin 

Nico Koomen 

 

Op 8 december kondigde paus Franciscus het 

jaar af van de Heilige Familie, in het bijzonder Sint 

Jozef, de toegewijde echtgenoot en vader. In 

hedendaagse termen: Jozef als 'rolmodel'. Maar 

Jozef zal bij zijn zoon Jezus toen die op 

twaalfjarige leeftijd in de tempel al zo'n beetje zijn 

eigen gang ging ook zijn bedenkingen wel 

hebben gehad. 

 

Op het feest van de Heilige Familie op  

27 december is daar het Jaar van het Gezin, van 

21 maart 2021 tot 26 juni 2022 (de 

Wereldfamiliedagen in Rome), nog bij gekomen. 

Dit Jaar van het Gezin zal een reflectie zijn op de 

vijf jaar geleden uitgebrachte brief aan de kerk, 

de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia (de 

vreugde van de liefde). 'Een reis met gezinnen 

over de hele wereld, toe te vertrouwen aan de 

Heilige Familie van Nazareth', zo lichtte paus 

Franciscus het jaar van het gezin toe.  

 

Waar staat het gezin voor? Allereerst natuurlijk 

voor de liefde en geborgenheid van de ouders 

voor het kind, de kinderen. Vanzelfsprekend denk 

je dan. Inderdaad vanzelfsprekend, want je ziet 

het als grootouder voor je ogen geburen als je 

eigen dochters moeder worden en er alles, maar 

dan ook alles voor opzij zetten om er te zijn voor 

het kind dat hun is toevertrouwd. 

Hartverwarmend, in een woord. Maar helaas is er 

ook het omgekeerde, het is hartverscheurend 

wanneer dat niet zo is en het kind het maar zelf 

moet zien te rooien. Dagelijks komen de beelden 

op tv. Dat mag niet zo zijn denk je dan en je kunt 

het en mag het niet over je kant laten gaan. 

 

Maar het gezin staat ook voor alles wat je aan 

bagage meekrijgt. Naast liefde en geloof staat 

het gezin ook voor de waarden waar je voor 

staat. Bisschop Jose Gomez zei het in de H. Mis in 

de St. Mattheuskathedraal op de ochtend van de 

inauguratie van Joe Biden als president van de 

Verenigde Staten zo: 'Wij zijn er niet om partij te 

kiezen maar om principes aan te reiken die het 

geweten kunnen vormen'. De waarden waar je 

voor staat zijn de praktische uitwerking van het 

geweten. Mijn echtgenote en ik hadden het  

voorrecht ouder te mogen worden en te zien dat 

 

 
 

het ook zo werkt. Als je met je kinderen van kleins 

af aan spreekt over hoe je zelf in het leven staat 

en ze daarin voorleeft, zie je dat terug in hoe zij 

denken en vooral doen. Het 'Dat doe je toch 

niet!' als normstellende keuze uit de mond van je 

eigen kind vervult je dan met enige trots. En nu, 

nu je kinderen hun eigen gezin hebben kun je er, 

vele jaren wijzer, met je kleinkinderen opnieuw 

een steentje aan bijdragen. Dat is eigenlijk heel 

mooi. 

 

Hoe belangrijk de waarden zijn van waaruit je 

leeft, de norm die je voor jezelf aanhoudt, wordt 

zo lijkt het in deze tijd van lockdown en avondklok 

nog eens extra duidelijk. Bij het je houden aan 

wat je dringend wordt gevraagd twijfel je niet als 

het gezin waarin je opgroeide je de juiste 

toerusting meegaf. Op mij maakte de vertwijfelde 

oproep van burgemeester Aboutaleb van 

Rotterdam met 'Ouders, waar bent u, het zijn uw 

kinderen!' diepe indruk. Omdat hij zo ongelooflijk 

gelijk had. Deze tijd laat ook zien hoe belangrijk 

school en andere kinderen voor elkaar zijn. Dan 

wordt de veerkracht van het gezin wel op de 

proef gesteld. De gezinnen, de verbanden waarin 

kinderen opgroeien, zijn vandaag de dag heel 

verschillend, niet alleen meer volgens het format 

van huwelijk tussen vrouw en man. Daar kun je 

niet omheen. Moge het jaar van het gezin 

worden zoals paus Franciscus het voor ogen had 

en heeft: liefde, veiligheid en geluk te brengen 

voor alle kinderen, in welk gezinsverband ook, in 

het bijzonder voor die kinderen die het het hardst 

nodig hebben. 
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Mirakelweek 

 

Woensdag 17 maart 

Hoogfeest van het Mirakel van Amsterdam 

9.00 Eucharistieviering 

9.30–16.30 Aanbidding van het Heilig Sacrament 

17.00 Eucharistie in besloten kring 

 

Donderdag 18 maart 

Mirakelweek 

9.00 Eucharistieviering 

9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament 

17.00 Eucharistieviering 

17.45 Aansluitend Eucharistische Aanbidding,      

afsluitend met Vespers 

 

Vrijdag 19 maart 

Mirakelweek 

9.00 Eucharistieviering 

9.30–16.45 Aanbidding van het Heilig Sacrament 

17.00 Eucharistieviering 

17,45-18.30 Aansluitend Eucharistische 

Aanbidding, afsluitend met Vespers  

 

Zaterdag 20 maart 

Sluiting van de Mirakelweek 

Stille Omgang 

9.00 Eucharistieviering 

9.30–16.30 Aanbidding van het Heilig Sacrament, 

afsluitend met Vespers  

16.30 Kapel sluit 

19.00 Eucharistie in besloten kring 

 

Stille Omgang: alléén digitaal. 

20.30 Eucharistieviering St. Nicolaasbasiliek, deze 

viering is alleen digitaal te volgen. 

Er is ook een digitaal jongerenprogramma. 

Actuele informatie: www.stille-omgang.nl 

 

Zondag 21 maart 

10.00 Eucharistieviering (NL) 

12.15 Eucharistieviering (FR) 

 

Mirakelweek anders dan andere jaren 

I.v.m. het coronavirus kan de Mirakelweek dit jaar 

niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Ook in 

de Begijnhofkapel is het anders dan anders. Zo 

gaat de plechtige Eucharistieviering van 

woensdag 17 maart niet door en kan er niet 

worden gezongen in de vieringen en Vespers.  

Laatste info: www.begijnhofkapelamsterdam.nl 

Stille Omgang alléén digitaal  

– ook het jongerenprogramma 

 

Bericht van het Gezelschap van de Stille 

Omgang: ‘Vanwege de huidige strenge 

beperkende maatregelen, zien wij onvoldoende 

ruimte om de Stille Omgang op 21 maart 2021 op 

de gebruikelijke manier te organiseren. We weten 

niet hoe het er in maart voorstaat met de 

beperkingen, maar wij kunnen niet op een kortere 

termijn alsnog alle leveranciers en betrokkenen 

organiseren. Ook voor u als lokale organisator zal 

het zinvol zijn om tijdig uw achterban te kunnen 

informeren. Kortom, wij hebben besloten de Stille 

Omgang te organiseren volgen ons ‘rode 

scenario’. Dit betekent het volgende: 

 

Stille Omgang alleen digitaal 

Het Gezelschap van de Stille Omgang zal de Stille 

Omgang alleen digitaal organiseren. We 

verzoeken de Zustergezelschappen dan ook om 

niet in groepen naar Amsterdam te reizen. Er 

kunnen, als de regels het dan toelaten, straks op 

eigen initiatief deelnemers de route lopen, maar 

zonder onze supervisie en organisatie. Dus geen 

toiletwagens, geen leiders langs de route en geen 

openstelling van de Lutherse Kerk’.  

 

Om 20.30 is er een Eucharistieviering in de St. 

Nicolaasbasiliek. Te zijner tijd staat meer informatie 

over deze viering met een link naar het YouTube-

kanaal op www.stille-omgang.nl. Er wordt ook 

een digitale Stille Omgang gefilmd, die na de mis 

wordt uitgezonden op hetzelfde kanaal. 

 

‘Het moge duidelijk zijn dat we ongelooflijk 

bedroefd zijn dat we dit jaar wederom moeten 

breken met de eeuwenlange traditie van 

pelgrimage van grote groepen naar Amsterdam. 

We beloven echter dat in de nacht, binnen de 

mogelijkheden, individuen of paren de route in 

gebed zullen lopen. Zo houden we de traditie in 

ere. Voor u hopen we middels de digitale 

ontmoeting toch een saamhorigheid en 

verbondenheid te kunnen creëren die gevoeld 

zal worden. We ontmoeten elkaar in gebed en in 

de wetenschap dat we via de eucharistie met 

elkaar door Christus verbonden zijn.’ 

 

 

 

http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
http://www.stille-omgang.nl/
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Met de Heiligen het jaar rond:  

19 maart St. Jozef 

Erica Eitjes 

 

De naam ‘Jozef’ stamt af van het Hebreeuwse 

woord ‘Joseph’ dat betekent: ‘Jahweh (God) 

moge toevoegen’. Van de naam zijn talloze 

varianten afgeleid, zoals Joost, José, Jef, Sjeng, 

Joep, Josephine, Fien, of Josette. 

 

 
 

Jozef zou rechtstreeks afstammen van koning 

David. Toen hij hoorde dat zijn verloofde Maria al 

in verwachting was, wilde hij volgens Joodse 

traditie de verkering verbreken. Maria was hem 

immers ontrouw geweest, dacht hij. Volgens de 

traditie van die tijd mocht hij haar in opspraak 

brengen en zelfs laten vervolgen en stenigen. 

Maar dat deed Sint Jozef niet. Hij wilde dat juist in 

stilte van haar scheiden, om daarmee eventuele 

schande te voorkomen. 

Via een engel die aan hem verscheen kreeg 

Jozef langs bovennatuurlijke weg de opdracht 

tóch met Maria te trouwen. Jozef mocht 

meedoen in het mogelijk maken dat het kind 

Jezus zijn verlossingswerk kon beginnen, mede 

door de bescherming en opvoeding door Jozef 

en Maria. 

 

Matteüs beschrijft hoe na Jezus' geboorte wijzen 

uit het oosten zochten naar de pasgeboren 

‘koning van de Joden’. Herodes hoorde hiervan 

en gaf zijn soldaten bevel om naar Bethlehem te 

gaan en alle jongetjes tot twee jaar oud te 

doden (de kindermoord van Bethlehem). Een  

engel verscheen echter in een droom aan Jozef 

en droeg hem op om samen met Jezus en Maria 

naar Egypte te vluchten.  

Volgens hetzelfde verhaal kreeg Jozef na een tijd 

van een engel het bericht dat Herodes was 

gestorven. Jozef achtte het echter niet veilig om 

terug te keren naar Judea omdat de 

gewelddadige Herodes Archelaüs de nieuwe 

koning van Judea was. Daarom weken ze, na 

een aanwijzing in een droom, uit naar Nazareth in 

Galilea.  

 

Volgens sommige bronnen kregen Jozef en Maria 

na Jezus meerdere kinderen, de ‘broers en zussen 

van Jezus’. Het evangelie volgens Marcus noemt 

de broers bij name: Jakobus, Joses, Simon en 

Judas. Volgens de traditie van de Rooms-

Katholieke Kerk moet ‘broers en zussen van Jezus’ 

niet letterlijk worden genomen. De katholieke kerk 

heeft het dogma aanvaard dat Maria altijd 

maagd is gebleven en interpreteert het woord 

‘broer’ (Grieks: adelphos) als ‘neef’ of ‘verwante’, 

omdat het Griekse woord ook op een meer 

algemene (familie)band kan duiden, zoals ‘met 

een gemeenschappelijke voorouder’ of 

‘volksgenoot’. Een andere theorie is dat de term 

halfbroers en halfzussen aanduidt.   

 

Over zijn verdere leven is niet veel bekend. De 

Franse schrijver Ernest Hello noemt Jozef ‘de 

heilige die zwijgt en door zwijgen wordt 

omgeven’. Zo komt het ook dat rond zijn persoon 

veel legendes zijn ontstaan. Sommige verhalen 

beweren dat hij bij zijn verloving met Maria al 80 

jaar was, andere auteurs beweren zelfs 200 jaar. 

Feit is dat Jozef tot in de Middeleeuwen vooral 

een rol op de achtergrond speelde. Hier en daar 

in West-Europa werd het feest van Jozef al 

gevierd, maar pas toen de timmerlieden hem in 

de 15e eeuw als hun patroon kozen, kreeg zijn 

verering meer bekendheid. In 1479 werd 19 maart 

zijn officiële feestdag op de heiligenkalender.  

 

Op de kerkelijke kalender heeft Sint Jozef maar 

liefst drie feestdagen, een eer die maar weinig 

heiligen te beurt valt. Op de eerste zondag na 

Kerstmis wordt hij geëerd als lid van de Heilige 

Familie, op 19 maart is zijn eigen feestdag en later 

is hier nog het feest van Sint Jozef Arbeider aan 

toegevoegd, dat sinds 1955 op 1 mei wordt 

gevierd.  

(vervolg op p. 10, tweede kolom) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Engel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes_Archela%C3%BCs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazareth_(Isra%C3%ABl)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galilea_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broers_en_zussen_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broers_en_zussen_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobus_de_Rechtvaardige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
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Goede Week en Pasen 2021 

 

Palmzondag 28 maart 

10.00 Eucharistie (NL) – geen kinderwoorddienst, 

geen palmprocessie 

12.15 Eucharistie (F) 

17.00 Aanbidding van het H. Sacrament 

17.40 Vesper 

 

 

 

Witte Donderdag 1 april 

9.00 Géén Donkere Metten, géén Eucharistie 

9.30-17.00 Aanbidding - hierna sluit kapel 

19.00 Eucharistie (NL – óók voor Franstaligen) – 

met aanmelding* 

 

Goede Vrijdag 2 april 

9.00 Géén Donkere Metten, géén Eucharistie 

15.00 Kruisweg (NL) – met aanmelding* 

16.30 Kruisweg (F) 

17.00 Kapel sluit 

 

Stille Zaterdag 3 april 

9.00 Géén Donkere Metten, géén Eucharistie 

16.00 Géén aanbidding 

17.00 Kapel sluit 

18.00 Eucharistie Paaswake (FR) 

19.30 Eucharistie Paaswake (NL) met aanmelding* 

 

Eerste Paasdag 4 april 

10.00 Eucharistie (NL) – met aanmelding* 

12.15 Eucharistie (F) 

17.00 Aanbidding van het H. Sacrament 

17.40 Vesper 

 

Tweede Paasdag maandag 5 april 

10.00 Eucharistie (NL)  

17.00 Aanbidding van het H. Sacrament 

17.40 Vesper 

 

* Aanmelden kan via 

info@begijnhofkapelamsterdam.nl of telefonisch  

op ma/wo/vr 10-12 uur 020-6221918 

Goede Week anders dan andere jaren 

I.v.m. het coronavirus zal de Goede Week in de 

Begijnhofkapel dit jaar anders zijn dan andere 

jaren. In het schema ziet u de opzet. Alles is echter 

onder voorbehoud van de besluiten van de 

regering en van de bisschoppen. De meest 

recente informatie vindt u steeds op 

www.begijnhofkapelamsterdam.nl  

Palmzondag:  op Palmzondag zal er geen 

Kinderwoorddienst zijn en geen Palmprocessie op 

het hof. Er is alleen een Palmwijding en de mis 

gaat door. De palmtakjes worden na de viering 

op een tafel gelegd om mee te nemen. Op een 

later moment kunt u ook een palmtakje halen bij 

de pastorie. 

Donkere Metten: ook de gezongen Donkere 

Metten kunnen dit jaar niet door gaan. 

Goede Vrijdag: de Kruisweg gaat door in 

aangepaste vorm met max. 30 personen. 

Aanmelden is noodzakelijk* 

Eerste Paasdag: voor de Eucharistie van 10.00 uur 

is aanmelden noodzakelijk* 

* Aanmelden kan via 

info@begijnhofkapelamsterdam.nl of telefonisch 

op ma/wo/vr 10-12 uur 020-6221918 

 

Bisschoppelijke Vastenactie 

Het thema van de Vastenactie is dit jaar opnieuw 

Werken aan je Toekomst. Het staat in het teken 

van beroepsonderwijs en ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden. Met een goede opleiding 

zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen te 

verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te 

zetten. Meer informatie op www.vastenactie.nl  

In andere jaren werd er in de Begijnhofkapel 

tijdens de Veertigdagentijd gecollecteerd voor 

de Vastenactie. Dat gaat dit jaar niet door. Als u 

wilt bijdragen kunt u een bedrag overmaken.  

IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, 

Den Haag. Bisschoppelijke Vastenactie heeft de 

ANBI-status. Het RSIN nummer van Vastenactie is 

003003759 

 

mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
http://www.vastenactie.nl/
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Black Lives Matter en Amerikaanse 

katholieken                                                                                      

Johan Smit 

Iedereen zal zich de moord vorig jaar herinneren 

op Afro-Amerikaan George Floyd door de witte 

politieagent Derek Chauvin uit Minneapolis, die 

uiteindelijk werd beschuldigd van tweedegraads 

moord. De moord werd gefilmd door een 

toeschouwer. Te zien was dat Chauvin op die 25e 

mei 8 minuten en 46 seconden lang op Floyds nek 

knielde terwijl Floyd pleitte voor zijn leven en 

herhaalde: I can’t breathe.  

Na de moord werd in heel de VS  

gedemonstreerd, o.a. onder de slogan ‘I Can’t 

Breathe’. Door demonstranten die zich achter de 

slogan #BlackLivesMatter stelden: Afro-

Amerikaanse levens doen er toe. Deze slogan was 

voor het eerst gebezigd nadat juli 2013 een 

blanke agent was vrijgesproken van moord op 

een Afro-Amerikaan in 2012. Het is tamelijk 

‘gewoon’ in de VS dat Afro-Amerikanen tijdens of 

na arrestatie overlijden, net als het meestal vrijuit 

gaan van de dader(s). Alleen in 2020 was dat al 

twee keer gebeurd. Na Floyd nog weer. 

Afro-Amerikanen zijn meestal nazaten van slaven 

die vanaf 1619 vanuit Afrika naar het 

Amerikaanse continent werden verhandeld. 

President Lincoln beëindigde de slavernij officieel 

op 1 januari 1863. Na Burgeroorlog en de zgn. 

Reconstructie bleef in het zuiden van de VS nog 

openlijke en niet zelden gewelddadige 

discriminatie van Afro-Amerikanen bestaan. Zelfs 

segregatie, apartheid. In het noorden was de 

discriminatie meer verborgen. Door de 

Burgerrechtenbeweging van de jaren ’60 met ds. 

Martin Luther King en erop volgende wetgeving 

van president Lyndon B. Johnson werd een heel 

belangrijke mijlpaal bereikt op de weg naar 

gelijkberechtiging van Afro-Amerikanen. 

Het gaat hier om racisme. Racisten menen dat 

mensen die andere raciale en/of culturele 

kenmerken hebben geestelijk en moreel minder 

zijn dan zij en dus niet dezelfde rechten mogen en 

kunnen hebben als zij.  

De katholieke kerk leert iets heel anders: ‘Alle 

mensen zijn geschapen naar het beeld van de 

ene God en allen zijn begiftigd met eenzelfde 

redelijke ziel. Daarom hebben zij dezelfde natuur 

en dezelfde oorsprong. Vrijgekocht door het offer 

van Christus, zijn allen geroepen tot deelname 

aan dezelfde goddelijke gelukzaligheid: allen 

hebben dus een gelijke waardigheid.’ 

(Catechismus Katholieke Kerk, art. 1934) 

De katholieke kerk in de VS heeft een hele weg 

afgelegd op weg naar de realisatie van dit ideaal 

in eigen midden en zij is er nog niet! Een op de vijf 

  

Augustus Tolton 

Amerikanen is rooms-katholiek, 3% van de 

katholieken is Afro-Amerikaans en zes op de tien 

katholieken menen dat deze moorden 

geïsoleerde daden waren. Prominente katholieke 

commentatoren vrezen en verwerpen de BLM-

beweging. Dat heeft mede te maken met 

Amerikaans-Indiaanse BLM-demonstranten die 

een beeld van Franciscaan Junipero Serra omver 

hadden getrokken en brand hadden gesticht in 

enkele kerken. Junipero Serra was de Spaanse 

Willibrord die het geloof verkondigde aan de 

Westkust. Genoemde katholieken doen BLM af als 

atheïstisch en marxistisch. Gloria Purvis was Afro-

Amerikaanse co-host van de populaire katholieke 

radioshow Morning Glory. Zij uitte zich tegen 

racisme en haar show werd geschorst! 49% van 

de katholieke stemmen ging in 2020 naar de RK 

Democraat Joe Biden. 

De eerste Afro-Amerikaanse priester (1854-1897), 

Augustus Tolton, zoon van een gevluchte slavin 

die aanvankelijk eigendom was van een 

katholieke slavenhouder, voelde zich geroepen 

tot het priesterschap. Een Ierse priester, Fr. Peter 

McGirr, was een vaderfiguur voor hem en 

steunde hem nadat alle seminaries hem hadden 

geweigerd vanwege zijn huidskleur. Het was eerst 

op studie in Rome dat hij zich op zijn gemak 

voelde. Eenmaal priester (1886) in de VS, in 

Quincy, had hij weer te lijden onder racisme: nu 

van medepriesters. Hij stichtte de eerste Afro-

Amerikaanse parochie in Zuid-Chicago. Want 

(vervolg op p. 10, tweede kolom) 



 

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel Kapelkrant maart 2021 

8 

Biografie kardinaal Willebrands 

 

Johannes Willebrands werd in 1909 geboren in het 

Westfriese Bovenkarspel. Hij studeerde aan het 

grootseminarie in Warmond, werd in 1934 priester 

en studeerde verder in Rome. Terug in Nederland 

was hij tot 1940 kapelaan in de Begijnhofkapel in 

Amsterdam. Daarna was hij docent wijsbegeerte 

aan en directeur van het Philosoficum in 

Warmond.  

In 1960 werd hij secretaris van het latere 

Secretariaat voor de Eenheid onder de 

Christenen In het Vaticaan. Hij werd in 1969  

president van het secretariaat en vlak daarna 

creëerde de paus hem tot kardinaal.  

 

De biografie vertelt het verhaal van de prille 

toenadering tussen wereldreligies, van de aanzet 

tot de allereerste interreligieuze topontmoeting in 

Assisi. Belangrijk is ook het schoorvoetend gesprek 

met de zwaar getroffen joodse gemeenschap 

vlak na de oorlog. Willebrands speelde op het 

Tweede Vaticaans Concilie een grote rol bij de 

opstelling van het baanbrekende document 

Nostra Aetate. Daarin werd het Joodse volk 

vrijgepleit van schuld aan de moord op Jezus en 

werd iedere vorm van antisemitisme en anti-

judaïsme veroordeeld. Later werkte Willebrands 

actief aan de totstandkoming van de 

wereldwijde dialoog tussen christenen en joden. 

 

De tijd dat Willebrands kapelaan was bij de 

Begijnhofkapel was vlak voor en net in de oorlog. 

Twee citaten over die tijd en hoe hij zich toen al 

verhield tot joden en het jodendom:  

‘Jo Willebrands kende meerdere Amsterdamse 

joden. De Begijnhofparochie omvatte niet alleen 

[het Begijnhof en het St. Andrieshof], ze bezat ook 

historische panden in de binnenstad. In de 

Jordaan verhuurde ze huizen in de 

Leliedwarsstraat, en in de Kalverstraat viel een 

deel van de grond waar het Mirakel van 

Amsterdam had plaatsgevonden onder haar 

eigendommen. Deze plek werd deels benut door 

het luxueuze modemagazijn Gerzon, destijds 

onder leiding van de joden Arthur Marx, Jules 

Eduard Gerzon en George Hecht. De 

verstandhouding met de bedrijfsleiders was 

opperbest; Willebrands leerde de huurders goed 

kennen zodra hij in ’38 de parochiekasboeken 

bijhield.’ 

 

‘In een preekvoorbereiding uit 1939 schreef hij dat 

de joden ook voor de christelijke God een 

uitverkoren volk waren, eenvoudigweg omdat 

Christus zelf een jood was. Hiermee klonk hij 

anders dan veel ambtsgenoten, die … vanaf hun 

kansels de aloude substitutieleer predikten: de 

Kerk nam als Godsvolk de plaats van het 

jodendom in, de joden hadden nu eenmaal de 

Messias afgewezen. Dit motief ontbrak bij 

Willebrands.’ 

 

 
 

Na het overlijden van kardinaal Alfrink werd Jo 

Willebrands in 1975 ook aartsbisschop van het 

aartsbisdom Utrecht. Het was een bijzonder 

woelige periode in de katholieke kerk in 

Nederland met veel polarisatie. In 1983 vroeg hij 

de paus uit zijn functie van aartsbisschop te 

worden ontheven. Hij concentreerde zich tot 1989 

weer op de oecumene.  

 

In 1997 verhuisde de oude kardinaal naar het 

klooster van de Zusters Franciscanessen te 

Denekamp. Daar werd hij verzorgd tot zijn 

overlijden in 2006. 

 

Volgens Schelkens herinneren Nederlanders zich 

Willebrands vooral als de aartsbisschop van 

Utrecht die gefaald heeft om de verdeeldheid in 

de Nederlandse katholieke kerk op te lossen. 

Hierdoor blijft zijn grote verdienste op mondiaal 

vlak in eigen land vaak onderbelicht.  

Gelukkig is er nu de biografie. 

 

Johannes Willebrands. Een leven in gesprek.  

Karim Schelkens | Boom uitgevers Amsterdam 

November 2020 | 608 blz. | € 39,90 
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Begijnhofkapel in coronatijd – de stand 

van zaken 

Op het moment dat deze Kapelkrant wordt 

gedrukt (iets na half februari) is de stand van 

zaken zoals hieronder vermeld. Als de regels van 

de overheid of van de Nederlandse bisschoppen 

veranderen, zal de kapel zich daar uiteraard aan 

houden. Voor het laatste nieuws verwijzen we u 

naar www.begijnhofkapelamsterdam.nl 

• U kunt in de R.K. Begijnhofkapel de H. Mis 

bijwonen. Er zijn 30 zitplaatsen in de kapel 

beschikbaar. Aanmelden hiervoor is voorlopig niet 

nodig. Wel vragen wij u om uw contactgegevens 

te noteren. Deze worden maximaal twee weken 

bewaard. Het wordt op prijs gesteld een 

mondkapje te dragen wanneer u naar of vanuit 

uw plaats loopt in de kapel. 

• Attentie! De kapel is toegankelijk via de 

Spuipoort van 8 tot 10 uur en van 16 uur tot 18 

uur/18.30 uur. Van 10 tot 16 uur is de kapel tijdelijk 

niet toegankelijk via de Spuipoort, maar wel via 

de pastorie, Nieuwezijds Voorburgwal 373. 

• De Spuipoort is tijdens de openingstijden via het 

Begijnhof te openen door op de zwarte knop links 

van de poort te drukken. Wilt u alstublieft even 

wachten, bij het komen en gaan, tot de deur 

helemaal dicht is? Dit vanwege ongewenste 

bezoekers. Dank voor u medewerking. 

• Vanaf 17.45 uur via het belsysteem op de 

Spuipoort nummer 30 en dan op de bel drukken. 

Dan wordt de deur vanaf afstand geopend. 

• Samenzang in de kapel is nog niet toegestaan 

• Wanneer u naar de kapel komt, gaan we ervan 

uit dat u vrij bent van gezondheidsklachten die 

anderen in gevaar kunnen brengen, zoals 

hoesten en snotteren. 

 

Begijnhofshop 

 

Voor belangstellenden is de winkel open op 

dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 

tot 16.00 uur; toegang via de pastorie, Nieuwezijds 

Voorburgwal 373 

 

Openstelling Begijnhof 

 

Vanwege het coronavirus is het Begijnhof al een 

aantal maanden niet toegankelijk voor toeristen. 

Op het moment dat deze Kapelkrant wordt 

gemaakt is daar nog geen verandering in 

gekomen.  

Eerste Communie 

 

Dit voorjaar is er i.v.m. de corona in de 

Begijnhofkapel helaas geen groep die zich 

voorbereidt op de Eerste Communie.  

 

Maarten Elsenburg overleden 

Op 25 januari 2021 is Maarten Elsenburg, de oud-

voorzitter van Het Gezelschap van de Stille 

Omgang overleden. Hij was jarenlang het gezicht, 

aanspreekpunt en inspirator van de organisatie 

rondom de Stille Omgang. Hij werd in 1974 

bestuurslid en in 1982 voorzitter. Ook na zijn  

terugtreden als voorzitter in 2010 bleef hij met hart 

en ziel aan de Stille Omgang verbonden. In 2011 

kreeg hij de hoogste pauselijke onderscheiding, 

het Commandeurschap in de Orde van de 

Heilige Paus Gregorius de Grote.  

Vaticaan en lutheranen werken samen 

aan verklaring over Luther 

 

Katholieken en lutheranen herdenken dit jaar 

samen dat paus Leo X Maarten Luther en zijn 

volgelingen in 1521 excommuniceerde. Kardinaal 

Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad 

voor de Bevordering van de Eenheid van de 

Christenen, heeft afgelopen weekend 

aangekondigd dat zijn raad samen met de 

Lutherse Wereldfederatie een gezamenlijke 

verklaring wil publiceren naar aanleiding van de 

500ste verjaardag van de excommunicatie van 

de kerkhervormer. Die excommunicatie slaat tot 

op vandaag nog altijd een diepe wond in de 

geschiedenis van de breuk tussen katholieken en 

lutheranen. 

Kardinaal Koch zegt dat hierover in de nabije 

toekomst een document wordt gepubliceerd, dat 

het pad kan effenen voor verzoening onder 

leiding van het Evangelie. Het is de bedoeling om 

in juni 2021 een gezamenlijke herdenking te 

organiseren in Rome. 

 

 

 

 

 

http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
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Wereldgezinsdagen en 

WereldJongerenDagen 

 

De Wereldgezinsdagen en de 

WereldJongerenDagen zijn beide met een jaar 

uitgesteld. Deze grote Rooms-Katholieke 

evenementen waren respectievelijk gepland voor 

juni 2021 en voor augustus 2022. Dat schuift dus 

een jaar op in verband met het coronavirus. 

 

Werelddag voor Grootouders en Senioren  

 

Paus Franciscus zal op 25 juli in de Sint-

Pietersbasiliek een eucharistieviering opdragen 

t.g.v. de eerste Werelddag voor Grootouders en 

Senioren. Deze wordt voortaan de vierde zondag 

van juli gehouden. Grootouders vormen de 

schakel tussen de verschillende generaties, maar 

worden al te vaak vergeten. Pastorale zorg voor 

ouderen mag in christelijke gemeenschappen 

niet langer worden verwaarloosd, aldus de paus. 

Hun stem is zo waardevol omdat het mensen aan 

hun roots herinnert. De ‘spirituele en menselijke 

rijkdom’ die van generatie op generatie wordt 

doorgegeven moet worden behouden. 

De datum van de nieuwe werelddag is gekozen 

op basis van de gedachtenis van de Heiligen 

Joachim en Anna, de ouders van Maria en dus 

de grootouders van Jezus, die volgens de 

liturgische kalender op 26 juli wordt gevierd.  

 

Aanstellingen tot lector en acoliet open 

voor vrouwen 

 

Paus Franciscus heeft op 11 januari bekend 

gemaakt dat de aanstellingen tot lector en 

acoliet, diensten in de Kerk die op grond van het 

doopsel en vormsel worden verricht, geopend 

zullen worden voor vrouwen. Vrouwen konden 

deze liturgische taken al bij wijze van uitzondering 

uitvoeren, nu kunnen zij ook vast aangesteld 

worden. Daartoe wordt canon 230 par. 1 van het 

kerkelijk wetboek gewijzigd en wordt de liturgie 

van de aanstellingen aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg van p. 5 - St. Jozef: 

 

Hij is beschermheilige van de hele 

kerkgemeenschap, van de huisvaders, 

echtgenoten en christelijke gezinnen. Zo vond en 

vindt men in vele traditionele kerken een 

Jozefaltaar aan de kant waar de mannen 

doorgaans plaatsnamen en een Maria-altaar aan 

de kant van de vrouwen. Zo keken zij uit op de 

patroonheiligen waaraan zij zich als vaders en 

moeders konden spiegelen.  

Voorts is Jozef patroon van opvoeders, kinderen, 

jongeren, ongehuwde meisjes en weeskinderen; 

van weggebruikers, reizigers, bannelingen, 

vluchtelingen en évacués (vanwege de vlucht 

naar Egypte); van de handarbeiders en 

werklieden, vooral timmerlieden, meubel- en 

wagenmakers en schrijnwerkers; van ingenieurs 

en pioniers. Van doodgravers, stervenden en van 

een zalige dood, omdat hij volgens de legende 

gestorven zou zijn met Jezus aan zijn hoofdeind en 

Maria aan zijn voeteneind. 

Zijn voorspraak wordt ingeroepen om de kuisheid 

te bewaren, om uitkomst bij woningnood, bij 

verzoekingen en verleidingen, in wanhopige 

situaties, en voor een goede dood. 

 

Met dank aan Wikipedia en Heiligennet.  

De meeste informatie heb ik van hun websites 

afgehaald.  

 

Vervolg van p.7 - Black Lives Matter: 

 

‘zwarte’ en blanke katholieke Amerikanen 

hadden eigen parochies en ziekenhuizen. Zij 

leefden in gescheiden werelden. Bezocht een 

Afro-Amerikaan een ‘witte’ parochie dan werd 

hem of haar de communie uitgereikt achterin de 

kerk nadat alle parochianen gecommuniceerd 

hadden. Ook was het tegen de wet van vóór de 

jaren ’60 om als blanke bij een Afro-Amerikaan te 

logeren. 

Aartsbisschop Patrick O’Boyle van Washington 

deed de invocatie aan het begin van de grote 

anti-racismedemonstratie daar waar Martin Luther 

King zijn beroemde I Have A Dream- toespraak 

hield (1963). Moge dit gebed en deze droom 

geheel bewaarheid worden, nog in onze dagen! 
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Liturgierooster zon- en feestdagen 

 

Zondag 28 februari 

Tweede zondag Veertigdagentijd 

 

Zondag 7 maart 

Derde zondag Veertigdagentijd 

 

Zondag 14 maart 

Vierde zondag Veertigdagentijd 

 

Woensdag 17 t/m zondag 21 maart 

Mirakelweek zie p. 4 

 

Zondag 21 maart 

Vijfde zondag Veertigdagentijd 

 

Donderdag 25 maart 

Mariaboodschap 

of Aankondiging door de Heer 

9.00 uur en 17.00 uur 

 

Zondag 28 maart t/m maandag 5 april 

Goede Week zie p. 6 

 

Zondag 11 april 

Tweede zondag van Pasen 

of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid 

 

Zondag 18 april 

Derde zondag van Pasen 

 

Zondag 25 april  

Vierde zondag van Pasen 

Roepingenzondag 

 

Zondag 2 mei 

Vijfde zondag van Pasen 

 

Zondag 9 mei 

Zesde zondag van Pasen 

 

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. 

 

 

 

Onder voorbehoud 

Alle vieringen en activiteiten van de 

Begijnhofkapel zijn onder voorbehoud van 

landelijke en/of kerkelijke coronamaatregelen. 

Voor de laatste informatie kunt u de website 

raadplegen: www.begijnhofkapelamsterdam.nl  

 

Activiteiten  

 

Wo 3 mrt 10.00 Bezinning voor Senioren 

Ma 8 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek  

Zo 14 mrt 10.00 Kinderwoorddienst 

Di 16 mrt 20.00 Rond het Woord van Leven 

 

Wo 17 mrt t/m zo 21 mrt Mirakelweek, zie p. 4  

 

Ma 22 mrt 20.00 Jongeren in Gesprek 

 

Zo 28 mrt t/m ma 5 apr Goede Week zie p. 6 

 

Wo 7 apr 10.00 Bezinning voor Senioren  

Zo 11 apr 10.00 Kinderwoorddienst  

Ma 12 apr 20.00 Jongeren in Gesprek 

Di 20 apr 20.00 Rond het Woord van Leven  

Ma 26 apr 20.00 Jongeren in Gesprek 

 

Inleverdata kopij 

Kopij voor het juninummer kunt u inleveren 

t/m 26 april 2021 

 

BHV info  

vr 5 maart 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

wo 17 mrt 17.00 Opening Mirakelweek 

do 18 mrt Eucharistieviering Mirakelweek 

vr 2 apr 15.00 Goede Vrijdag  

vr 7 mei 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

 

Aanmelden én afmelden uiterlijk drie dagen van 

tevoren bij rector P. van Wijlick: tel. 020-6221918 of  

info@begijnhofkapelamsterdam.nl 

http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/
mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
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R.K. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e-mail wilt 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.  
12.15 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. 
(i.v.m. corona tot nader order helaas 
niet mogelijk) 

 
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. 

http://www.begijnhofkapelamsterdam.nl/

