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350+1 jaar Begijnhofkapel
Ecologische zonde in de Catechismus?
Johan Smit
Paus Franciscus heeft het voornemen uitgesproken
het begrip ecologische zonde op te nemen in de
Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK).
Ecocide, ofwel het kapotmaken van het milieu –
‘ons gemeenschappelijk huis’ (oikos=huis) – berooft
onze kinderen en kleinkinderen van huis en
toekomst. En dat is zonde tegen hen en tegen God.
Deze begripsbepaling dateert van de Amazonesynode van 2019 in Rome, waar de synodevaders
met elkaar spraken over de crisis waarin het
immense Amazonewoud in Brazilië zich bevindt,
over de situatie van de volken die daar leven en de
rol van de kerk.
De degradatie van deze ‘longen van de wereld’
door grootschalige houtkap door grote
landbouwbedrijven en het afbranden van bos ten
behoeve van akkerbouw, is al de nodige decennia
aan de gang. Het excuus altijd: er is bos genoeg.
Maar meer en meer geleerden vrezen dat een
kantelpunt is genaderd en dat het woud
bijvoorbeeld haar functie van CO2-opnemer gaat
inwisselen voor die van CO2-uitstoter. Dat het gaat
verdrogen tot savanne. Met desastreuze gevolgen
voor het wereldwijde klimaat.
Ook is hier sprake van een groot verlies aan
biodiversiteit: veel planten- en diersoorten zijn al
verloren gegaan. Daar zijn zeker ook
geneeskrachtige kruiden bij, die ongeneeslijke

ziekten zouden kunnen bestrijden! Tientallen
dappere inheemsen die het opnamen voor hun
volken werden vermoord. Zo ook religieuzen als
Dorothy Stang.
De populistische president van het nog steeds in
meerderheid katholieke Brazilië, Jair Bolsonaro, een
evangelical, vindt het hele verhaal over de rol van
menselijk handelen bij klimaatverandering onzin.
Zijn land heeft recht op economische ontwikkeling,
zegt hij. Maar op aandringen van de klimaattop in
Glasgow in 2021 beloofde hij een beleidscorrectie.
Onze paus waarschuwt regelmatig voor de zaken
niet op hun beloop te laten. Bijvoorbeeld in zijn
encycliek Laudato Si, in het kader van genoemde
Amazone-synode en tijdens zijn reizen. Als de 1,3
miljard katholieken zijn boodschap serieus nemen
zou dat een grote bijdrage betekenen aan het
bijtijds afwenden van een door de geleerden
voorspelde klimaatcatastrofe.
De gemiddelde wereldtemperatuur mag dan niet
hoger stijgen dan 1,5 graden Celsius ten opzichte
van die aan het begin van de Industriële Revolutie.
Liever daaronder… We zitten nu op 1,1 graad.
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Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: wat vooraf ging

Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: Marius en Vondel

De geschiedenis van de Begijnhofkapel begint
eigenlijk al in de veertiende eeuw. Rond 1300 wordt
het Begijnhof opgericht en in 1345 is het Mirakel van
Amsterdam. Het verhaal van het Mirakel is bekend,
maar het is wellicht goed om het hier nog een keer
kort te vertellen. Het gaat over de zieke in de
Kalverstraat die de hostie uitspuugt als hij overgeeft,
de hostie wordt in het haardvuur gegooid en
verbrandt niet. Vervolgens wordt de hostie door
een priester meegenomen naar de parochiekerk,
maar komt steeds weer terug in het huis in de
Kalverstraat. Er wordt op de plaats van het wonder
een kerk gebouwd: de Heilige Stede. Er komt een
stroom pelgrims op gang naar deze kapel om het
Mirakel te vieren. En de traditie ontstaat om ieder
jaar rond 15 maart een sacramentsprocessie te
houden.

In 1631 wordt Leonardus Marius pastoor van het
Begijnhof. Hij werd in 1588 geboren in Goes. Hij komt
naar Amsterdam om een opleiding tot priester te
volgen. Die opleiding verhuist naar Keulen en hij
verhuist mee. In 1629 vestigt hij zich weer in
Amsterdam. Daar krijgt hij de zorg over de
voormalige parochie van de Oude Zijde van de
stad en gaat met zijn moeder in de Begijnensteeg
wonen. Daarna wordt hij pastoor van het Begijnhof.
Zijn preken zorgen voor een geweldige toeloop en
vaak zijn er veel niet-katholieken onder zijn gehoor.
Ook zorgt hij ervoor dat de Mirakelviering wordt
voortgezet op het Begijnhof. Het Begijnhof neemt zo
op een bepaalde manier de functie van de Heilige
Stede over.

Dat gaat zo door tot 1578, het jaar van de Alteratie,
als Amsterdam protestants wordt. Ook het
stadsbestuur wordt protestants. Er is nog geen
scheiding tussen kerk en overheid, dus dat heeft
veel gevolgen voor het religieuze leven. De vele
kloosters en kerken in de stad worden
geconfisqueerd en krijgen een andere bestemming.
Katholieken moeten zich voor de eredienst
terugtrekken in schuilkerken. De katholieke kerkelijke
organisatie in Nederland wordt zoals in een
missiegebied: de Hollandse Zending. Er zijn geen
bisdommen en parochies meer, een kerk met
gelovigen heet een statie. Deze situatie zal duren
tot in de 19e eeuw.
Ook de Heilige Stede wordt afgenomen en
voortaan door de Nederlands Hervormde
Gemeente gebruikt. De naam verandert in
‘Nieuwezijds Kapel’. De processies in de stad
worden vanaf dat moment verboden. Zo ook de
Mirakelprocessie.
Op het Begijnhof stond al vanaf 1397 een kapel.
Deze was gewijd aan Maria. Bij de Alteratie van
1578 blijft het Begijnhof katholiek, omdat het
particulier eigendom is. Maar de begijnen raken wel
hun kapel kwijt. Die wordt toegewezen aan de
English Reformed Church. De begijnen kerken eerst
nog een tijd in de sacristie van die kerk. En als dat
ook niet meer mag, vieren ze de mis afwisselend in
een van de huisjes op het hof.
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Marius is ook degene die de dichter Joost van den
Vondel naar het katholicisme begeleidt.
Vondel wordt in 1587 geboren in Keulen. Zijn
doopsgezinde ouders zijn gevlucht uit Antwerpen en
komen uiteindelijk terecht in Amsterdam waar ze
een kousenwinkel beginnen in de Warmoesstraat.
Joost neemt later die winkel over. Hij wordt
waarschijnlijk in 1641 katholiek. Over de precieze
reden daarvoor is veel gediscussieerd. Misschien
heeft het ermee te maken dat hij in de tien jaar
ervoor veel ongeluk en verdriet heeft gekend. Hij
verliest zijn broer, zijn zus, vijf van zijn kinderen, zijn
vrouw en zijn moeder en bovendien begint zijn zaak
slecht te lopen. Er is ook geopperd dat hij katholiek
wilde worden omdat hij na de dood van zijn vrouw
verliefd was geworden op een katholieke vrouw.
Hoe dan ook, hij was via een katholieke vriend in
aanraking gekomen met de jezuïeten in de stad en
ook met pastoor Marius van het Begijnhof. In Marius
vond Vondel ‘geleerdheid, godsvrucht en geduld’.
Marius begeleidt Vondel dus naar het katholicisme.
Ze blijven bevriend en Marius wordt ook de
biechtvader van Vondel.
Voor het derde eeuwfeest van het Mirakel in 1645
schrijft Vondel het gedicht Eeuwgety der Heilige
Stede t' Amsterdam. En als Marius in 1652 overlijdt,
schrijft Vondel voor hem zijn grafschrift. Marius wordt
op 22 oktober 1652 begraven in de Oude Kerk.
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Paus wijdt Rusland en Oekraïne toe aan
Onbevlekt Hart van Maria

Noveengebed

Op vrijdagmiddag 25 maart (Hoogfeest van de
Aankondiging van de Heer) heeft paus Franciscus
Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt
Hart van Maria. Daarmee plaatste de paus Rusland
en Oekraïne onder haar bescherming. De
toewijding vond plaats in de Sint-Pietersbasiliek te
Rome. De toewijding vond op verzoek van de paus
ook plaats in bisdommen over de hele wereld.

O Moeder Maria, Koningin van de Vrede
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon;
Daarom komen wij vol vertrouwen tot U
en wij vragen door U aan de Heer:

Uit de toewijding:
‘Heilige Moeder van God, toen Gij onder het kruis
stond en Jezus de leerling aan uw zijde zag, zei Hij
tot U: Zie daar uw zoon (Joh 19,26). Zo vertrouwde
Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling en tot
ieder van ons zei Hij: Zie daar uw moeder (v. 27).
Moeder Maria, we willen U nu in ons leven en in
onze geschiedenis verwelkomen. Op dit uur staan
vermoeide en ontredderde mensen bij U onder het
kruis, met het verlangen om zich aan U toe te
vertrouwen en zich door U aan Christus toe te
wijden.
… Aanvaard deze toewijding die wij vol vertrouwen
en liefde verrichten. Geef dat de oorlog mag
ophouden en vrede zich over de wereld mag
verspreiden. Het ‘ja’ dat opwelde uit uw hart
opende de deuren van de geschiedenis voor de
Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat de vrede
opnieuw door uw hart tot ons zal komen. Aan U
wijden wij toe: de toekomst van alle mensen, de
noden en verwachtingen van alle volkeren, de
angsten en de hoop van de hele wereld.’

Om bescherming tijdens de Oekraïne-oorlog

Bevrijd Oekraïne, Rusland en heel de wereld van
oorlogsgeweld.
Breng vrede en vergevingsgezindheid
in de harten van alle volken.
Sta alle mensen bij die lijden onder de gevolgen
van deze crisis.
Geef wijsheid aan onze bestuurders.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn
en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen

Vrijdag 25 maart in de Begijnhofkapel
Via het bisdom kregen we de oproep van de
Europese bisschoppen om op 25 maart te bidden
voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en
van de coronapandemie. De Kapel besteedde er
aandacht aan in de Eucharistievieringen van 9.00
en 17.00 uur. Ook was er de hele dag gelegenheid
voor gebed. De mensen werden uitgenodigd een
kaarsje op te steken voor de slachtoffers van de
oorlog en de pandemie en ook voor de vrede. Bij
de Eucharistie van 17.00 uur waren er 42 mensen.

Paasfeest in Hostrolechia

Parochie St Antonius te Kiev in schuilkelder - maart
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Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: de nieuwe kapel
In 1665 volgen de eerste initiatieven voor de bouw
van onze huidige katholieke Begijnhofkapel, twee
huizen worden samengevoegd. Het stadsbestuur
keurt de plannen goed op voorwaarde dat van
buitenaf niet te zien is dat er een kerk staat. De
kapel is ontworpen door Philips Vingboons.
Vingboons was halverwege de 17e eeuw de
belangrijkste architect van Amsterdam. Hij hoorde
tot de school van Jacob van Campen, het Hollands
classicisme. Hij wordt wel de uitvinder van de
Amsterdamse halsgevel genoemd. De oudste
halsgevel van Amsterdam, Herengracht 168 uit
1638, is door hem ontworpen. En Kloveniersburgwal
95 uit 1642 is een mooi stadspaleis in classicistische
stijl.
Omdat hij vanwege zijn katholieke geloof niet in
aanmerking kwam voor opdrachten van de
overheid ontwierp Vingboons vooral woonhuizen.
En hij ontwierp dus ook de Begijnhofkapel. Daarvoor
bouwde hij in 1671 twee woonhuizen op het hof om
tot een schuilkerk: de H.H. Joannes en Ursula Kapel.
Voor de kapel werd op 3 juli 1671 de eerste steen
gelegd. Al gauw bleek het gebouw te klein. Bij
gebrek aan ruimte om de kerk te verbreden of
verlengen, zocht men het in de hoogte en bouwde
men galerijen.
Stadshistoricus Jan Wagenaar schrijft honderd jaar
later: ‘Jaarlijks, op, en agt dagen na den dertienden
Maart, wordt de gedagtenis van [het] Mirakel, in
deeze Kerke, met byzondere plegtigheden, gevierd.
Verscheiden’ Priesters, van binnen en buiten de
Stad, dienen bij dat Feest. Het Sacrament wordt
dan, van binnen, de Kerk omgedraagen.’

Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: de 18e eeuw
In de loop van de 18e eeuw verslechterde de
financiële situatie van het Begijnhof. De Staten
besloten In 1737 tot een nieuwe belasting. Er moest
belasting worden betaald over alle huizen die
eigendom waren van de statiekerk. Daarbij ging
men ervan uit dat alle huizen van het Begijnhof
eigendom van de kapel waren. Dat was niet zo;
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Begijnhofkapel 1782
kapel en pastorie waren juist eigendom van het hof.
De schulden liepen op tot vele duizenden guldens.
Uiteindelijk dreigde in de 19e eeuw het einde van
het Begijnhof. Maar toen kwam de in 1840
benoemde pastoor Steins Bisschop in actie. Hij
vroeg de katholieken van Amsterdam om een
bijdrage. Het idee was dat iedereen 10 jaar lang
elke week 10 cent zou betalen. Er zou dan elke
maand een mis worden opgedragen voor de
gevers en een mis worden gelezen lezen na hun
overlijden. Mede dankzij zuinig beheer kwam het
Begijnhof er bovenop.

Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: de 19e eeuw
De schuilkerkentijd duurde tot eind 18e eeuw. De
Franse Revolutie was in 1789 en waarden als vrijheid
en gelijkheid wonnen op veel plaatsen terrein. In
Nederland wilde men zo langzamerhand af van de
achterstelling van katholieken, joden, luthersen,
doopsgezinden e.a. Ook kwam er scheiding van
kerk en staat. In 1848 werd e.e.a. door Thorbecke in
de nieuwe grondwet opgenomen.
In 1853 volgde dan het Herstel van de
Bisschoppelijke Hiërarchie. Er werden weer
bisdommen opgericht: het aartsbisdom Utrecht
en de bisdommen Den Bosch, Breda, Haarlem en
Roermond. Vanaf 1 januari 1857 werd Amsterdam
weer verdeeld in parochies. De meeste bestaande
katholieke statiekerken werden tot parochiekerken
verheven. De niet tot deze status verheven kerken
werden als bijkerk of hulpkerk aan de
parochiekerken toegevoegd.
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Bloemen op het Sint Pietersplein
Nico Koomen
Begin dit jaar liet arrangeur Paul Deckers, die jaarlijks
met Pasen de bloemen op het Sint Pietersplein
verzorgde, weten dat het de laatste keer zou zijn.
Dat haalde het achtuurjournaal. Ik vond dat er met
de handdoek in de ring gooien te veel drama van
werd gemaakt. Het was (te) moeilijk geworden
sponsors te vinden. Dat klopt, daar lopen ook
andere initiatieven in de tuinbouw tegen aan.
Bedrijven, want daar moet het van komen, willen
vandaag de dag eigen keuzes maken, af en toe
wisselen waar men aan mee doet en niet 'oneindig
vastzitten aan een vanzelfsprekendheid', Dat klopt
allemaal. Het leek er daarmee op dat een traditie
van meer dan 35 jaar, waar de gebroeders Van der
Voort uit Leiden in 1985 bij het bezoek van paus
Johannes Paulus aan Nederland aan begonnen
waren, ter ziele zou gaan.
Maar nee, hoe toepasselijk, 'Rome en de bloemen'
bleek op te staan. Antoine Bodart, recent overigens
geïnterviewd in het tv-programma Adieu God van
de EO en al een aantal jaren verbonden aan de
kerk der Friezen in Rome, wist raad. Hij legde
contact met top arrangeur Piet van der Burg uit
Berkel en Rodenrijs, die in korte tijd zoveel steun wist
te krijgen dat het plein weer met een
bloemenpracht kon worden getooid.
Als tuinbouwer, in hart en nieren moet ik bekennen,
ben ik dan trots dat de sierteelt in Rome weer
present kon zijn. Niet om (in de media, men praat
elkaar maar na) tot vervelens toe te moeten horen
dat dan weer Bedankt voor de bloemen te horen
zou zijn. Daar gaat het helemaal niet om. De
bijdrage die de bloemenpracht aan de vreugde
van het Paasfeest toevoegt, dat raakt mij.
Wij hebben de H. Mis op het Sint Pietersplein op
eerste paasdag op Dld1 kunnen volgen. Het was
prachtig. Paus Franciscus was zichtbaar vermoeid
en moest, dat kon je zien, fysiek alle zeilen bijzetten.
Ook ik heb natuurlijk wel terug gedacht aan hoe
paus Johannes Paulus, in zijn goede dagen, het
Zalig Pasen in vele talen over de gelovigen op het
Sint Pietersplein uitsprak, waar dan weer
spreekkoren op volgden. Indrukwekkend, maar het
zat er nu gewoon niet in. Het Urbi et Orbi, daar ging
het toch om? Dat de bloemen uit Nederland dat
feestelijk konden ondersteunen is iets om dankbaar
voor te zijn.
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Brief van paus Franciscus
Nico Koomen
Onlangs werd bekend dat paus Franciscus kort voor
Kerstmis 2020 een brief schreef aan Huub Oosterhuis,
zijn ex-medebroeder van de jezuïeten. Trouw en
KRO-NCRV maakten er melding van. Oosterhuis was
katholiek priester met landelijke bekendheid. Zijn
keus eind zestiger jaren voor het huwelijk en het aan
het priesterschap verbonden celibaat waren niet
combineerbaar. Als ex-priester was hij vervolgens
lang actief in de Amsterdamse Studentenekklesia.
Oosterhuis is altijd lid van de katholieke kerk
gebleven. Van zijn hand verschenen liederen en
gedichten.
Met het jaartal erbij besef je hoe lang het geleden is
wat zich toen voordeed. De inmiddels 88-jarige
Oosterhuis is nog niet vergeten. Ook niet in Rome, zo
bleek. Het was mgr. Jan Hendriks die paus
Franciscus had benaderd, die op zijn beurt met zijn
brief Huub Oosterhuis een hart onder de riem lijkt te
willen steken. 'Het mysterie van genade en
verzoening dat we vieren in de Kersttijd nodigt ons
uit om opnieuw de vreugdevolle boodschap van
Gods verlossende liefde en onbegrensde
barmhartigheid te horen'. Paus Franciscus eindigt
ermee dat hij hem zal blijven gedenken in zijn
gebed.
Oosterhuis bleek verbaasd en verrast met deze
'liefdevolle' brief die bisschop Hendriks persoonlijk
kwam brengen en die aanleiding was om samen bij
te praten. Huub Oosterhuis zag ervan af een
antwoordbrief te schrijven, maar koos ervoor aan
een vriend die bij paus Franciscus op audiëntie zou
gaan een gebedenboekje van zijn hand mee te
geven, het werk 'Du, nur du, immer du'.
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Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: het schilderij van
Derkinderen
In de Begijnhofkapel hangt het schilderij De
Processie van Antonius Johannes Derkinderen (18591925). Het is tussen 1884-1887 geschilderd in
opdracht van de toenmalige rector Hr. Klönne. De
schilder had aanvankelijk zijn bedenkingen uit
kunstzinnig oogpunt. Maar hij kon het geld best
gebruiken en dus ging hij aan de slag en
vervaardigde eerst een waterverfschildering die
door de rector werd goedgekeurd. Deze nodigde
toen al zijn vrienden, collega’s en veel
vooraanstaande katholieken uit om een voor een te
poseren voor Antoon.
In totaal werden 73 portretten vervaardigd en
daarna begon de schilder met het grote werk. Met
het resultaat was Derkinderen niet tevreden. Hij
wilde een mooi schilderij maken en de rector ging
het vooral om de portretten. Derkinderen vertrok
voor enkele maanden naar Italië.
Terug in Nederland besloot hij om zijn eigen plan te
trekken. Hij voorzag de Processie van een zilveren
ochtendnevel. Klönne keurde het schilderij af en liet
een andere schilder, Philippeau, een ander
Processieschilderij maken.
Het schilderij van Derkinderen kreeg uiteindelijk een
plaats in het Stedelijk Museum. Pas in 1929 werd het
weer aangebracht in de Begijnhofkapel.

Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: kapelaan Willebrands
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd de latere
kardinaal Willebrands kapelaan bij de
Begijnhofkapel. Een citaat uit de biografie Johannes
Willebrands Van Karim Schelkens:
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‘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.’

Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: de Stille Omgang in de
oorlogsjaren
Uit het boek Het Mirakel van Amsterdam van
Charles Caspers en Peter Jan Margry:
‘De politieke en sociale onrust van het Interbellum
kwam aan het einde van de jaren dertig duidelijk
tot uiting in een fenomenale groei van de Stille
Omgang. Men schatte het aantal deelnemers in
1937 op 45.000 en in 1939 op 60.000. In de aanloop
naar de Stille Omgang van 3 maart 1940 werd de
invloed van de spanning in Europa en van de
nieuwe oorlogshandelingen van Duitsland steeds
voelbaarder. Er werd daarom gekozen voor een
intentie die het hele land aanging: ‘Dat ons
Vaderland gespaard moge blijven van de rampen
van een oorlog.’ De omgang werd over drie
weekenden gespreid. Er waren bijna 80.000
deelnemers. Nieuw dat jaar was de mobiele glas-inlood-kaarslantaarn die voortaan in de Kalverstraat
ter hoogte van de Heilige Hoek werd geplaatst.
Voor het jaar 1941 kwam er gelijk al een verbod op
optochten na zonsondergang. De geplande
nationale zestigste jubileumomgang op 15 maart
1941 kon dus niet doorgaan. Wel werden
Amsterdamse katholieken uit Amsterdam en
omgeving opgeroepen om gedurende de
Mirakelweek in de vroege ochtend, na 4.00 uur als
het licht begon te worden, in kleine groepjes rond te
gaan.
(zie verder p. 8 tweede kolom onderaan)
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Vastenactie 2022
Nico Koomen
De Vastenactie heeft bij mij een speciale plaats in
mijn hart. Dat komt omdat, het is 35 jaar geleden, ik
er heel persoonlijk mee in aanraking kwam. De
aanleiding was de bestemming van de opbrengst
van de toenmalige Vastenactie in de parochies in
de bollenstreek. Dat was om de
drinkwatervoorziening in een krottenwijk in de
Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, te
verbeteren. Ik was destijds ingedeeld in een
expertteam om de Sri Lankaanse keuringsdienst
voor zaden te helpen de kwaliteitscontrole van
zaden te verbeteren. 'Als ik er dan toch ben....', zo
dacht ik, ‘dan zou ik misschien een bezoek kunnen
brengen aan dit project.’ Niet om te controleren of
iets van dien aard, maar om er iets van te zien en
dat weer aan de parochies in de bollenstreek te
laten weten.
Ik verwachtte niet zo maar toestemming van de
Vastenactie maar dat bleek helemaal geen
probleem. En zo werd ik door de plaatselijk
projectleider meegenomen in de wijk die voor de
bewoners bestond uit optrekjes zoals ik die tot dan
toe alleen op televisie had gezien. De hele wijk,
waar honderden mensen woonden moest het doen
met niet meer dan een watertappunt. Er was geen
leidingsysteem en water kon je alleen met een
emmertje ophalen. Dat te verbeteren leek mij een
buitengewoon goed initiatief. Het in de Vastentijd
jezelf iets ontzeggen is een, maar 'twee', delen met
anderen, kwam daarmee heel dichtbij. Ik heb van
mijn ervaringen en wat het met mij deed in de
parochiebladen van de bollenstreek verslag kunnen
doen.

Bij de Vastenactie dit jaar had ik een vergelijkbare
ervaring. Ik werd getroffen door het initiatief van de
mensenrechtenorganisatie Copae in Guatemala
om mensen zoals Juana Ical (59) te verdedigen. De
plaatselijke bevolking wordt door bedrijven en, ja u
leest het goed: lokale overheden, geïntimideerd en
zelfs bedreigd met als doel ze van hun grond te
verdrijven. Om daar plantages te kunnen
aanleggen. Ik herinner mij van 2018 toen mijn
echtgenote en ik deel uitmaakten van een
zakenreis gezelschap een onderhuids aanwezig zijn
en daarmee een onbestemd gevoel van het 'aan
het kortste eind trekken' van de (oorspronkelijke)
Maya-inwoners van Guatemala.
Ik herinner mij ook de grote suiker- en
bananenplantages maar ben er niet achter
gekomen hoe die daar gekomen waren. Het doel
van ons bezoek aan Guatemala, waar ik overigens
in de Kapelkrant over schreef, leende zich er niet
voor. Het leven van de (oorspronkelijke) Maya
bevolking, min of meer in een eigen cirkel, is wel tot
ons doorgedrongen. Dat deze mensen in
Guatemala, zoals ook bijvoorbeeld de inheemse
bevolking van Brazilië en langer geleden de
oorspronkelijke bevolking van Noord-Amerika het
afnemen van hun bezit zouden moeten dulden,
schudde mij wakker. Ik hoop dat het rechtssysteem
van Guatemala sterk genoeg zal zijn om dit onrecht
te stoppen. Ik hoop ook dat de juridische bijstand
van het Vastenactieproject hen een daadwerkelijke
steun zal zijn.
Wanneer de Vastenactie komt met een verzoek bij
te dragen aan een bepaald project herken ik waar
zij voor staat. Het zijn altijd de zwaksten in onze
samenleving waar onze steun voor wordt gevraagd.
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Uit 350+1 jaar geschiedenis van de
Begijnhofkapel: na 1945
Na de Tweede Wereldoorlog sloeg de
ontkerkelijking in het centrum van Amsterdam toe.
Tot dan toe waren er tien parochies in de
binnenstad. Deze structuur werd opgeheven en
maakte in 1971 plaats voor de R.-K. Citykerk. In het
Pastoraal Plan Binnenstad stond dat De Mozes en
Aäronkerk, 'De Papegaai', de Begijnhofkapel en de
Dominicuskerk centra zouden worden voor een
gespecialiseerd aanbod aan liturgische vieringen.
Voor de Nicolaaskerk, 'De Krijtberg', 'De Duif', de
Annakerk op Wittenburg en 'De Zaaier' aan de
Rozengracht lag sluiting, verkoop en zelfs afbraak in
het verschiet. Ook De Posthoorn zou haar positie als
parochiekerk verliezen.
Intussen weten we dat de Annakerk in 1978 is
afgebroken, De Posthoorn een
evenementenlocatie is geworden en de Zaaier aan
de Rozengracht een moskee. De Dominicus en de
Duif bestaan nog, al zijn ze niet meer roomskatholiek. Maar de Nicolaaskerk, de Krijtberg, de
Papegaai en de Mozes en Aäronkerk bestaan nog
steeds en zijn nog altijd heel actief.
Jaap Suidgeest werd rector van de Begijnhofkapel,
hij was ook deken van Amsterdam. De rector
woonde bij de kapel en in het klooster aan de
Nieuwezijds Voorburgwal woonden zusters van de
Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef. De mis werd
gedaan door de rector en door paters franciscanen
die woonden bij de Mozes en Aäronkerk aan het
Waterlooplein. Ook waren er woord en
communievieringen en waren er pastoraal werkers
actief. De Begijnhofkapel zou Nederlandstalig
liturgie gaan uitvoeren, hiervoor werd Piet Lamers
gevraagd als dirigent en cantor. Dat was in 1987.
In 1990 kwamen er sacramentijnen naar Amsterdam
om een nieuwe stichting te beginnen. Zoals bekend
staat binnen de congregatie de Eucharistie
centraal en de Begijnhofkapel heeft alles te maken
met het Mirakel van Amsterdam, dat ook over de
Eucharistie gaat. De sacramentijnen gingen wonen
in de Kanaalstraat. Dit waren onder anderen Pieter
van Wijlick , Eugène van Heijst en Gerard Wijers. Ze
waren nog bezig met hun studies.
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In 1991 begonnen ze in de Kapel met
doordeweekse avondmissen en met aanbidding. Er
was een overgangssituatie van een aantal jaren.
Maar toen ging in 1997 rector Jaap Suidgeest weg.
Joop Stam werd de nieuwe deken van Amsterdam,
maar hij wilde geen rector worden van de
Begijnhofkapel. Hulpbisschop Jan van Burgsteden
sss was wel beschikbaar. Hij werd rector van de
Begijnhofkapel en tijdelijk directeur van de Citykerk.
Eugène van Heijst was toen net priester en ging hem
assisteren. In 2000 gingen de zusters JMJ weg uit het
klooster aan de Nieuwezijds en trokken de
sacramentijnen daar in. In 2001 werd Eugène rector
van de kapel en in 2014 volgde Pieter hem op.

8
(vervolg van p. 6)
In het hele land werden alternatieven voor de
Omgang bedacht, zoals een Mirakelviering met een
kaarsjesprocessie in een kerk of een pelgrimage
naar een plaatselijk heiligdom.
Het optochtenverbod van de Duitse bezetter
weerhield het Amsterdamse bestuur er niet van om
een half jaar later, op zondag 24 november, een
extra Stille Omgang overdag aan te kondigen, voor
alle oorlogsslachtoffers, gevangenen en ballingen
en tegelijk voor de vrede. Maar in 1942 werden
voortaan alle optochten verboden. Men bedacht
toen de intentie ‘voor een spoedige en
rechtvaardige vrede’, en besloot dat de omgang
alleen nog individueel kon worden gedaan. Toch
verwachtten ze nog een flinke drukte in de vroege
ochtend en het werd toegestaan voor de goede
orde enkele politieagenten in te zetten. Tegelijkertijd
vierde bisschop Huibers in de besloten
Begijnhofkapel gewoon het mirakelfeest met
pontificaal lof.’
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Met de heiligen het jaar rond: Titus
Brandsma
Erica Eitjes
Deze keer speciale aandacht voor Titus Brandsma,
zaligverklaard door paus Johannes Paulus II in 1985.
Hij wordt door paus Franciscus op 15 mei 2022
samen met negen anderen heilig verklaard.
Titus Brandsman werd op 23 februari 1881 geboren
als Anno Sjoerd: de vierde van zes kinderen in een
katholiek boerengezin in Oegeklooster bij Bolsward.
De Brandsma’s leefden er sober met een in zichzelf
gekeerde geloofsbeleving. Titus vertrekt op zijn elfde
van het Friese platteland naar het Brabantse Megen
waar hij het gymnasium van de Franciscaners
doorloopt. Hij wilde priester worden zoals zoveel
jongens in zijn tijd. Zijn drie oudere zusters waren al
toegetreden tot een kloosterorde. In 1898 treedt hij
toe tot het Karmelklooster in Boxmeer, waar hij
wordt opgeleid tot priester. In 1905 wordt hij tot
priester gewijd.
Tussen 1906 en 1909 studeerde hij in Rome, waar hij
promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte. Terug in
Nederland doceerde Titus Brandsma filosofie,
sociologie en kerkgeschiedenis bij de karmelieten in
Oss. Hij werd ook hoofdredacteur van het
nieuwsblad voor Oss en omgeving De Stad Oss en
stichtte er een katholieke HBS, het huidige Titus
Brandsmalyceum. Als lid van het hoofdbestuur van
de orde speelde Titus een niet onbelangrijke rol bij
de vernieuwingsbeweging onder de karmelieten in
Nederland. In zijn hoedanigheid van geestelijk
adviseur van de Nederlandsche Roomsch
Katholieke Journalistenvereeniging had hij een
groot aandeel in de modernisering van de
katholieke dagbladpers in Nederland en in betere
arbeidsvoorzieningen voor katholieke journalisten.
Zijn voorstellen tot het oprichten van een
journalistenopleiding kregen pas na zijn dood
gestalte.
Brandsma ontwikkelde zich tot een groot kenner
van de karmelitaanse mystiek en de Moderne
Devotie. Kern van zijn opvatting omtrent mystiek:
God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de
gehele schepping. Ieder moment schept God
alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God
en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los
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van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist
volop in.
Brandsma was een mysticus, al hield hij zijn spiritueel
leven streng gescheiden van zijn maatschappelijk
bestaan. Hij liet zich kennen als een vrome,
behulpzame, opgewekte en integere
persoonlijkheid.
Al in een vroeg stadium waarschuwde Brandsma
via publicaties in dag- en weekbladen en tijdens
lezingen en colleges voor de gevaren van het
nazisme, racisme en ophitsing. Hij veroordeelde de
anti-joodse maatregelen van het naziregime zowel
reeds voor als tijdens de bezettingstijd. In 1941
verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse
leerlingen en bekeerlingen van katholieke
middelbare scholen en was hij de architect van het
verbod dat de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong
uitvaardigde tegen het opnemen van NSBadvertenties in de katholieke dagbladen.
Op 30 december 1941 maakte hij met de
aartsbisschop een rondgang langs de katholieke
dagbladdirecteuren om het verbod toe te lichten.
Deze gesprekken werden in een rapport van de
Duitse Sicherheitsdienst betiteld als Wühlarbeit:
ondergrondse activiteit. Brandsma kenschetste men
daarin verder als een gevaarlijk persoon die het
nazisme bestreed.
Begin januari 1942 arresteerden de Duitse
bezettingsautoriteiten de priester met van meet af
aan de bedoeling hem voor lange tijd gevangen te
houden. Via een tocht langs de gevangenis van
Scheveningen, Kamp Amersfoort en de
strafgevangenis van Kleef kwam hij ten slotte in
het concentratiekamp Dachau terecht.
Ook hier was, aldus latere getuigenissen van
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De laatste keer dat een Nederlander heilig werd
verklaard, betrof dat pater Karel Houben in 2007.
Ter inspiratie enige citaten van Titus Brandsma:

voormalige kampgenoten, deze 'alledaagse'
mysticus een grote morele, spirituele en
daadwerkelijke steun voor zijn medegevangenen.
Na enkele weken vol ontberingen en
mishandelingen werd hij, levenslang behept met
een wankele gezondheid, uitgeput en doodziek in
het Revier (kamphospitaal) opgenomen. Toen hij
daar enkele dagen lag, raakte hij buiten bewustzijn.
Op 26 juli 1942 om twee uur 's middags kwam een
eind aan het leven van Titus Brandsma nadat een
kamparts hem een dodelijke injectie met fenol had
toegediend.
In 1985 besloot paus Johannes Paulus II Brandsma
zalig te verklaren, de laatste stap op weg naar een
heiligverklaring. Volgens de regels van de katholieke
kerk is niet het verzetsverleden van Brandsma
doorslaggevend, er is een aan hem toe te schrijven
wonder na zijn overlijden nodig. Het proces tot
heiligverklaring begon daarom met een verklaring
over de genezing van karmeliet pater Michael
Driscoll uit Florida, die door vijf katholieke artsen als
niet medisch verklaarbaar werd erkend. Dit was een
eerste stap op weg naar de erkenning als wonder
door Vaticaanse theologen, een kardinalencommissie en uiteindelijk de paus. In mei 2021
erkende de theologencommissie van de
Congregatie voor de Heilig- en
Zaligsprekingsprocessen de onverklaarbare
genezing van Driscoll als wonder op voorspraak van
Brandsma. Op 25 november 2021 werd
bekendgemaakt dat Brandsma door de paus heilig
verklaard zou worden
Het is niet uniek dat een katholiek die in een
naziconcentratiekamp omkwam heilig wordt
verklaard. Eerder gebeurde dat met de Poolse
priester Maximiliaan Kolbe in 1982 en de Duitse non
Edith Stein in 1998. Beiden vonden de dood in
Auschwitz.
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De gewone dingen op grootse wijze doen (z.j.)
Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend
grootse, opvallende en druk besproken dingen te
doen … Het is wel onze plicht om de gewone
dingen op grootse wijze te doen, dat is met een
zuivere intentie en de inzet van heel de
persoonlijkheid.
God die in ons woont; Uit: Godsbegrip 1932
Onder het vele, dat voor ons het godsbegrip zo
dierbaar maakt, is wel nauwelijks een element aan
te wijzen, dat daaraan zo grote bekoorlijkheid geeft
als juist de voorstelling dat God in ons woont, wij
Hem in onszelf kunnen ontdekken en aanschouwen
en mét ons in alles wat ons omgeeft, terwijl in heel
ons leven die goddelijke inwoning tot heldere
uitstraling kan worden.
Mijn cel; Neem de dagen zoals ze komen.
Uit: Brief uit de gevangenis in Scheveningen 1942
Ik ben er helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb
er mij nog niet verveeld, integendeel. Ik ben er
alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo
nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich
weer eens geheel door mij heeft laten vinden,
zonder dat ik bij de mensen kan of de mensen bij mij
kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me
veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het
zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en
tevreden geweest … Wie zal mij scheiden van de
liefde Gods? Ik denk aan mijn oude spreuk: ‘Neem
de dagen zoals ze komen, de schone met
dankbaar hart, en de kwade ter wille van die
volgen, want het ongeluk is maar een
voorbijganger.’ … In Hem immers leven wij,
bewegen wij ons en zijn wij. God zo nabij en ver.
God is er altijd.
Met dank aan: Wikipedia, de publicatie over de
heiligverklaring op rkkerk.nl en de publicaties van de
Stichting Vrienden van Titus Brandsma.
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Sacramentsweek 2022

Pater Eymardfeest vrijdag 5 augustus

Donderdag 16 juni Sacramentsdag met
Sacramentsprocessie

Op deze dag wordt stilgestaan bij de stichter van de
sacramentijnen, pater Julien Eymard en bij de
Eucharistie. De communiteit viert het feest samen
met de geloofsgemeenschap. Er is de hele dag
gebed bij het H. Sacrament en om 17.00 uur een
plechtige Eucharistieviering. Aansluitend is er om
18.00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten en soep
met een broodje te eten. Er zal vanaf 18.45u/19u
een lezing worden gehouden over de stichter en/of
over de Eucharistie.

9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament
17.30 Plechtige Eucharistieviering
Aansluitend Sacramentsprocessie over het Begijnhof
+ afsluitend Lof in de kapel

Vakantierooster

Vrijdag 17 juni
9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30 – 16.45 Aanbidding van het H. Sacrament
17.00 Gezongen Eucharistieviering

Zaterdag 18 juni
9.00 Gezongen Eucharistieviering
9.30 – 17.20 Aanbidding van het H. Sacrament,
afsluitend met gezongen Vespers en plechtige
zegen

Zondag 19 juni
10.00 Eucharistieviering NL
11.15 Eucharistieviering FR
12.30 Aanvang Sacramentsprocessie Amsterdam
vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
(de voorafgaande mis begint om 11.15)
16.00-18.00 Aanbidding van het H. Sacrament,
met om 17.40 gezongen Vespers en plechtige zegen
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De vakantieperiode voor de Begijnhofkapel is dit
jaar van maandag 11 juli tot zaterdagmiddag 23 juli.
Dit betekent in deze periode:
- De viering zondagochtend om 10.00 uur gaat
gewoon door.
- Door de weeks gaan alle ochtendmissen van 9.00
uur gewoon door.
- Door de weeks komen alle avondmissen te
vervallen.
- Er is in deze periode geen Vesper en geen
aanbidding
- De kapel sluit in deze periode om 17.00 uur

Eerste Communieviering
De Eerste H. Communie is dit jaar wegens
omstandigheden verzet. De Communieviering zal
niet in het voorjaar, maar op zondag 2 oktober om
10.00 uur plaatsvinden. De voorbereidingen zijn al
wel in het voorjaar begonnen. Er doen acht kinderen
mee. De voorbereidingen gaan door op 22 mei,
12 jun, 11 sep en 25 sep. De oefenavond is op
vr 30 sep om 19.00 uur, kapel versieren op za 1 okt
13.30-16.30 uur.

Overleden
• Mgr. Joop Stam
geb. 8 november 1934, overl. 4 mei 2022
• Jacques van de Bosch
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Activiteiten

Toegang Begijnhof en kapel
Het Begijnhof is door de week tot 9.30 uur
toegankelijk via de Spuipoort met de grote
drukknop.
Daarna van 9.30-18.00 uur alleen via de poort in de
Gedempte Begijnensloot (Kalverstraatkant).
Na 18.00 uur kunnen kerkgangers naar binnen via de
Spuipoort. Druk op bel 30 in het belsysteem en
iemand zal u via de deurtelefoon binnenlaten.
Voor de zondagviering kunt u via de Spuipoort naar
binnen. Druk op de grote drukknop en de deur gaat
open.

Begijnhofshop
De Begijnhofshop is geopend van dinsdag t/m
zaterdag van 13.00-17.00 uur. Ingang via het
Begijnhof. In de Begijnhofshop is het tegenwoordig
ook mogelijk af te rekenen met pin.

Collectes
De Begijnhofkapel maakte € 91,- over naar giro 555
voor Oekraïne. En € 50,- naar de Bisschoppelijke
Vastenactie voor Guatemala.

Kapelbericht
Sinds een jaar versturen we regelmatig het
Kapelbericht via de e-mail. Hierin vindt u
mededelingen en de meest actuele informatie over
de Kapel. Wilt u het Kapelbericht ook ontvangen?
Stuur een mail naar
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

Ma 30 mei 20.00 Jongeren in gesprek
Ma 20 jun 20.00 Jongeren in gesprek
Wo 1 jun 10.00 Bezinning voor senioren
Di 21 jun 20.00 Rond het Woord van Leven
Zo 22 mei 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Zo 12 jun 11.45 Voorbereiding Eerste H. Communie
Zo 22 mei 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 12 jun 10.00 Kinderwoorddienst
Zo 26 jun 10.00 Kinderwoorddienst
Do 16 jun t/m zondag 19 jun Sacramentsweek
zie p.11
Vr 5 aug 17.00 Pater Eymardfeest zie p.11

BHV info
We hebben BHV-ers nodig op:
Vr 3 juni 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Do 16 juni 17.30 Sacramentsdag met processie
Vr 1 juli 17.00 Eerste vrijdag van de maand
Zo 3 juli 10.00 Viering 350+1 jarig bestaan kapel
Vr 5 aug 17.00 Pater Eymardfeest / Eerste vrijdag van
de maand
Vr 2 sep 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

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.

Inleverdatum kopij
Kopij voor de volgende Kapelkrant kunt u inleveren
t/m 7 augustus 2022.

Vormselvoorbereiding
De Vormselvoorbereiding begint weer in september
van het jaar 2023.
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350+1 jarig bestaan Begijnhofkapel

Liturgierooster

Na een jaar uitstel door de coronapandemie
vieren we deze zomer het 350-jarig bestaan
van de Begijnhofkapel. Het is dus eigenlijk het
350+1 jarig bestaan. Bisschop mgr. dr. Jan
Hendriks komt voor de feestelijke viering op
zondag 3 juli om 10.00 uur. Daarna drinken we
op het hof samen koffie met iets lekkers erbij.
Meer informatie over Begijnhofkapel 350+1
volgt nog. Zie de website:
www.begijnhofkapelamsterdam.nl en de
Kapelberichten (zie p. 12)

Zondag 22 mei
6e zondag van Pasen
10.00 uur

Zondag 10 juli
15e zondag door het jaar
10.00 uur

Donderdag 26 mei
Hemelvaart van de Heer
10.00 uur

Zondag 17 juli
16e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 29 mei
7e zondag van Pasen
10.00 uur

Zondag 24 juli
17e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 5 juni
Pinksteren
10.00 uur

Zondag 31 juli
18e zondag door het jaar
10.00 uur

Ma 6 juni
Tweede Pinksterdag
H. Maria, Moeder van de
Kerk
10.00 uur

Vrijdag 5 augustus
Pater Eymardfeest
zie p. 11

Pinksteren 5 en 6 juni
(Handelingen 2,1-11)
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren
allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling
kwam uit de hemel een gedruis alsof er een
hevige wind opstak en heel het huis waar zij
gezeten waren, was er vol van. Er verscheen
hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest
en begonnen in vreemde talen te spreken,
naargelang de Geest hun te vertolken gaf.
Nu woonden er in Jeruzalem destijds vrome
Joden, die afkomstig waren uit alle volkeren
op aarde. Toen dat geluid weerklonk,
dromden ze samen en raakten in verwarring
omdat ze de apostelen en de andere
leerlingen hoorden spreken in hun eigen taal.
Zij waren buiten zichzelf van verbazing en
zeiden: “Maar zijn al die daar spreken dan
geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder
van ons hen hoort spreken in zijn eigen
moedertaal? Parten, Meden en Elamieten,
bewoners van Mesopotamië, van Judea en
Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië
en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië
bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven,
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en
Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal
spreken van Gods grote daden.”

Zondag 7 augustus
19e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 12 juni
Feest van de H. Drie-eenheid
Latijn met Schola Dick van
Zondag 14 augustus
Kampen
20e zondag door het jaar
10.00 uur
10.00 uur
Sacramentsweek
do 16 t/m zo 19 juni zie p. 11
Vrijdag 24 juni
H. Hart van Jezus
9.00 en 17.00 uur

Maandag 15 augustus
Maria Tenhemelopneming
9.00 en 17.00 uur
Zondag 21 augustus
21e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 26 juni
13e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 28 augustus
22e zondag door het jaar
10.00 uur

Zondag 3 juli
14e zondag door het jaar
Viering 350+1 jarig bestaan
Kapel met mgr. J. Hendriks.
10.00 uur

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel
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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 (postadres)
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
Sacramentijnen
www.sacramentijnen.nl

Openingstijden van de kapel
ma: 12.00 - 18.30 uur.
di t/m vr: 8.30 - 18.30 uur.
za en zo: 8.30 - 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.

Eucharistievieringen
ma t/m vr: 9.00 uur en 17.00 uur.
za: 9.00 uur.
zo: 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:
ma t/m vr: 16.00 - 17.00 uur
en 17.30 - 18.30 uur.
Elke do ook: 9.30 - 16.00 uur.
Elke vr ook: 9.30 - 10.30 uur.
Elke za ook: 9.30 - 10.00 uur.
Eerste vr van de maand:
9.30 - 17.00 uur en
17.30 - 18.30 uur.
Za en zo: 17.00 - 18.00 uur.
Vesper
Iedere dag wordt de vesper in het
Nederlands samen met de
sacramentijnen gebeden:
Ma, di, wo en vr: 18.15 uur.
Do: 18.10 uur.
Za en zo: 17.40 uur.
Kapelkrant digitaal
De Kapelkrant wordt u gratis
toegestuurd. Indien u deze graag
als PDF per e-mail wilt ontvangen,
dan kunt u dit aan de pastorie
doorgeven.
Kapelbericht
In het Kapelbericht krijgt u per email de meest recente berichten.
Ontvangen? Stuur een mail naar
info@begijnhofkapelamsterdam.nl

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

Contactblad voor de gemeenschap van de Begijnhofkapel

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.
Rekeningnummer voor bijdragen
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
Vriendenkring :
NL48 RABO 0324 6880 67
Vriendenkring Begijnhofkapel,
Amsterdam
BIC-code: RABONL2U
Rekeningnummer Begijnhofshop
Het bankrekeningnummer van de
Begijnhofshop is:
NL47RABO0123666643
tnv Begijnhofshop
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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