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Kapelkrant 

 Jaargang 22 – september 2022 
  

 

Hopen en bidden 

Nico Koomen 

 

Dit voorjaar was het droog in Nederland. Er waren 

Journaalbeelden van zaden die op het veld niet 

wilden kiemen en aardappelen in kurkdroge 

grond. Gelukkig kwam er in april enige regen, 

later gevolgd door milde meiregens. Toen ik eind 

juni op mij nam dit stukje voor de Kapelkrant te 

schrijven stonden de gewassen er prachtig bij.  

 

Maar dat was niet overal zo. In juni en juli kwamen 

er berichten (en beelden) uit Noord Italië van 

ernstige droogte in de regio Emilia Romagna. De 

machtige rivier Po met smeltwater uit de 

Italiaanse Alpen bleek een nietig stroompje. Ik ken 

dit mooie landbouwgebied, met vruchtbare 

grond voor fruit, mais, graan en bij Milaan de 

rijstcultuur (en daar is veel water voor nodig). 

Afkomstig van een tuinbouwbedrijf weet ik wat je 

kan overkomen: stormwind, insecten, nachtvorst, 

vogels die komen 'oogsten', hazen die de jonge 

koolplantjes opeten etc. Daar stel je dan wat 

tegenover, van windbeschutting tot een 

vogelverschrikker.  

 

Maar als er geen regen valt, als de hemel het laat 

afweten, kun je niets doen. Niet anders dan 

bidden en hopen. Ik werd getroffen door een 

beeld van de priester in Italië die in de H. Mis bad 

om regen voor de uitgedroogde aarde. We 

kunnen er niet omheen, de oorzaak ligt in hoe wij 

met de schepping omgaan. Met ons denken dat 

wij het in de natuur voor het zeggen hebben, 

hebben wij onze hand overspeeld. 

Waarschuwingen zijn gegeven maar niet 

verstaan. Nu, wanneer ik dit schrijf, begin 

augustus, is het in Italië in het geheel niet beter 

geworden. Maar nu is het ook hier droog, echt 

droog. Zonder vooruitzicht op mooie regen. Al 

wat we kunnen, is hopen en bidden. 

 

 

 

 

 
 

Onlangs was ik op een grote conferentie, op de 

Floriade in Almere. Het onderwerp was 

biodiversiteit, de eindeloze variatie aan planten 

en dieren van de schepping, de natuur. Maar die 

variatie staat, bijna overal op aarde, onder druk. 

Wat te doen? Na diverse inleiders werd het 

gehoor van honderden deelnemers gevraagd 

hoe het verlies van planten- en diersoorten kan 

worden gekeerd. Er kwamen allerlei suggesties. 

Van actieve bescherming, herinrichting van 

landschappen, herintroductie van planten en 

reddingsprogramma's voor dieren zoals de 

pandabeer.  

 

Maar niemand sprak over wat we moeten 

nalaten. Dat is het denken dat je met wat je 

gegeven is, God's eigen  werk, kunt doen en laten 

wat je goed dunkt. Niemand kwam met waar het 

begint: respect, eerbied voor de Schepping. Het 

startkapitaal. God zelf voor de mensheid. Dat 

mogen we niet verprutsen. Het is hopen en 

bidden dat de mensheid kan gaan inzien met de 

Schepping om te gaan zoals God dat bedoeld 

heeft. 
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Feest 350+1 jaar Begijnhofkapel 

Zondag 26 juni 

Zondag 26 juni was de feestelijke jubileumviering 

350+1 jaar, met een preek van Ambro Bakker 

sma, deken van Amsterdam. Piet Lamers was 

cantor, Mark de Vries de organist. Na de mis 

dronken we buiten koffie met allerlei lekkers erbij, 

prachtig verzorgd door Edith Erdody-Nagy en 

haar man en mede gesponsord door haar 

ouders. Het was mooi weer en er waren vijftig 

mensen.  

 

 

Vrijdag 1 juli 

Vrijdag 1 juli 17.00 uur was er Eucharistie voor 

vrijwilligers van de kapel en genodigden. 

Aansluitend Vespers. Voor de receptie daarna 

mochten we gebruik maken van de Engelse Kerk. 

Er waren 60-70 mensen, daarbij 

vertegenwoordigers van de binnenstadskerken en 

bijvoorbeeld ook de directeur van het 

Amsterdam Museum. Er was een optreden van 

Mario Raadwijk die vier liederen zong waaronder 

het door hemzelf geschreven Amsterdam 

Mirakelstad. Mark de Vries kreeg het eerste 

exemplaar van de nieuwe onderscheiding voor 

vrijwilligers van de kapel. Er was een fijne, 

informele sfeer. 
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Emmaüs  

fragment uit de preek van deken Ambro Bakker 

sma bij de jubileumviering 350+1 jaar 

 

Er zijn Emmaüsgangers en er zijn Jeruzalemgangers. 

In de stad Emmaüs is een groot garnizoen van de 

vijand gelegen - een Romeins legerkamp, - een 

sterk Romeins bolwerk. Jeruzalem is de stad van de 

vrede. Dat betekent die naam ook: Jeru-sjaloom. 

De gang van de leerlingen naar Emmaüs - dat 

weten Bijbelgeleerden haarfijn uit te leggen - is de 

weg van de volledige capitulatie. Het is het beeld 

van de Nederlandse soldaat die met een witte vlag 

op de Maasbrug op weg is naar de Duitse bezetter. 

‘Naar Emmaüs gaan’ betekent het einde van alle 

dromen rond vrede en vrijheid. En in onze tijd gaan 

de volkeren opnieuw naar de Emmaüs van 

Oekraïne. Veel mensen die wekenlang dood op de 

weg liggen en zelfs kinderen sterven bij bosjes.  

 

Heeft de dood dan tóch het laatste woord? Twee 

Emmaüsgangers trekken weg van Jeruzalem – de 

stad van vrede - naar Emmaüs – de stad van 

capitulatie. Drie jaar lang hadden de leerlingen 

Jezus gevolgd. Al hun hoop hadden ze op Hem 

gevestigd. Vlak na zijn dood hadden ze nog 

gehoopt dat - desnoods door een ordinair wonder 

- Jezus nog vrij zou komen.  Niets van dat alles. Met 

eigen ogen hadden ze gezien hoe Jezus stierf aan 

het kruis en neer was gelegd in het graf van Jozef 

van Arimatéa, in het graf van voorbij, het graf van 

definitief: ‘zand erover!’ 

 

Met de steen die het graf van Jezus afsloot, was er 

een zware steen neergelegd over hun idealen. 

Voorgoed begraven. Finito! Hun idealen lagen aan 

scherven. Diep teleurgesteld keerden ze de stad 

van vrede, Jeruzalem, de rug toe en gingen weer 

terug naar de slavernij van de dood, terug naar 

Emmaüs. En te midden van al dat gewar verschijnt 

de Verrezen Heer, Jezus van Nazareth. De 

Emmaüsgangers dringen er sterk bij Jezus op aan 

dat Hij nu bij hen blijft. ’Blijf bij ons, want het is bijna 

avond en de dag loopt ten einde’ (Lc 24:29) Dat is 

het beeld voor ons leven. Daar waar het donker 

wordt, waar de nacht zich in onze ziel nestelt, 

mogen we de verrezen Heer vragen, om bij hen te 

blijven. Jezus neemt de uitnodiging aan. 

 

Dit is niet alleen een beeld van de Opstanding, 

maar ook voor de viering van de Eucharistie. In de 

communie ontmoeten we de verrezen Heer. Daar 

 
 

is Hij bij ons, hij legt de Schrift uit en werpt licht op 

het mysterie van ons persoonlijk leven. Dan 

beschrijft Lucas de maaltijd van de Verrezene en 

de Emmaüsgangers met dezefde woorden die hij 

ook gebruikte bij zijn verslag van het Laatste 

Avondmaal. ’Jezus nam het brood, sprak de 

zegenbede uit, brak het en gaf het hun’(24:30). 

Dan gaan hun ogen wijd open. Maar op datzelfde 

ogenblijk wordt Hij voor hen onzichtbaar (Aphantos, 

onzichtbaar), is een bekend concept in het Griekse 

denken). Jezus wordt onttrokken aan de blikken 

van de beide leerlingen. 

 

Dat is het geheim van de Opstanding. De 

Verrezene is bij ons en met ons. Hij breekt het brood 

voor ons. Hij ontmoet ons in de viering van de 

eucharistie. Daar wordt Hij zichtbaar, Maar we 

kunnen hem niet met onze ogen vasthouden. 

Opstanding heeft bij Lucas een wezenlijk verband 

met opengaan. Ons hart gaat open (Handelingen 

16:14), ons verstand wordt dan ontvankelijk (24:45) 

onze ogen worden geopend om de heilige Schrift 

te verstaan. In deze openheid mogen we de 

Opgestane Heer aanschouwen. Maar het betekent 

tegelijk dat we hem moeten loslaten.  

 

… Jezus wil ons over de streep trekken, zoals Hij dat 

gedaan heeft met zoveel mensen: met Zacheüs, 

met Maria van Magdala, met Petrus, met Thomas. 

Zelfs Judas had Hij over de streep willen trekken.  

Ook óns wil Hij over de streep trekken. Over de 

streep die loopt tussen Emmaüs en Jeruzalem. Het is 

de streep die getrokken is tussen liefde en haat, 

tussen vriendschap en vijandschap, tussen oorlog 

en vrede, tussen wanhoop en toekomstdromen. 

Kom over de streep, kom over de brug. Laat die 

lege kille afgrond van Goede Vrijdag maar voor 

wat hij is. 
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Uit de preek van vrijdag 1 juli 2022,  

jubileum 350+1 jaar Begijnhofkapel 

Pieter van Wijlick sss  

 

Beste medegelovigen, welkom allemaal en fijn 

dat wij hier bij elkaar zijn om het jubileum te vieren 

350 + 1 jaar Begijnhofkapel. Waar is een kerk 

anders voor bedoeld dan om God te danken en 

om zijn zegen te vragen? Geloof is een gave en 

een opgave. Deze Eucharistieviering is uit 

dankbaarheid voor het lief en leed dat hier al die 

jaren is gedeeld. Wij zullen tevens bidden voor alle 

levenden en voor alle overleden gelovigen van 

deze kapel. Keren wij ons aan het begin van deze 

viering opnieuw tot God en tot zijn liefde en 

vragen wij om zijn vergeving om deze Eucharistie 

goed te kunnen vieren. 

 

Een kerkgebouw is belangrijk voor de gelovigen 

om bij elkaar te komen en God en elkaar te 

ontmoeten. Dit kan echter niet zonder mensen 

die de levende stenen vormen. Het gebouw staat 

dus ten dienste van de mensen. 

 

Voor de katholieken is de kerk een plaats om te 

bidden en Eucharistie te vieren. Bij de ingang van 

onze kapeldeur hangt een bord en daarop staat: 

Begijnhofkapel, Centrum voor eucharistische 

bezinning, voor gebed en stilte. Dat is voor ons als 

religieuzen van het H. Sacrament een belangrijk 

doel van deze kapel. Amsterdam is een drukke 

stad, veel mensen, veel verkeer, veel lawaai en 

veel wereldse dingen. Maar ook geloof en 

gelovige dingen. Er zijn hier zes katholieke kerken 

in de binnenstad die een zekere mate van 

samenwerking en uitwisseling hebben. Er was in 

het verleden een pastoraal plan voor deze 

binnenstad. Wat denkt u dat er gebeurd is? 

Kerken die gesloten moesten worden, zijn open 

gebleven en kerken die open moesten blijven zijn 

gesloten. Voor mij heeft dit ook te maken met de 

werken van God. Die zijn anders dan de werken 

van mensen.  

 

… We horen in de lezingen vandaag over de 

tempel waar eer gebracht wordt aan God en 

waar de gebeden opstijgen naar God zoals 

wierook. Dat is waar wij in deze Begijnhofkapel 

ons o.a. voor willen inzetten. We kennen hier 

dagelijks de nodige gebedsuren bij het heilig  

 

Sacrament. Door een grote heilige van de Kerk is 

er gezegd: een kerk, een parochie waar 

gebeden wordt, waar Eucharistische aanbidding 

is die gaat niet verloren.  

 

Dank 

 

Allereerst willen we hier in de Kapelkrant die 

mensen bedanken die mee hebben geholpen 

aan de viering van ons 350+1 jarig jubileum. 

Door hun bijdrage aan de organisatie, de 

voortreffelijke hapjes, de uitnodigingen, en één 

persoon ook door zijn muzikale optreden, werd 

het een feestelijke gebeurtenis. 

 

 
 

Onderscheiding vrijwilligers 

 

Op 1 juli van dit jaar werd de eerste 

onderscheiding voor vrijwilligers werkzaam voor 

de kapel uitgereikt, en wel aan medebestuurslid 

en organist Mark de Vries. Hij ontving deze 

onderscheiding voor zijn jarenlange 

betrokkenheid en inzet. Het opspelden van de 

onderscheiding heeft mede door corona twee 

jaar op zich laten wachten. 
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Gesprekken in de parochies voor de 

bisschoppensynode in 2023                               

Johan Smit 

 

De eerste fase van voorbereiding op de door de 

paus bijeengeroepen bisschoppensynode van 

2023 zit erop. Deze fase bestond uit gesprekken in 

de parochies, religieuze gemeenschappen en 

jongerengroepen en had als thema: 

‘gemeenschap, participatie en zending’. De 

verslagen van die gesprekken zijn tot één verslag 

per bisdom samengevoegd. Deze werden in 

Utrecht weer samengevoegd tot een eindverslag. 

En dit moest voor medio augustus in Rome zijn, 

d.w.z. op het synodesecretariaat. 

 

Zelf heb ik meegedaan aan een gesprek in de 

pastorie van de Papegaaikerk in Amsterdam. 

Daar waren achttien personen van de 

Papegaaikerk en de Begijnhofkapel 

samengekomen die in groepjes hebben 

gesproken over enkele vragen en daarna in de 

groep verslag hebben uitgebracht. Corine van 

der Loos van het bisdom heeft ons begeleid. Er 

waren verschillende fasen, voorafgegaan door 

gebed. Het was geen discussie en iedereen kon 

zeggen wat hij of zij meende dat dienstbaar was 

voor de kerk. Ieder kon daar dan later weer 

uitpikken wat hem geraakt had als zijnde van de 

heilige geest. Met een vredig en tevreden gevoel 

ging ik die avond naar huis. 

 

Enkele citaten uit het artikel van Corine van der 

Loos in bisdomblad Samen Kerk: ‘Noord-Hollandse 

katholieken willen een open en welkome kerk’: 

 

• Parochianen waren blij verrast door de energie 

van de synodale uitwisseling en vroegen om dit 

instrument […] te behouden. 

 

• Jongeren willen op geloofsniveau meer 

uitwisseling met de andere generaties. 

 

• Er is behoefte aan een actief beleid om de 

aanwezigheid en rol van vrouwen in de kerk te 

bevorderen. 

 

• Ook waar het gevoelige onderwerpen betreft is 

er behoefte aan ‘pastorale ruimte en 

ondersteuning om op geloofsniveau een 

persoonlijke zoektocht te kunnen (aan)gaan’. 

 

 
 

• Het samen vieren van de eucharistie wordt door 

velen gezien als het middelpunt van het kerkelijke 

leven (mét de koffie erna). Gelovigen vragen om  

een goed verzorgde liturgie met een 

verstaanbare en inspirerende verkondiging  (om 

de uitdagingen van het dagelijks leven aan te 

kunnen gaan). 

 

• Parochianen willen medeverantwoordelijk zijn bij 

het uitdragen van het geloof […] zij willen leren 

hun geloof te verdiepen en onder woorden te 

brengen (naar de buitenwereld toe).   

 

• Parochianen hebben behoefte aan een 

actieve communicatie door en een hartelijke 

dialoog met bisschop en bisdom. 

 

• Polarisatie!?  jongeren […] pleiten voor een 

nieuwe omgangscultuur om met 

meningsverschillen om te gaan. 

 

• Men wil meer oecumenische dialoog en 

samenwerking. Dat laatste ook met 

maatschappelijke organisaties. Zeker in de 

plaatselijke context.                                                                                                                                                                           

 

Tenslotte: vóór oktober 2023 wordt er nog per 

werelddeel door de bisschoppen vergaderd. En 

dat volgens mij met een werkdocument dat 

gebaseerd is op de uitkomsten van de eerste 

fase. 

 

Bronnen: Samen Kerk van augustus 2022, blz. 30 

en 31; zie ook de website: www.bisdom haarlem-

amsterdam.nl icoontje links Synode 2023. 
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Synodaliteit, hoe dat handen en voeten 

te geven? 

Nico Koomen 

 

Paus Franciscus, die het proces van synodaliteit 

('samen onderweg zijn') heeft opgestart zegt er 

het volgende over. Het is een proces van 

luisteren. Naar elkaar, dus wederzijds luisteren. We 

zijn onderweg met het woord van God. Het 

woord van God 'wandelt met ons mee'. En 

daarbij zal het zo zijn dat de kerk, wij dus, luistert 

naar de Heilige Geest, die de kerk steeds leert 

wat te zeggen, wat te doen. De synodaliteit in de 

wereldkerk vindt haar afronding in oktober 2023, 

de 16e verjaardag van de Algemene 

bisschoppenvergadering. 

 

Wat heeft het synodale proces in de parochie St. 

Maarten in Sassenheim, waar ik woon, teweeg-

gebracht en opgeleverd? Tientallen parochianen 

gaven gehoor aan de oproep van de paus om 

naar voren te brengen wat zij belangrijk vinden. Er 

werd, om de gesprekken daarover overzichtelijk 

te houden, gekozen voor een beperkt aantal 

thema's.  

 

Dat zijn: 

- waar wordt u blij van, vanuit het katholieke 

geloof? 

- wat doet u verdriet? 

- welke verbeteringen zou u wensen? 

- wat is, wat blijft van waarde, vanuit het 

katholieke geloof en 

- als u met de paus een kopje koffie zou kunnen 

drinken, waarover zou u dan met hem willen 

spreken? 

 

Deze vijf thema's hebben heel veel naar voren 

gebracht. Het totaal is in een verslag opgenomen 

en naar de bisschop van Rotterdam gestuurd. 

Om een idee te geven waar zoal over werd 

gesproken een aantal voorbeelden. 

Bij thema 1 (blij van): de verbondenheid, onze 

inspirerende paus Franciscus, de Eucharistie, in de 

kapel bij Maria te kunnen bidden, zonder angst te 

kunnen leven, in harmonie met de schepping. 

 

Bij thema 2 (verdriet): wat ernstig verkeerd ging en 

hoe dat toch mogelijk was, dat de liederen van 

Huub Oosterhuis niet meer kunnen, dat  

kleinkinderen niet gedoopt worden en een brief 

aan de aartsbisschop die onbeantwoord bleef. 

 

Thema 3 (verbeteringen): vrouwen toelaten tot 

het priesterambt, ook 'stille' missen, meer warmte 

en gevoel, enthousiasme (zoals bij de EO) en 

meebewegen met veranderingen in de 

samenleving; 

 

Thema 4 (wat is van waarde?): bidden, geloof 

delen, troost bij een uitvaart, Jezus als leraar, de 

tien  geboden, de voorspraak van Maria, 

bedevaarten; 

 

Thema 5 (de paus op de koffie): de onderbelichte 

positie van vrouw in de kerk, wat paus Franciscus 

bewoog om priester te worden, zijn 

geloofsbeleving, zijn vorderingen in het Vaticaan, 

spreken over Jezus, zijn zegen vragen. 

 

De aanpak met vragenlijsten en daarop volgend 

vier gespreksavonden met actieve vrijwilligers 

heeft in de parochie Sint Maarten veel 

opgeleverd. Het bij elkaar brengen van alles wat 

in de parochies naar voren is gebracht, is voor de 

bisschop van Rotterdam een hele klus. Het 

daarna weer samenbrengen naar de Algemene 

bisschoppenvergadering in 2023 in Rome is een 

ware uitdaging. Over ruim een jaar weten we 

meer. 
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Dank voor uw steun 

De afgelopen jaren waren door corona een 

bijzondere periode voor de kapel. Vieringen 

waren niet altijd mogelijk, de 

voorzorgsmaatregelen vielen soms zwaar. Het 

totale aantal bezoekers was beduidend minder 

dan voorgaande jaren. 

Dankzij de steun – ook financieel – van veel 

mensen die de kapel een warm hart toedragen, 

hebben we deze moeilijke tijd kunnen doorstaan. 

We willen daarom hier de mensen die ons 

hebben geholpen nog heel erg bedanken. Wij 

hopen ook in de toekomst op hun hulp te kunnen 

rekenen. 

Sacramentsprocessie 

 

Sacramentsdag viel dit jaar op donderdag 16 juni. 

De Begijnhofkapel organiseerde weer een 

Sacramentsprocessie op het hof. Er waren 60 tot 

70 deelnemers, het was ingetogen en heel intens.  

Een bewoonster van het hof gaf telefonisch de 

volgende reactie:  

‘Wat was dat een prachtige Stille Omgang 

gisteren. Ik heb hem van het begin tot eind 

kunnen volgen hierboven. Het leek wel een 

sprookje. Echt waar. Het prachtige weer en al die 

mensen. En, nou echt ik heb echt genoten. Ik 

denk zo is het bedoeld. Zo mooi. Bedankt hoor. Ik 

hoop dat het een heel goeie uitwerking heeft. 

Niet alleen in Amsterdam, Nederland maar in de 

hele wereld. Dank je wel hoor. Dank jullie allemaal 

wel!’. 

 

 

 

 

 

 

Boekpresentatie 

 

Op 15 juni, de dag vóór Sacramentsdag, werd in 

de regentenkamer van de pastorie het boek 

gepresenteerd: Morgen zal het te laat zijn. Het 

leven van de heilige Pierre-Julien Eymard van 

Norman Pelletier sss. Eugène van Heijst sss, vice-

provinciaal van de sacramentijnen, nam het 

eerste exemplaar in ontvangst. 

 

‘De maatschappij heeft haar centrum van 

waarheid en naastenliefde verloren. Iedereen is 

geïsoleerd en in zichzelf gekeerd, iedereen wil 

zelfvoorzienend zijn’, aldus Pierre-Julien Eymard 

(1811-1868) over de religieuze en morele 

ontreddering na de Franse Revolutie. Talloze 

mensen waren vervreemd geraakt van de Kerk 

en van het centrum van het Rooms-Katholicisme: 

de Eucharistie. 

Dankzij een bijzondere ervaring ontdekte Eymard 

de liefde van Christus, levend aanwezig in de 

Eucharistie. In 1856 stichtte hij in een Parijse 

sloppenbuurt de Congregatie van het Heilig 

Sacrament om de eucharistische liefde van 

Christus te verkondigen.  

In dit boek schetst pater Norman Pelletier sss met 

veel kennis en liefde het inspirerende leven van 

pater Eymard en diens doorleefde visie op de 

vreugde van de Eucharistie. Honderd jaar later 

zou die visie door het Tweede Vaticaans Concilie 

gemeengoed worden in de Kerk. Bij zijn 

heiligverklaring in 1962 werd Eymard de ‘apostel 

van de Eucharistie’ genoemd. 

 

Norman B. Pelletier sss - Morgen zal het te laat zijn. 

Het leven van de heilige Pierre-Julien Eymard, 

apostel van de Eucharistie 

Vertaald uit het Engels m.m.v. Jim Schilder sss 

Uitgegeven door Betsaida.  

156 p. - € 15,50  
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Aan de toekomst bouwt iedereen mee  

 

Op zondag 25 september 2022 vindt de 108ste 

Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 

(WDMV) plaats. Paus Franciscus schreef bij deze 

dag  een boodschap, met als thema ‘Bouwen 

aan een toekomst met migranten en 

vluchtelingen’. 

 

In de boodschap roept onze paus iedereen op 

om mee te bouwen aan ‘de stad van de 

toekomst’(Heb. 13,15) - het Rijk Gods. God is de 

Ontwerper van deze stad, maar wij allen moeten 

meehelpen in het bouwproces. Dat proces is ‘de 

omvorming van de werkelijkheid, zodat die 

almaar meer overeenstemt met het goddelijke 

plan’. 

 

De stad van de toekomst is niet ver en 

onbereikbaar, maar begint vandaag en met 

ieder van ons. Niemand mag worden uitgesloten, 

in het bijzonder kwetsbare mensen niet. Ook 

vluchtelingen en migranten zijn een onmisbaar 

deel van de stad die God voor ogen heeft. Dit 

betekent niet louter dat ze erin mogen wonen als 

gast, maar dat ze even zeer mogen meebouwen. 

De paus roept dan ook op om vluchtelingen en 

migranten niet alleen te tolereren, maar hen ten 

volle te laten participeren in de ontplooiing van 

onze samenlevingen. ‘Er is een enorm potentieel 

dat benut zou kunnen worden, als we daarvoor 

open staan.’ 

 

Vluchtelingen en migranten zijn een culturele 

verrijking, en bieden ons de kans om visies en 

tradities uit te wisselen, en zo te groeien als mens. 

In het bijzonder kan hun enthousiasme en hun 

levendigheid ‘het kerkelijke leven van de 

gemeenschappen die hen verwelkomen een 

nieuwe impuls geven,’ aldus paus Franciscus, die 

zijn boodschap eindigt met dit gebed. 

 

Heer, maak ons dragers van hoop, 

zodat uw licht kan doorbreken waar duisternis 

heerst 

en vertrouwen in de toekomst kan groeien 

waar ontmoediging ons overvalt. 

 

 

 

 

 

Heer, maak ons instrumenten van uw 

gerechtigheid, 

zodat waar uitsluiting de overhand heeft, 

broederlijkheid kan ontluiken 

en waar hebzucht aanwezig is een geest van 

delen kan openbloeien. 

 

Heer, laat ons bouwen aan uw rijk, samen met 

migranten en vluchtelingen 

en met allen die aan de rand van de 

maatschappij leven. 

 

Heer, laat ons leren hoe mooi het is  

om als broeders en zusters samen te leven. Amen. 

 

Met dank aan www.kerknet.be 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerknet.be/
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Laatste keer Schola zang 

 

Na 17,5 jaar gaat de Gregoriaanse Schola 

Rhythmus et Metrum onder leiding van Dick van 

Kampen stoppen. 

De Schola R&M is begonnen op 4 maart 2005. 

Toen de Tichelkerk van de Capucijnen ging sluiten 

aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam heeft 

rector Eugène van Heijst sss gevraagd of dirigent 

Dick bereid was om in onze Begijnhofkapel 

regelmatig met zijn Schola te komen zingen. De 

redenen voor het stoppen zijn het verhuizen van 

diverse koorleden naar elders in Nederland, de 

leeftijd die parten gaat spelen en de gezondheid 

die soms wel erg te wensen overlaat. Van meer 

dan 10 zangers in het begin, is het aantal 

gekrompen tot ongeveer 4, de dirigent 

meegerekend. Dick van Kampen zal overigens 

nog graag regelmatig in onze kapel blijven 

komen.  

 

Wilt u de Schola nog eenmaal horen zingen, kom 

dan luisteren op zondag 6 november 2022 om 

10.00 uur in de Begijnhofkapel. Wij zullen op 

gepaste wijze afscheid nemen op deze dag van 

de Schola en de enkele koorleden die nu nog 

over zijn gebleven.  

 

Beste Dick en alle koorleden: hierbij alvast hartelijk 

bedankt voor jullie jarenlange inzet!  

 

Pieter van Wijlick sss, rector 

 

 
 

 

 

 

 

 

Orgelbespeling Mark de Vries in Diemen 

 

Mark de Vries, één van de organisten van onze 

Kapel, geeft op zaterdag 10 september  2 x een 

orgelbespeling in de RK Kerk “Sint Petrus Banden” 

aan de Harteveldtseweg te Diemen. 

Sinds vele jaren is hij ook organist gedurende de 

zomermaanden in deze kerk, die een 

monumentale status heeft. 

 

Het is de 77ste en tevens laatste keer, dat hij een 

publieke orgelbespeling geeft. 

Mark zal om 12.30 uur en 14.00 uur het Adema 

orgel bespelen. 

U hoort orgelmuziek van Sweelinck, Bach, 

Buxtehude, Franck, Boëllmann en Lemmens. 

 

De RK Kerk, St Petrus Banden staat aan de 

Hartveldseweg 25 en is te bereiken met tram 19. 

Deze tram stopt op o.a. het Leidseplein, 

Vijzelgracht en Weesperplein. In Diemen 

uitstappen op halte: Diemerbrug. Dan is het ca 

100 meter teruglopen naar de kerk 

met zijn imposante en opmerkelijke toren. 

 

De toegang is gratis. U bent van harte welkom. 

 

Engelstalige huwelijkscursus in Onze Lieve 

Vrouwekerk 

De Onze-Lieve-Vrouwekerk organiseert enige 

malen per jaar een Huwelijkscursus in het Engels. 

Omdat er in Amsterdam veel mensen wonen uit 

andere landen, is daar veel belangstelling voor. 

Deze cursus brengt de deelnemers in contact met 

andere paren in die willen gaan trouwen. Het 

paar dat de cursus begeleidt helpt hen om na te 

denken over hun toekomst als echtpaar.  

Voor meer informatie: rector Rafael Ojeda en de 

website  www.olvkerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olvkerk.nl/
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Eerste Communieviering 

 

De Eerste Communieviering 2022 is verzet van het 

voorjaar naar het najaar. De viering zal op 

zondag 2 oktober om 10.00 uur plaatsvinden. De 

voorbereidingen zijn al wel in het voorjaar 

begonnen. Er doen acht kinderen mee.  

 

De data voor de Eerste Communie van voorjaar 

2023 zijn: 

(2022): Ouderavond 26 okt 20 – 21.30u 

27 nov, 11 dec. 

(2023): 15 en 29 jan, 12 feb (voorstellen kinderen), 

12 en 26 mrt, 23 apr, 11 juni. 

9 juli Terugkomdag Eerste Communie 11.45 – 

12.45u 

 

Vormsel 

 

Het H. Vormsel is doorgeschoven naar najaar 

2023. Dan start er weer de voorbereiding voor 

tieners vanaf 12 jaar. Volwassenen die het 

Vormsel willen ontvangen, kunnen contact 

opnemen met de pastorie. 

 

Gezinsviering 

 

De eerstvolgende Gezinsvieringen vinden plaats 

op zondag 2 okt (Eerste Communieviering en 

tevens dopen), 30 okt, 27 nov. 

 

Kinderwoorddiensten 

 

De Kinderwoorddiensten zijn op zondag 11 en 25 

sept, 9 okt, 13 nov,  

 

Bedevaart naar Heiloo zondag 9 oktober 

 

Ook dit jaar organiseren de Begijnhofkapel en de 

Papegaaikerk weer een bedevaart naar Heiloo. 

Het is op zondag 9 oktober. 

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 wilt 

rijden, laat dit dan a.u.b. even weten. 

Aanmelden voor de bedevaart: 

pietervanwijlick@gmail.com  of  tel. 020-6221918 

 

 

Taizé 

 

Dit najaar organiseert de Begijnhofkapel samen 

met de English Reformed Church weer elke 

maand een Taizé-viering. Drie kwartier zingen, 

bidden en stilte.  

De locatie voor de Taizéviering is afwisselend in de 

English Reformed Church en de Begijnhofkapel. 

Voor de laatste informatie zie de website. 

 

Donderdag 15 september 19.30 uur 

Donderdag 20 oktober 19.30 uur 

Donderdag 17 november 19.30 uur 

 

Vredesweek 2022 

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek 

voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar 

samen met duizenden mensen zien dat het ook 

anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak 

klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met 

scholen en studieverenigingen, kerken en 

moskeeën, boekhandels, bibliotheken en 

gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het 

hele land worden er honderden activiteiten 

georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van 

maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot 

debatten. Honderden verschillende lokale 

activiteiten komen samen in één nationale 

Vredesweek. Samen maken we een krachtig 

geluid.  

Vredeszondag is dit jaar op 18 september. 

Op 25 September 2022 wordt de jaarlijkse Walk of 

Peace gehouden in Den Haag. De Walk of Peace 

is een wandeling in, van en voor Vrede. Een 

wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, 

ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen 

oplopen. De wandeling benadrukt het belang 

van vrede, samenkomst en voortdurende 

dialoog. De wandeling zal starten bij het 

Vredespaleis.  

Meer informatie: https://vredesweek.nl 

 

 

 

 

 

https://vredesweek.nl/
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Liturgierooster  

 

Zondag 4 september  

23e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 11 september  

24e zondag door het jaar 

Kinderwoorddienst 

10.00 uur  

 

Woensdag 14 september 

Kruisverheffing 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 18 september  

Vredeszondag  

25e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 25 september  

26e zondag door het jaar  

Kinderwoorddienst 

10.00 uur 

 

Zondag 2 oktober  

27e zondag door het jaar  

Gezinsviering + Eerste Communie 2002 + doop 

10.00 uur 

 

Zondag 9 oktober  

28e zondag door het jaar  

Kinderwoorddienst 

10.00 uur 

 

Zondag 16 oktober  

29e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 23 oktober  

Missiezondag 

30e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 30 oktober  

31e zondag door het jaar 

Gezinsviering 

10.00 uur 

 

Dinsdag 1 november  

Allerheiligen  

9.00 en 17.00 uur 

Woensdag 2 november 

Allerzielen 

9.00 en 17.00 uur 

 

Zondag 6 november 

Hoogfeest van de H Willibrord 

Latijnse mis - laatste keer zang van Schola R&M 

32e zondag door het jaar  

10.00 uur 

 

Zondag 13 november  

33e zondag door het jaar 

Kinderwoorddienst 

10.00 uur  

 

Zondag 20 november  

Christus Koning  

10.00 uur 

 

Zondag 27 november (begin Jaar A)  

1e zondag Advent 

Gezinsviering 

10.00 uur 

 

Inleverdatum kopij 

Kopij voor het decembernummer kunt u inleveren 

t/m 30 oktober 2022. 

 

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 2 sep 17.00 uur, Eerste vrijdag van de maand 

Zo 2 okt Eerste Communie + Gezinsviering + doop 

Vr 7 okt 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

Zo 30 okt 10.00 Gezinsviering 

Vr 4 nov 17.00 Eerste vrijdag van de maand 

Zo 27 nov 10.00 Gezinsviering 

 

Aanmelden én afmelden moet noodzakelijkerwijs 

minimaal drie dagen tevoren telefonisch bij de 

rector P. van Wijlick: tel. 020 6221918 of via de mail  

info@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.begijnhofkapelamsterda

m.nl 

info@begijnhofkapelamsterda

m.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 v: 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 

e-mail de meest recente 

berichten. Ontvangen? Stuur 

een mail naar 

info@begijnhofkapelamsterda

m.nl 

 

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

 

 
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. 

mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl
mailto:info@begijnhofkapelamsterdam.nl

