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Beste parochianen en kerkgangers. 
 

Vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag ) gaan we de ons van vóór de 
corona-crisis bekende zondagse vieringen hervatten. Aanvangstijd 10:00 
uur. We doen dat tot 1 juli, overeenkomstig de richtlijnen, met 
inachtneming van een maximum van 30 personen. Dit betreft dus de 
zondagen 14, 21 en 28 juni en ook de viering op 25 juni (de laatste 
donderdag van de maand 10:30 uur). Vanaf 1 juli kan het hopelijk, als het 
overeenkomt met de richtlijnen van het RIVM, met 100 personen. 
 

Verder hebben we besloten dat voortaan, vanaf 14 juni, onze kerk 
(minstens het voorportaal) op de woensdag- en vrijdagochtend open zal 
staan van 11:00-12:00 uur, zodat u kunt bidden en/of een kaarsje kunt 
aansteken.  
 

Het parochiebestuur heeft kennisgenomen van het protocol met de 
richtlijnen van het secretariaat van de kerkprovincie voor de liturgische 
vieringen vanaf 1 juni 2020. Het Parochiebestuur omarmt deze richtlijnen 
zodat we goede wegen kunnen vinden om de liturgische vieringen op een 
verantwoorde wijze mogelijk te maken. Dat betekent onder andere dat we 
parochianen met verkoudheidsklachten en/of verhoging verzoeken thuis 
te blijven. Verder hanteren we binnen de kerk alle maatregelen inzake de 
anderhalve meter afstand. Zo zal de communie u op de hand worden 
uitgereikt. We installeren een (hoest)scherm tussen voorganger en 
communicant.  
Qua muzikale en vocale begeleiding zullen we vooralsnog moeten afzien 
van koor- en samenzang. De dienst zal wel worden opgeluisterd met 
orgelspel en de inzet van een of meerdere solisten. Er zal geen collecte 
worden gehouden tijdens de viering. U kunt uw bijdrage bij het verlaten 
van de kerk in de melkbus doneren of overmaken op rekening van de 
parochie ING: NL07 INGB 0000 3565 63. 
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We realiseren ons dat het ingrijpende maatregelen zijn die veel van onze 
discipline en aanpassingsvermogen vragen. Tegelijkertijd zijn wij blij dat 
er weer perspectief is op het samen mogen vieren van de 
eucharistievieringen. 
 

Onze bisschoppen Punt en Hendriks schrijven in hun begeleidende brief 
bij de maatregel van het RIVM: “Voor velen was de coronavirus-periode 
een tijd van reflectie en bezinning, doordat er meer rust kwam in ons 
bestaan en doordat allerlei vragen door de vaak pijnlijke situaties werden 
opgeroepen. Het verliezen van dierbaren, ziekte door het virus (of door 
andere oorzaken), isolement en eenzaamheid brachten in het leven van 
veel mensen naast pijn en verdriet ook bezinning op de zin van het 
bestaan met zich mee. Voor veel mensen was corona-tijd ook een tijd 
van verdieping. Daarom was het extra pijnlijk dat de gelovigen de steun 
van de sacramenten moesten ontberen. We hebben daarom dagelijks tot 
God gebeden en de maagd Maria aangeroepen opdat we spoedig van 
de pandemie bevrijd zouden worden. Van harte hopen we dat deze 
eerste stappen gevolgd kunnen worden door andere en dat we elkaar 
spoedig weer kunnen ontmoeten in de kerk. Want we zijn gemeenschap 
van de Heer die samenkomt rond de viering van de Eucharistie. Intussen 
wensen we U voor deze moeilijke tijd alle sterkte en zegen toe.”  Bron: 
www.bisdomhaarlem.nl 
 

Voor de komende periode bieden wij u de volgende informatie en teksten 
aan ter overweging en bezinning.  

 

Zondag 7 juni 2020: Heilige Drie-eenheid (korte wake 
vanaf 11:00 uur). 
Evangelie volgens Johannes 3, 16-18. De liefde van de 
Vader openbaart zich in de gaven van zijn Zoon; ieder die 
in Hem gelooft zal gered worden. 

Op het hoogfeest van de Drie-eenheid verheugt de Kerk zich over wie 
God is en hoe Hij zich in de geschiedenis van ons heil gaandeweg heeft 
geopenbaard: driewerf groot in liefde en trouw. 
Het evangelie volgt op een nachtelijk gesprek van Jezus met 
Nikodemus, die onder de indruk is van Jezus ’optreden: “Alleen met 
Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht” 
(Johannes 3,2b). Jezus antwoordt dat een mens dit alleen maar kan 
begrijpen als hij opnieuw geboren wordt uit de Geest. We kunnen het 
getuigenis van Johannes als volgt samenvatten: de Vader schenkt ons 
zijn eniggeboren Zoon, opdat wij –luisterend naar diens stem- opnieuw 
geboren worden ui de Geest en dan ook kinderen van God worden. Zo 
wordt het leven van de gelovige gevoegd in Gods leven, dat betekent:  
 

 



 
eeuwig leven. Laten wij in dankbaarheid God aanroepen in zijn 
barmhartigheid en medelijden, opdat wij deelachtig worden aan zijn 
liefde en trouw en leven als kinderen van God. 
 
De komende zondagen op 14 juni, 21 juni en 28 juni zullen we de 
eucharistie vieren om 10:00 uur. 
 

Zondag 14 juni 2020: Sacramentsdag 
Evangelie volgens Johannes 6, 51-58    Het is niet zoals 
bij de vaderen die het manna gegeten hebben;. wie dit 
brood eet, zal in eeuwigheid leven. 
Vandaag viert de Kerk, zoals het officieel heet: het 
hoogfeest van het Allerheiligst Lichaam en Bloed van 

Christus. De viering van de eucharistie is bron en hoogtepunt van het 
christelijk leven, want in de eucharistie worden wij als christenen 
gevoed met Christus zelf. Het brengt ons tot eenheid met God en met 
elkaar; en is tegelijk ook een teken van die eenheid waarin wij leven. 
In het evangelie wordt allereerst het thema van het ware brood ten 
leven geïntroduceerd. Jezus roept zijn gehoor op te zoeken naar 
voedsel dat eeuwig leven geeft. De toehoorders verwijzen naar hun 
voorouders die in de woestijn het manna hebben gegeten. Jezus zet 
tegenover het manna het ware brood uit de hemel, dat leven geeft. Dan 
noemt hij zichzelf het leven schenkende brood dat uit de hemel 
neergedaald is. Vervolgens wordt het thema van het ware brood 
opnieuw in verband gebracht met het manna, voedsel dat de 
voorouders niet behoed heeft voor de dood. De positieve wending is 
dat Jezus zelf het brood is, zijn lichaam dat Hij zal geven voor het leven 
van de wereld. Het is zijn Lichaam en zijn bloed, en wie dit eet en drinkt 
zal leven. 

 
Zondag 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  
Evangelie volgens Matteüs 10,26-33   De getuige van 
Christus behoeft niet bevreesd te zijn voor zijn 
tegenstanders. 
Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht zijn leer te 

verkondigen. De Messias beseft maar al te goed dat zijn leerlingen als 
schapen onder de wolven zijn. Het is normaal dat ze angst hebben. Jezus 
trekt de zaak open. “Wees niet bang voor de mensen” zegt Hij tot zijn 
leerlingen en tot ons. Niet bang zijn, dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Maar voor God mogen wij ons ware gezicht laten zien. We 
hoeven niet bang voor Hem te zijn. Gods aanwezigheid is een 
geruststelling voor Jezus’ volgelingen.  
 

 

 



 
Zondag 28 juni 2020 Dertiende zondag door het jaar 
Evangelie volgens Mattheus 10, 37-42   Wie een profeet 
opneemt omdat het een profeet is, zal ook het loon van 
een profeet ontvangen. 
Het evangelie vormt een waarschuwing aan de 
apostelen én aan wie hun boodschap horen. Wie Jezus 
wil volgen, zal ook zijn kruis op moeten nemen. De 
keuze doet zich voor in het leven van iedere dag: in de 

omgang van ouders en kinderen, het kiezen voor jezelf of een ander, de 
confrontatie met ziekte en lijden. Belangrijk is de motivatie waaruit 
gehandeld wordt: een profeet ontvangen, omdat hij een profeet is, een 
rechtvaardige ontvangen, omdat hij rechtvaardig is –dingen die voor 
iedereen haalbaar zijn. Maar ook “:ieder die iemand van de “geringe 
mensen die leerling van Jezus zijn, een beker koel water geeft, zal zeker 
beloond worden”. 
Het is deze opdracht waarmee Jezus zijn leerlingen op pad stuurt. Het is 
in deze daden dat het Koninkrijk van de hemel dichtbij komt. 
 
Rooster vieringen in de maand juni 2020 
 
Zondag 07 juni     Korte wake 
 
Zondag 14 juni    Eucharistieviering    10:00 uur 
 Voorganger: Pater L. Seeboldt 
 
Zondag 21 juni  Eucharistieviering    10:00 uur 
 Voorganger: Pater L. Seeboldt 
 
Donderdag 25  juni  Eucharistieviering – laatste donderdag 10:30 uur 
 Voorganger: Pater L. Seeboldt 
 
Zondag 28 juni Eucharistieviering    10:00 uur 
 Voorganger: Pater L. Seeboldt 
 
Zondag 28 juni 2020 verschijnt de nieuwe editie van Kerkklanken met een 
overzicht van de vieringen vanaf zondag 5 juli 2020. 
 
 

 


