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Van onze burgermeester 

 

Corona beheerst het leven van ons allemaal. Ook voor u als kerkleden 

is er veel veranderd. U heeft de afgelopen tijd ervaren dat verdrietige 

momenten en hoogtepunten zoals een begrafenis of een bruiloft onder 

strikte voorwaarden plaats moeten vinden. Onze emoties met elkaar 

delen is beperkt en soms alleen op afstand.  

Ook uw kerkelijke samenkomsten vinden via een verbinding op afstand 

plaats. En vooral oudere leden kunt u niet meer bezoeken. Dat vergt 

veel van u allen en helaas moeten we dit nog wel even volhouden. 

Gelukkig zie ik veel prachtige en hoopvolle inspanningen om in contact 

te blijven met iedereen en om elkaar te helpen waar het kan. Daarvoor 

wil ik u bedanken. Het is fijn om burgemeester te zijn in een gemeente 

waar zoveel mensen als vanzelfsprekend naar elkaar om kijken. Ook u 

levert daar met elkaar een belangrijke bijdrage aan. 

 

De komende weken staan in het teken van Koningsdag, de 4 mei 

herdenking en Bevrijdingsdag. Dit zijn allemaal mooie tradities waarbij 

wij elkaar ontmoeten en steunen. Zeker dit jaar, nu het 75 jaar geleden 

is dat ons land werd bevrijd maakt het extra pijnlijk dat de herdenking 

in onze gemeente niet op de traditionele manier kan plaatsvinden. 

Met elkaar bedenken we steeds nieuwe manieren om ons toch met 

elkaar verbonden te voelen. Ook uw kerk geeft hieraan invulling door 

toch regelmatig de deuren kortstondig open te hebben. 

Ik hoop dat u hieruit met elkaar extra kracht put om vol te houden en 

voor elkaar klaar te blijven staan. Want alleen samen krijgen we corona 

onder controle. 

 

Met vriendelijke groet, 

Joyce Langenacker 

Burgemeester Ouder-Amstel 
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In vertrouwen het 

onbekende tegemoet 
 

Maandenlang zitten we nu in 

een situatie dat het Corona 

virus ons leven bepaalt. 

Contacten verlopen zoveel 

anders dan we gewend zijn. 

Veel kan niet meer. De mensen 

die ik spreek, maken er vaak 

het beste van. Dat vind ik knap. 

 

Daarnaast voelen we misschien 

steeds meer de gevolgen van 

het feit dat het allemaal langer 

duurt dan we hoopten. Dan 

gaan de gedwongen 

beperkingen je ook meer 

opbreken. En het roept de 

vraag op: hoe lang gaat dit 

duren? En misschien denken 

velen: wanneer ben ik aan de 

beurt? 

 

Als gelovige mensen komen we 

bijna als vanzelf ook tot de 

vraag naar de zin van dit alles. 

Waar is dit goed voor? Heeft 

God er een bedoeling mee? 

Waren we wel goed bezig? 

Moeten we anders gaan leven? 

 

Vragen waar niet gelijk een 

antwoord op te geven is. Al 

voelen we wel aan dat het 

ergens goed voor zal zijn. In 

ieder geval voor het milieu, 

maar hopelijk ook voor onze 

manier van samenleven in de 

toekomst. En dat vertrouwen, 

dat is wat we mogen verbinden 

met die Geest van God. 

 

Want we zijn op weg naar 

Pinksteren. Dan vieren we dat 

de leerlingen van Jezus, diep 

geraakt door het lijden en 

sterven van Jezus en bang voor 

een onbekende toekomst, 

samen wachten op wat komen 

gaat. Tot plotseling het vuur 

van Gods Geest over hen komt 

en hen kracht en nieuwe moed 

geeft. 

 

Ook wij zijn geraakt door wat 

ons overkomt of door wat 

anderen overkomen is, soms 

mensen uit onze directe 

omgeving.  
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Ook wij kunnen angstig zijn 

over de toekomst. Maar net als 

die leerlingen toen, hebben ook 

wij die heilige Geest 

ontvangen. Bij ons doopsel al. 

Het mag ons doen beseffen dat 

we er nooit alleen voor staan. 

 

We worden als het ware 

gedragen door de adem van 

God die ons de levensadem 

heeft ingeblazen en die als een 

onzichtbare maar duidelijk 

aanwezig kracht in ons leven is.  

 

Pastor Eugène Brussee, diaken

 

Nieuws van de Locatieraad 
 

Beste mensen, 

Allereerst willen wij u veel sterkte en gezondheid wensen in deze voor 

velen moeilijke tijd. Ook voor de locatieraad is het wennen aan het 

afstand houden en het gemis van samenkomsten en vieringen.  

Wij hopen dat we snel weer naar onze kerk en pastorie kunnen om 

elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Voor u betekent deze tijd dat 

er geen vergaderingen, bijeenkomsten en vieringen zijn. Gelukkig 

kunnen we wel meekijken met de vieringen op zondagochtend via 

internet of tv. Zo proberen we toch iets van verbondenheid met elkaar 

te realiseren. Maar velen zullen het gemis van fysieke aanwezigheid 

voelen. Maar, vooralsnog, gaan we een tijd tegemoet die wederom een 

beroep zal doen op ons geduld en zorg voor elkaar. 

 

De afgelopen tijd heeft de locatieraad alle contact met elkaar 

gehouden via de mail en de telefoon. De lopende zaken hebben zo hun 

doorgang gevonden en de maatregelen ten gevolge van het corona 

virus zijn in acht genomen. Leuk is het niet … maar wij willen geen risico 

nemen. Gelukkig zijn er ook initiatieven ontstaan die juist in deze tijd 

nabijheid willen brengen. Hieronder enkele voorbeelden. 
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Klokken van troost en hoop 

U heeft ze vast wel gehoord op woensdagavond: de klokken van troost 

en hoop. Elke woensdagavond van 19.00-19.15 u klinken de 

kerkklokken van de Urbanus en de Amstelkerk in het dorp. In heel 

Nederland luiden op dat moment de kerkklokken. Met deze 'klokken 

van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over 

de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee 

op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en 

voor wie zich dag na dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van 

medemensen.   

 

Woensdagochtendgebed 

Het woensdagochtendgebed (elke woensdag van 08.45 u. tot 09.00 u.) 

is een vast moment in de week in de Urbanuskerk of de Amstelkerk. U 

kunt live meekijken (of achteraf kijken) naar de viering via de link van 

kerkomroep.nl: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11224. 

Juist in deze tijd is een moment van bezinning en rust met andere 

kijkers een mooie manier om verbondenheid met elkaar te vieren. 

 

Zondagochtend vieringen 

Elke zondagochtend om 10.30 uur zendt de RTVA, de lokale 

Amstelveense televisie zender, een viering uit vanuit een van de kerken 

van onze parochie. Sfeervol en intiem, bijzonder en inspirerend, een 

viering waarvan we weten dat we er met onze hele parochie bij 

betrokken zijn. De tv vieringen gaan door tot 31 mei, daarna wordt er 

weer opnieuw gekeken.  

Internet: https://rtva.nl/livestream/    

TV: KPN 1380, T-Mobile 806 (Ziggo: in Ouderkerk kan alleen via 

internet naar de vieringen worden gekeken). 
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Voor de maand mei staan de volgende kerkdiensten gepland 

zondag 17 mei Augustinus 

zondag 24 mei Urbanus Bovenkerk Torenkapel 

zondag 31 mei Titus Brandsma 

 

Meimaand, Mariamaand 

In de maand mei zal er elke woensdagavond een rozenkransgebed zijn 

in de kerk (ingang Mariakapel). Aanvang 19.30 uur 

U bent van harte welkom maar houdt wel de 1,5 meter maatregel in 

acht, ook bij het in en uitgaan. Dank u wel. 

 

Ruimte voor stil gebed en communie 

Komende tijd (voorlopig tot eind mei) wordt u de gelegenheid geboden 

om deel te nemen aan een stil gebed voor het Allerheiligste met 

daarbij een evangelie. Tevens wordt u na een kort Communiegebed de 

gelegenheid geboden om de Communie te ontvangen.  

Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur in onze St. Urbanuskerk. 

 

Laat u kennen 

Is uw e-mailadres al bekend? 

Tijdens deze coronacrisis houden we onze parochianen via o.a. e-mail 

op de hoogte van de live-uitzendingen van onze parochie. Echter lang 

niet alle e-mailadressen zijn bij ons bekend. Tevens blijkt ongeveer 10% 

van de adressen niet meer te kloppen. Geef uw (gewijzigde)  

e-mailadres door. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van actuele 

zaken tijdens deze periode van kerksluiting. 

 

  



8 
 

Website 

Alle nieuwe berichten rondom de coronamaatregelen en activiteiten in 

de Urbanuskerk vindt u op de website van de Urbanus 

geloofsgemeenschap: https://kerkenouderkerk.nl/web/. De website 

wordt in deze periode steeds ook up-to-date gehouden, regelmatig 

kijken dus. 

 

Kerkvloer 

In de afgelopen periode zijn de verstevigingen aangebracht onder de 

vloer. Vóór de aannemer aan het werk kon, moest de kruipruimte eerst 

leeggehaald  worden. De ruimte diende jarenlang als opslagplaats van 

spullen, waarvan nu blijkt, nooit meer gebruik gemaakt zal worden. Het 

was geen gemakkelijke klus, fatsoenlijk staan was niet mogelijk, 

continue gebogen lopen. Maar het is gelukt. Zonder ongelukken. 

Een tot de nok gevulde container met afval kon afgevoerd worden. 

Mannen van de tuingroep:  heel hartelijk dank!  
   Voor     Na 

 

Nog een laatste controle door de constructeur en dan kan de vloer 

weer normaal belopen worden en is dus ook het middenpad weer 

begaanbaar. 

 



9 
 

Brandveiligheid 

Ook de deuren van de vluchtroutes zijn inmiddels voorzien van een 

panieksluiting, zodat deze in geval van ontruiming aanzienlijk sneller 

geopend kunnen worden. Binnenkort gaat de elektricien 

werkzaamheden uitvoeren zoals het aanbrengen van noodverlichting 

en vluchtwegaanduidingen. Als deze activiteiten zijn afgerond voldoet 

het gebouw weer aan alle (brand)veiligheidseisen. 

U ziet, we zijn op de goede weg. Het heeft even geduurd, maar het 

eind is in zicht. 

 

Financiën 

Het is fijn om te constateren dat u ons ook in deze periode financieel 

blijft steunen en dat velen van u de weg hebben gevonden naar het 

Digitaal Collecteren. Alle mogelijkheden vindt u op de website en bij de 

aankondiging van de door RTVA uit te zenden vieringen. 

Wij danken u voor uw bijdrage en hopen dat u dit ook blijft doen. 

 

 
 

Pastorale Zorg 
 

De bezoekgroep heeft door de coronamaatregelen het besluit moeten 

nemen om geen bezoeken af te leggen. Dit vinden de leden heel spijtig, 

maar zij proberen de contacten en jubilea op een andere manier toch 

de aandacht te geven die nodig is. Veel contacten zullen nu echter 

telefonisch zijn, via de mail of via de post. Ook voor Pastor Eugène 

Brussee geldt dat hij telefonisch bereikbaar is voor pastorale 

gesprekken. Zelfs het komen brengen van de H. Communie door 

iemand van de locatie behoort tot de mogelijkheden. 
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Mocht u behoefte hebben aan contact, neem dan gerust de telefoon of 

mail. Voor de bezoekgroep: Mevr. Hélène van Huizen: tel. 020-4961243 

of email: hcvhuizen@upcmail.nl. Of pastor Eugène Brussee:  

tel. 020-4961320 of email: e.brussee@rkamstelland.nl 

 

‘Corona’ hulp 

Coherente heeft op haar website alle initiatieven van Ouderkerkse 

organisaties en kerken die zich hebben ontwikkeld, verzameld. Het gaat 

hierbij van praktische hulpverlening tot digitale initiatieven in deze 

periode van corona maatregelen. Heeft u een probleem en zoekt u een 

oplossing? De website is te vinden onder www.coherente.nl/corona. 

 

PCI 

Ook de Parochiële Caritas van Amstelland wil mensen bijstaan in deze 

moeilijke periode. Zij heeft daarvoor het volgende initiatief ontwikkeld: 

Caritas Amstelland wil mensen helpen die tot de risicogroepen horen 

en lastig zelf boodschappen kunnen doen. Als u ons te kennen geeft 

dat u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, of als u mensen kent 

die deze hulp nodig hebben, dan kijken wij samen met u hoe we een 

oplossing kunnen vinden. Neem daarvoor alstublieft contact op met de 

pastoor of voorganger, of met iemand van de lokale Caritas 

Werkgroep, of stuur een bericht naar caritas@rkamstelland.nl, of bel 

Caritas (06-53405332) en laat een bericht achter, of bel met Thomas 

Bauer (06 -57613373). 

 

 

 

 

 



In Memoriam  Dini ten Bookum-Moester 

Op 22 januari hebben afscheid genomen van Dini ten Bookum-

Moester, die sinds enige tijd in Theresia woonde. Vanuit de familie 

stond in de rouwkaart geschreven: ‘afscheid nemen is met dankbare 

handen dragen al wat herinnering waard is’. En tot die herinneringen 

hoorde haar gulle lach en warme persoonlijkheid. Maar ook dat die 

lach niet altijd liet zien wat er zich afspeelde binnen in haar. En ook dat 

haar leven moeilijk begon. Haar moeder die jong overleed, waardoor zij 

voor een deel de moederrol moest overnemen als oudste dochter. Ze 

heeft hard moeten werken. Maar er zijn ook veel mooie momenten 

geweest met haar gezin. Met al die herinneringen in het hart heeft 

haar familie afscheid genomen en hebben we haar leven uit handen 

gegeven aan God, in wie zij haar leven lang heeft gelooft en die een 

plaats voor haar heeft bereid. 

 

In Memoriam Inge Boersma 

In een overvolle kerk was voor Inge de uitvaart in onze kerk op 4 

februari, de dag dat ze 46 zou zijn geworden. Een lieve, krachtige 

vrouw, vol energie en levenslust, ondernemend en zelfstandig, 

avontuurlijk en nieuwsgierig. Reislustig ook. En natuurlijk sportief. 

Altijd bezig met volleybal: zelf spelen, trainingen geven en les aan 

kinderen. Niets was haar teveel. Ze deed het met passie. Gelukkig heeft 

ze begin januari nog bewust een onderscheiding mogen ontvangen van 

de burgemeester voor al haar werk, ook als vrijwilligster, voor de sport. 

Inge was ook een gevoelsmens, een familiemens, een lieve moeder en 

partner, een lieve dochter, zus en vriendin. Een lief mens. Daarom viel 

het extra zwaar om afscheid te moeten nemen van haar op zo’n jonge 

leeftijd. Na de pittige operatie van vorig jaar verliep haar herstel in 

eerste instantie steeds beter, omringd door de goede zorgen van haar 

moeder waar ze verbleef en waar ook dochter Benthe ging wonen om 
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dicht bij haar te zijn. Aan het eind van het jaar kwam er een omslag. 

Met Kerst was duidelijk dat er geen redden meer aan was. En daarna 

ging ze snel achteruit. Maar Inge klaagde niet. Ze bleef positief en 

ontving mensen met een lach, tot het einde toe. Ook daarin toonde ze 

zich sterk, geestelijk sterk en liefdevol. We herinneren haar als iemand 

met een stralende lach en vertrouwen haar toe aan God, in wie zij 

geloofde en bij ze steun zocht. 

 

In Memoriam Cynthia de Groot-González Cortés 

Na een lang ziekbed is Cynthia op 24 februari overleden na een 

moedige strijd tegen haar ziekte die ze niet heeft kunnen winnen.  

‘Het is moeilijker dan ik dacht’, zei ze zelf. De strijd en ook het loslaten, 

vooral van haar dierbare gezin. Maar wat heeft ze het goed gedaan, in 

die laatste fase van haar leven. Daar mag haar gezin trots op zijn, zoals 

zij trots was op haar gezin was, dat steeds om haar heen was met zorg 

en liefde, soms door gewoon even haar hand vast te houden of een 

arm om haar heen te slaan. Cynthia was behalve een lieve echtgenoot 

en moeder - haar gezin was haar alles – ook een harde werker, die het 

opnam voor collega’s die dat nodig hadden. En ze was iemand die van 

de natuur hield, graag buiten was. Ze wordt door haar gezin ook 

omschreven als eigenwijs, in die zin dat ze een heel duidelijk eigen 

mening had en haar eigen weg ook gegaan is in het leven. Daarmee 

leek ze ook een beetje op haar vader die al in 2003 is overleden en ook 

de zestig niet gehaald heeft. Niet voor niets is ze van Chili helemaal 

naar Nederland gekomen. Dan weet je wel wat je wil. Cynthia was ook 

een gelovige vrouw, een geloof dat ze zich eigen had gemaakt en dat 

haar veel kracht heeft gegeven in die moeilijke tijd van haar ziekte. Op 

de rouwkaart staat het ook: Jesus en ti confio: Jezus, ik vertrouw op 

jou. Want ik kan het niet alleen. Moge die God op wie ze heeft 

vertrouwd haar nu liefdevol opnemen. 
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In Memoriam Ans de Koning- van den Ancker 

Ans heeft een lange tijd van ziek zijn achter de rug gehad, voordat ze 

op 8 maart overleden is. Ze heeft die ziekte moedig ondergaan en 

daarbij heel veel steun gehad aan haar familie en veel lieve mensen om 

haar heen, met name ook uit de directe buurt. Terugkijkend naar de 

tijd voor haar ziekte noemde haar kinderen ook haar feministische 

kant: opkomen voor vrouwenrechten en vrouwenemancipatie, lid van 

Opzij en de Vara. Ans was daarnaast altijd heel goed voor iedereen om 

haar heen, familie en vrienden. Zo heeft ze jarenlang zorg gehad voor 

haar zusje. En ze kwam speciaal op voor de zwakkeren in onze 

samenleving. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan, ook voor de kerk. 

Altijd voor een ander bezig. Daarnaast zorgde ze ook goed voor zichzelf 

onder andere door te sporten. Toen ze ziek werd kreeg Ans terug wat 

ze zelf had gegeven: veel lieve aandacht van mensen om haar heen. 

Dat hield haar op de been, al werd het in de loop van de tijd steeds 

lastiger om mensen te ontvangen omdat de pijn toenam en de dagen 

dat ze zich niet goed voelde. Maar iedereen bleef welkom. 

Het laatste stukje was moeizaam. Uiteindelijk is ze toch nog sneller 

overleden dan verwacht, in haar slaap, zoals ze zelf wilde. We gunnen 

haar rust en vertrouwen deze bijzondere vrouw toe aan haar Schepper. 

 

In Memoriam Bertus Kruishaar 

De uitvaart van Bertus Kruishaar, op 17 maart, was de eerste in Corona 

tijd. Met kinderen en kleinkinderen hebben we in kleine kring een 

korte afscheidsviering gehouden die juist in deze setting ook heel 

intens was. Bertus Kruishaar was een sympathieke man die veel heeft 

meegemaakt en met zijn fonkelende ogen over de politiek praatte, met 

betrokkenheid en uitgesproken meningen. Vol warmte sprak hij ook 

over zijn overleden vrouw Elena Demtschenko.  
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Hij vond het moeilijk om uit Ouderkerk weg te moeten, twee jaar 

geleden, maar maakte er in Uithoorn wel het beste van en werd daar in 

Het Hoge Heem ook liefdevol verzorgd. Zijn familie is dankbaar voor de 

dierbare herinneringen aan hun lieve en zorgzame vader, schoonvader, 

grootvader en overgrootvader. En die dankbaarheid paste ook bij 

Bertus. Het waren zijn laatste woorden: Dank u wel. In alle rust is hij 

ingeslapen. Zijn geest was helder tot het einde toe, zijn lichaam op.  

Zo zie je dat dat niet altijd gelijk opgaat. Daarom mag het een troost 

zijn dat weliswaar zijn lichaam is begraven maar dat zijn ziel thuis mag 

zijn bij God. Daar mag hij zijn Elena ook weer ontmoeten. 

 

In Memoriam Theo Koenders 

Theo Koenders, die op 22 maart overleed, zou heel wat belangstelling 

hebben gehad op zijn uitvaart. Want velen kenden hem in Ouderkerk. 

Misschien nog van de tijd dat hij bussen melk rondbracht in het dorp. 

Of als voorzitter van voetbalvereniging NEA. Of vanwege zijn 

vrijwilligerswerk bij ouderen. Maar de afscheidsviering op 26 maart 

was in kleine kring. De Corona maatregelen, en de beperkingen die dat 

met zich meebrachten, waren in volle gang. Vandaar dat bij de uitvaart 

alleen de kinderen en kleinkinderen waren, rond de kist, en daarnaast 

enkele familieleden en vrienden. Zijn kinderen spraken over hem als 

een man met humor en iemand die altijd heel sociaal is geweest. Een 

praatje met iedereen. Iemand die het contact ook opzocht, juist ook 

toen zijn vrouw in Theresia terecht kwam, twee jaar geleden. Ook de 

sportiviteit van Theo werd genoemd. Hij heeft met zoon Axel zelfs 

samen de Elfstedentocht geschaatst. Dat zijn mooie herinneringen. 

Maar Theo had het in de laatste periode van zijn leven niet makkelijk. 

Zijn lichaam liet het steeds meer liet afweten. Dat viel hem zwaar. Ook 

dat hij niet meer samen kon zijn met zijn vrouw met wie hij ruim 60 

jaar getrouwd is geweest. Moge hij nu rust vinden bij zijn Schepper. 



Hemelvaart en 

Pinksteren 

Hemelvaart en Pinkteren zijn 

feesten waar we eigenlijk geen 

plaatje van hebben. We 

gebruiken afbeeldingen die 

verwijzen naar iets wat 

eigenlijk niet uit te beelden is. 

Toch zijn het belangrijke en 

betekenisvolle feesten die ons 

ook nu wat te zeggen hebben. 

Bij Hemelvaart wordt vaak het 

beeld van een opstijgende 

Jezus gebruikt. We voelen als 

moderne mensen aan: dit klopt 

niet helemaal. Want de hemel 

waar God woont en waar wij na 

onze dood ook hopen te komen 

is niet de blauwe lucht boven 

de wolken. Veel duidelijker en 

meer kloppend is het beeld van 

Jezus die als baby in een kribbe 

ligt. Dat staat dicht bij onze 

eigen leven: de geboorte van 

een kind en de vreugde die dat 

met zich meebrengt. Daarom is 

ons Kerstfeest ook zo’n 

populair feest.  

Maar Hemelvaart heeft alles te 

maken met dat kerstfeest. 

Want waar we met Kerstmis 

vieren dat God mens wordt in 

die baby in de kribbe, zo vieren 

we met Hemelvaart dat die 

intussen volwassen geworden 

baby ons als het ware bij God 

brengt, ons mens zijn in al z’n 

facetten. Dat betekent dat God 

en mens nog meer en 

onverbreekbaar met elkaar 

verbonden zijn. 

Daarnaast heeft Hemelvaart 

ook de sfeer van een afscheid. 

De leerlingen van Jezus voelen 

dat ook zo. Maar Jezus maakt 

duidelijk dat Hij hen niet alleen 

laat maar zijn Geest zal zenden 

die hen kracht zal geven en 

inspiratie. Niet voor niets is het 

feest van Hemelvaart nauw 

verbonden met dat van 

Pinksteren.  

Maar ook Pinksteren is moeilijk 

uit te beelden, want: hoe laat 

je zien dat de Geest van God de 

leerlingen van Jezus vervult?  
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Er wordt gesproken over wind 

en vuur. Toch zijn het vooral de 

gevolgen die laten zien dat er 

wat gebeurd is: bange 

volgelingen van Jezus die door 

de komst van Gods Geest 

veranderen in vurige 

verkondigers van de Blijde 

Boodschap.  

Wat heeft dat ons nu te 

zeggen, vooral in deze tijd dat 

wij lijden onder het Corona 

virus?  

Allereerst mogen we weten dat 

niets wat ons mensen 

bezighoudt buiten God omgaat. 

Hij lijdt mee met hen die lijden, 

deelt in onze angsten en 

zorgen. Dat mogen we leren 

van het feest van Hemelvaart. 

En Pinksteren betekent dat wij 

mogen vertrouwen op Gods 

Geest, juist ook in moeilijke en 

onzekere tijden.  

Waar we met Kerstmis vieren 

dat God deelt in de 

kwetsbaarheid van ons 

bestaan, mogen we met 

Hemelvaart vieren dat onze 

menselijke kwetsbaarheid deel 

is geworden van God. En vanuit 

die verbondenheid vieren we 

met Pinksteren dat Hij ons zijn 

Geest zendt om ons te doen 

beseffen: ik laat jullie nooit 

alleen.  

Pastor Eugène Brussee 
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