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‘t Scheppen van een moeder
De goede God had besloten om de moeder te scheppen. Hij was er zeker al zes dagen mee bezig, toen een engel
kwam en zei: ”Wat staat u daarmee toch uw tijd te verdoen?”
En God antwoordde: “Zeker, maar hebt ge al eens gelezen wat er allemaal nodig is om een moeder te maken?
Ze moet een groot hart hebben en open armen, waarin iedereen zich geborgen voelt… ze moet honderdtachtig
beweegbare delen hebben, allemaal vervangbaar… ze moet koffie kunnen zetten, voordat de dag begint… ze
moet een kus kunnen geven die alles kan genezen; van een gebroken been tot liefdesverdriet toe… zes handen”.
De engel schudde het hoofd en herhaalde ongelovig: “Zes paar handen?”
“Och” zei God, “de handen zijn niet zo moeilijk, maar een mama moet ook drie paar ogen hebben”.
“Zoveel”, vroeg de engel verbaasd. En God knikte. “Ja, één paar om dwars door gesloten deuren te kijken als ze
vraagt: “kinderen wat doen jullie daarbinnen?”, ook als ze heel goed weet, wat ze aan het doen zijn. Een tweede
paar in het achterhoofd om te zien wat ze niet mag zien, maar toch moet weten. En dan nog een derde paar, om
aan het kind dat iets misdaan heeft zwijgend te zeggen: “ik begrijp het, wees maar gerust.”
“Maar Heer”, zei de engel, hem bij de arm nemend. “ga slapen, morgen is er ook
nog…” “Geen sprake van”, antwoordde God, “trouwens ik ben bijna rond. Ik heb
er al één gemaakt die vanzelf geneest als ze ziek is, die een maaltijd voor zes
personen kan gereed maken met één kilo gehakt en die een jongen van negen
jaar onder de douche kan houden”. De engel draaide langzaam, om het model
van de moeder heen, en onderzocht het aandachtig. “Ze is veel te zacht”, besloot
hij met een zucht. “Maar ze is taai en stevig”, verdedigde God met klem. “Ge hebt
er geen idee van wat zo’n mama kan doen en kan verdragen”. “En kan ze ook
denken?”, vroeg de engel.
“Dat niet alleen, ze kan ook uitstekend gebruik maken van haar verstand en een
oplossing vinden voor alles en nog wat,” antwoordde de Schepper.
Toen boog de engel zich nog eens over het meesterwerk en streek met één vinger
over haar wang. “Hier is iets fout gegaan!”, stelde hij vast. “Toch niet, dat is geen fout”, verbeterde de Heer, “dat
is een traan”. “En waar dient die voor?” wou de engel weten. “Om vreugde uit te drukken, pijn, eenzaamheid,
maar ook voldoening en fierheid”. “Maar Heer”, riep de engel uit, “U bent een genie!” Met een glimlach merkte
God op: “Om u de waarheid te zeggen, Ik was het niet die deze traan aanbracht, het waren de kinderen”.
Lieve Moeder Maria
bid voor alle moeders
waar ook ter wereld.
Wees hun toevlucht.
Zegen en bescherm hen.
Amen

Op Hemelvaartsdag 14 mei, organiseert werkgroep Vacare een meditatieve
dauwtrap wandeling. Tijdens deze wandeling van een uur wordt er in relatieve
stilte gelopen. Deelname aan de wandeling is gratis. De start is om 7.00 uur ’s
morgens bij de Amstelkerk. Na afloop is er koffie en thee in de Amstelstroom.
Voor meer informatie: Paul Kösters 06-3039 0676

Overleden
Mevrouw D.W. Fritschy-Kea
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Intenties

‘Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig
meedragen al wat waarde is om niet te vergeten….
Is moeizaam de draden loslaten. Losmaken om voort te
gaan. Het risico nemen van de graabnkorrel om
vruchten voort te brengen. Afscheid nemen is het
moeilijkste in het leven’

Zondag 10 mei 10.00 uur
Leo Copier, Ien Morssink-Visser, Gijs de Graaf,
(Ward Bruyninkx)
Nel Drubbel-van ’t Schip, Herman Jooren, Ton Witmond,
Wim de Koning, familie van Nes-Bosma, Corrie Kort-v/d Linden, Ria Sluijs-Könst, Leo Boersma,
Katrien de Kuijper-Barlag, To Out-Fritschy en Jan Out, Jan Compier en mw. D.W. Fritschy-Kea

Zondag 17 mei 10.00 uur
Leo Copier, Gijs de Graaf, overleden familie van Wees-Kolk, Nel drubbel-van ’t Schip, Jan Splinter,
Willy de Kuiper-Korrel, Da van Bakelen-Buffing, familie van Nes-Bosma, Ton van Lange, Helma Bon-van Rijbroek,
Theo Kouwenhoven, André Caminada, Rien Verlaan en mw. D.W. Fritschy-Kea
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Eucharistieviering met samenzang. Voorganger is pastor van Tillo
Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Rozenkransbidden in de Mariakapel
Hemelvaart, Eucharistieviering met zang van het Caeciliakoor.
Voorgangers: Pastor Jansen en pastor Brussee
Woord- en Communieviering met zang van koor Elckerlyc. Voorganger is pastor Brussee
Zondagmiddagconcert; een reis door de geschiedenis van de opera. Deurcollecte na afloop
Woensdagochtendgebed in de Amstelkerk
Rozenkransbidden in de Mariakapel
‘Aanbidding’ in de Urbanuskerk
Eucharistieviering in zorgcentrum Theresia met pastor van Tillo
Pinksteren; Eucharistieviering met zang van koor Caeciliakoor.
Voorganger zijn pastor van Tillo en pastor Brussee

Bedevaart naar Kevelaer van 29 juni t/m 1 juli 2015
Thema van de bedevaart dit jaar is: “Maria, troost en vreugde”.
De diocesane bedevaart naar Kevelaer van het bisdom Haarlem-Amsterdam
organiseert vanuit Noord-Holland een driedaagse bus bedevaart naar Onze
Lieve Vrouw van Kevelaer, waar Maria als de Troosteres der Bedroefden
wordt vereerd. Kevelaer maakt van de pelgrim een ander mens, jong en oud.
We gaan een paar dagen weg van huis om gesterkt door de genade en de
moederlijke troost van Maria, bemoedigd door de kerkelijke plechtigheden en
geïnspireerd door de predicaties, weer huiswaarts te keren. Kevelaer biedt
goede gastvrijheid voor alle momenten van de dag: rust en stilte rond de
Genadekapel, terrasjes voor een kopje koffie of een verfrissend drankje en
goede hotels met een familiaire sfeer. Kevelaer is ook bekend om zijn vele
moderne, christelijke kunstwerken.
Op maandag 29 juni a.s. vertrekken de bussen uit o.a. Langedijk, Alkmaar,
Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Hoorn, Volendam en Amstelveen (bij
voldoende opstappers per locatie). De bedevaart wordt begeleid door
priesters, als pastoor Eric van Teijlingen, pastoor Eugène Jongerden en diaken
John Versteeg.
Kosten vanaf € 210,- (afhankelijk van hotel en aantal deelnemers): incl. koffiestop op de heen- en terugreis en
reisverzekering. Twee overnachtingen in het Priesterhuis en Park-hotel met de avondmaaltijd op de eerste dag
t/m de lunch op de derde dag. Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen
met mevrouw Janny Versteeg (telefoon: 023-5360615 of: zieken@xs4all.nl). Gelieve na 11 mei te bellen.

