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Onze eigen kerk in beeld en woord 
  
Omdat de kerkdeuren door de coronacrisis slechts op een kier staan, zal de Nieuwsbrief de komende  
weken steeds beginnen met iets van de kerk te laten zien. Als u niet meer naar de kerk kan, dan komt de kerk  
naar u! 
 
De icoon 
 

Een bijzondere aandachtsplek voor de Maria van Altijddurende 
Bijstand. Een icoon is gevat in een spitsboogvormige koperen 
omlijsting met florale en stervormige decoratie. Een eveneens 
uitgebeelde tekst luidt: ‘Monstra Te Esse Matrem’ (Toon ons dat U 
Moeder bent). Aan weerszijden hangt een bijpassende 
wandkandelaber. Het koperwerk komt van de edelsmeden Gebr. 
Arens te Nijmegen. De plek wordt van de grote kerkruimte 
afgescheiden door het smeedijzeren hek van de voormalige 
doopkapel, dat daar onder pastoor Tuyn naartoe is gebracht. In die 
voormalige doopkapel - tegen de NW-hoek van de voorhal - zijn nog 
sporen van de aanhechtingen van dat hek te zien. In deze iconografie 
kijkt Maria de beschouwer nadenkend aan. Het Christuskind ziet de 
lijdenswerktuigen die twee engelen aandragen. Verschrikt grijpt hij 
de hand van zijn Moeder. Hij is zo ontsteld dat hij zijn linker 
sandaaltje dreigt te verliezen. 

 
 
Het is mei, Mariamaand, dus:       GOD GROET U ZUIV'RE BLOEME  
  

God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn. 
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn. 
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij. 
Wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij. 
  
O roze zonder doren, o violette zoet. 
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed. 
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij. 
Och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. 
 

    Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.       
    Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. 
    Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij. 
    En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij. 

  
  
Boodschap van hoop van paus Franciscus voor een opgesloten wereld: Zes vragen, zes 
antwoorden 
  
In een exclusief interview in de Tablet met Austin Ivereigh zegt Paus Franciscus dat deze 
buitengewone paastijd een moment van creativiteit en bekering zouden kunnen zijn voor 
de Kerk, voor de wereld en voor de hele schepping. De eerste vraag was hoe hij de  



pandemie en de lockdown spiritueel beleefde. “Ik bid meer, want ik voel dat ik dat hoor te doen. En ik denk  
aan de mensen. Het zijn zij die me zorgen baren: de mensen. Het aan mensen denken helpt me, het haalt me uit  
mijn zelfbekommernis. Natuurlijk heb ik mijn egoïstische kanten. Op dinsdag komt mijn biechtvader, en  
neem ik die dingen met hem op. Ik denk aan mijn verantwoordelijkheden nu, en wat er daarna komt. Wat zal  
mijn taak zijn als bisschop van Rome, als hoofd van de Kerk, in de tijd die volgt? Die nasleep openbaart zich  
nu al als tragisch en pijnlijk, en daarom moeten we er nu over nadenken. Mijn grootste zorg – althans wat er in  
mijn gebed naar voor komt – is hoe ik het volk van God kan begeleiden en kan bijstaan. Vandaar de  
livestreaming van de ochtendmis van 7 uur (ik vier ze elke ochtend) die veel mensen volgen en waarderen,  
evenals de toespraken die ik heb gegeven, en de speciale zegen op 27 maart op het lege Sint-Pietersplein.  
Vandaar ook het opvoeren van de activiteiten van de pauselijke liefdadigheidsinstellingen, het verzorgen van  
de zieken en de hongerigen. Ik beleef dit als een tijd van grote onzekerheid. Het is een tijd van inventiviteit,  
van creativiteit.” 

  
Misformulier ‘In tijden van pandemie’ 
De rooms-katholiek kerk is altijd sterk geweest om bij bijzondere 
omstandigheden gebeden en lezingen aan te brengen om in de liturgie het 
bidden van de gelovigen te richten. Nieuw is nu een formulier ‘In tijden 
van pandemie’. Vroeger noemde men dat de ‘votiefmissen’. Votief: er 
wordt een wens geuit. Genezing, hulp in bijzondere omstandigheden, 
maar ook een speciale aandacht voor bepaalde geloofsuitingen zoals het de 
Heilige Drie-eenheid, het Heilig Sacrament, enz. Hoe een wereldkerk 
gelovigen nabij wil zijn in al die verschillenden omstandigheden die in 
een mensenleven kunnen voorkomen. Nieuw is nu een formulier ‘In 
tijden van pandemie’, zo meldt Kerknet. Heer God, in alle gevaren zijt Gij 
onze toevlucht… zo begint het openingsgebed. En het gebed na de 
communie: Heer God, wij hebben uit uw hand het geneesmiddel 
ontvangen voor eeuwig leven… 

Het ‘spiritueel vaccin’ om kracht en geduld te ontvangen in deze tijd van beproeving wordt ons aangeboden.  
  

 

     Kerk-Quiz 
     De volgende vijf vragen. Benieuwd wie weer de meeste goed heeft! 

 
Stuur gerust uw antwoorden naar het secretariaat. De uiteindelijke 
winnaar krijgt een prijsje. 

 
 

 
31: De stad Keulen heeft drie kroontjes in haar stadswapen. Dat zijn de kroontjes van… 
De Drie Koningen uit het Nieuwe Testament 
De koningen Saul, David en Salomo 
De koningen Karel de Grote, Karel de Vijfde en Filips II 
De koningen Willem I, Willem II en Willem III 
  
32: Het woord ‘kapel’ gaat terug op een heilige. Op wie? 
De halve mantel (cappella) van Sint Maarten 
De mantel (cappa) van de profeet Elia 
De mantel (cappa) van Moeder Maria 
De vlinder (kapel) van Sint Franciscus 
  
33: Welke heilige wordt afgebeeld met een afgestroopte huid? 
St. Agatha, St. Bartolomeus (apostel) 
St. Dorothea, St. Laurentius 
  
34: Welke heilige wordt afgebeeld met een varken? 
St. Antonius van Padua, St. Antonius de Woestijnvader 
St. Franciscus van Assisi, St. Isidorus van Madrid 
  
35: Welke van de genoemde koningen is geen officiële heilige? 
Boudewijn van België, Karel de Grote 
Koning David uit het Oude Testament 
Lodewijk de Heilige van Frankrijk 


