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De 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! Dit keer: De Calvarieberg. 
 
Calvarie is het uit het Latijn afgeleide woord voor 
een symbolische voorstelling van de kruisiging van 
Jezus Christus op de berg Golgotha, geflankeerd 
door Maria en de apostel Johannes. Soms worden 
hier beelden van andere episoden van de 
kruisgang aan toegevoegd. Ook schilderijen met de 

kruisiging als onderwerp worden wel calvaries genoemd. 
Een ‘Calvarieberg’ kan een uiterlijk kenmerk zijn op een Rooms-Katholieke begraafplaats. Het is ook 
dan een beeldengroep van de kruisiging, welke eventueel in een rots is uitgehouwen of op een 
heuvel is geplaatst. Vaker is het echter een eenvoudig uitgevoerd kruisbeeld. Hoewel het kruisbeeld 
misschien niet op een heuvel of verhoging staat spreekt men toch van calvarieberg. Het wordt 
beschouwd als de meest heilige plek op een begraafplaats, daarom zijn er vaak graven van 
geestelijken te vinden.  
 
Klokken van Hoop en Troost beieren door 
 

De vier katholieke kerken van het Klaverblad gaan toch door 
met het luiden van de klokken van Hoop en Troost. Dit om de 
mensen die op welke manier dan ook - hetzij lichamelijk hetzij 
geestelijk of anderszins - getroffen zijn door het coronavirus te 
steunen. Nog te gaan: woensdagavond 20 en 27 mei van 19.00 tot 
uiterlijk 19.15. De kerk is verder beperkt open. Voor tijden en 
mogelijkheden kunt u het best contact opnemen met het 
secretariaat en /of kijken op de website 
www.parochiesklaverblad.nl. Voor het bijwonen van een H. Mis 

(via de livestream op de computer) verwijzen wij u naar de website van het bisdom, 
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl of naar die van het Heiligdom te Heiloo, www.olvternood.nl. 
 
Boodschap van hoop van paus Franciscus voor een opgesloten wereld. 
 
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. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://www.parochiesklaverblad.nl/
http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
http://www.olvternood.nl/


In de tweede vraag verwees de interviewer naar een negentiende-
eeuwse roman die paus Franciscus zeer dierbaar is en die hij onlangs 
heeft genoemd: Alessandro Manzoni’s “De verloofden”. In de roman 
staat het drama over de pest in Milaan van 1630 centraal. Er zijn 
verschillende priesterfiguren: de laffe priester Don Abbondio, de 
heilige kardinaal aartsbisschop Borromeo, en de kapucijner broeders 
die het lazaret bedienen, een soort veldhospitaal waar de besmette 
mensen strikt worden gescheiden van de gezonden. Hoe ziet paus 
Franciscus in het licht van de roman de zending van de Kerk in de 
context van Covid-19? 

Paus Franciscus: Kardinaal Federigo (Borromeo) is een echte held te midden van de Milanese pest. 
Toch gaat hij in een van de hoofdstukken een dorp begroeten, maar met het raam van zijn koets 
gesloten om zichzelf te beschermen. Dit kwam niet goed binnen bij de mensen. Het volk van God 
heeft zijn pastoor nodig om dicht bij hen te zijn, niet om zichzelf al te zeer te beschermen. Het volk 
van God heeft zijn pastores nodig om zich op te offeren zoals de kapucijnen, die dicht bij hen bleven. 
De creativiteit van de christen moet zichtbaar worden in het openen van nieuwe horizonten, het 
openen van vensters, het openen van transcendentie naar God en naar mensen, en in het creëren van 
nieuwe manieren om thuis te zijn. Het is niet gemakkelijk om je tot je huis te beperken. Wat mij te 
binnen schiet is een vers van de Aeneas te midden van de nederlaag: de boodschap is niet om op te 
geven, maar om uzelf te redden voor betere tijden, want in die tijden zal de herinnering aan wat er is 
gebeurd ons helpen. Zorg voor uzelf met het oog op wat komt. En als u in de toekomst herinnert wat 
er is gebeurd, zal dat u ten goede komen. Zorg voor het nu, in het belang van morgen. Altijd creatief, 
met een eenvoudige creativiteit, in staat om elke dag iets nieuws te bedenken. Binnenshuis is dat niet 
moeilijk te ontdekken, maar loop niet weg, vlucht niet in ontsnappingswegen, waar u in deze tijd 
niets aan hebt. 
 
Heilige van vandaag: Paschalis Baylón 
 

Voor Heemstede een bekende heilige! Naar hem is in 1933 een Heemsteedse 
Verkennersgroep vernoemd.  
Hij werd geboren te Torrehermosa in Aragón op 16 mei 1540, pinksterzondag 
volgens de Juliaanse kalender; hij zou in 1592 overlijden op pinksterzondag volgens 
de Gregoriaanse kalender, die in 1582 was ingevoerd. Hij was een eenvoudige 
herder, die  intrad als lekenbroeder bij de Franciscanen van de strenge observantie. 
Daar leidde hij een leven van nederigheid en naastenliefde. Hij had een rijk 
gebedsleven en ontwikkelde een grote verering voor de eucharistie. Hij werd heilig 
verklaard in 1690. Tijdens de Spaanse burgeroorlog van 1936 zouden zijn stoffelijke 
resten zijn verbrand in de tuin van Villarreal. 
 

 
Kerk-Quiz: De laatste twee vragen. Benieuwd wie de meeste goed heeft! Uitslag volgende week.  

 
36 Wie is de patroonheilige van de mensen op reis? 
St. Christoffel, St. Franciscus Xaberius 
St. Paulus Apostel, St. Stanislas Kostka 
 
37 Wie is de patroonheilige van de verloren voorwerpen? 
Antonius van Padua, Franciscus van Assisi 
Ignatius van Loyola, Theresia van Lisieux 
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