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De eigen kerk in beeld en woord 
 

Omdat de kerkdeuren door de 
coronacrisis nog 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 kruiswegstatie en 
nog wat… 

Vlak voor Kerst 1926 leverde Ornements d’Eglise  
ten behoeve van de zijaltaren de genoemde beeldengroepen van de 
Dood van Maria en Jozef. De groepen waren van terracotta en in 
steenkleur geschilderd. Per groep werd ƒ120 gerekend; het 
‘kassen’ en inpakken kostte ƒ7,20. De veertien kruiswegstaties 
zijn onder pastoor IJs Tuijn door de heer Nico Warmerdam van 
een nieuwe verflaag voorzien, zij waren in de loop der tijd danig 
verweerd. Opmerkelijk was de vondst van een vijftiende statie. Bij 
graafwerkzaamheden werd deze in de tuin aangetroffen. Het 
betreft een dubbel exemplaar van de twaalfde statie (de 
Kruisdood) dat in zijn overbodigheid ooit aan het bodemarchief 
werd toevertrouwd. Later geschonken aan een parochiaan.    
 
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. 

 



Mijn derde vraag ging over het regeringsbeleid in antwoord op de 
crisis. Hoewel het in quarantaine plaatsen van de bevolking een 
teken is dat sommige regeringen bereid zijn om economisch 
welzijn op te offeren ten bate van kwetsbare mensen, suggereerde 
ik dat het ook niveaus van uitsluiting blootlegde die tot nu toe als 
normaal en aanvaardbaar werden beschouwd. 
Paus Franciscus: Het is waar dat een aantal regeringen 
voorbeeldige maatregelen heeft genomen om de bevolking te 
beschermen op basis van duidelijke prioriteiten. Maar we 
realiseren ons dat al ons denken, of we het graag hebben of niet, 
zicht ontwikkeld heeft in functie van de economie. In de financiële 
wereld leek het normaal om mensen op te offeren, om een politiek 
van de wegwerpcultuur te bedrijven, van het begin tot het einde 
van het leven. Op dit moment zijn de daklozen nog steeds 
dakloos. Laatst verscheen er een foto van een parkeerplaats in 
Las Vegas waar ze in quarantaine waren geplaatst. En de hotels 
waren leeg. Maar de daklozen kunnen niet naar een hotel gaan. 
Dat is de wegwerpcultuur in de praktijk. 
 
H. Mis online 
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. Er is er ook op weekdagen een 
viering op www.kro-ncrv/katholiek, ’s morgen om 9.30 uur, 
vanuit de St. Vituskerk te Hilversum. Jules Dresmé, ooit stagiaire 
in onze OLVH, is daar pastoor. 
 
In de meimaand steeds een Marialied: Sterre der Zee 

 

http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/
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O reinste der scheps’len, o moeder en maagd. Gij, die in uw 
armen het Jezuskind draagt, Maria aanhoor onze vurige bee, 
geleid ons door ’t leven, o Sterre der Zee; O Sterre der Zee, o 
Sterre der Zee, geleid ons door ’t leven, o Sterre der 
Zee. Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan,i s ’t scheepj’ 
onzer ziel in gevaar te vergaan. Bedaar dan, Maria, de storm op 
uw bee, stort hoop ons in ’t harte, o Sterre der Zee. O Sterre der 
Zee, o Sterre der Zee, stort hoop ons in ’t harte, o Sterre der 
Zee. Maria, als gij onze schreden geleidt, schenkt gij ons uw licht 
en uw bijstand altijd; dan landen wij veilig ter hemelse ree, en 
danken u eeuwig, o Sterre der Zee. O Sterre der Zee, o Sterre der 
Zee, en danken u eeuwig, o Sterre der Zee.  
 
Kerkquiz uitslag 
 

Drie personen hebben zich gedegen ingezet bij het 
beantwoorden van de vragen, Zij krijgen alle drie 
een smakelijke attentie coronaproof thuisbezorgd. 
De winnaars zijn: Carla Mudde, Adelaide Nikuzwe 
en kapelaan Rob Verhaegh.  
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