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Speciale editie 

Omdat het secretariaat deze week goeddeels was gesloten geen mededelingen of 
informatie over vieringen 

 

Bericht van de Gebouwencommissie 
 

Samen met de aannemer en de loodgieter heeft de 

Gebouwencommissie onderzoek gedaan naar de oorzaak 
van de lekkage links en rechts boven het Maria-altaar. De 
boosdoener blijkt een lekkage te zijn waar water van de 
kilgoot in de platte dakgoot overgaat in een afvoer. Door 

koperwater van de linker kilgoot is het zink flinterdun 
geworden waardoor het water ook door het zink de kerk 
inliep en de linker muur en de schilderingen daarboven 
naast het Maria altaar nat werden. De twee koperen 

goten moeten  vervangen worden door zwaarder zink. De 
pannen langs de beide kanten van de kilgoot moeten er dan even af. Het 
aanbrengen van het nieuwe zink is in verhouding minder werk omdat de pannen 
daarna toch opnieuw moeten worden afgehangen. Daar waar nodig moeten de  

panlatten vervangen worden en sommige uiteinden versterkt worden met een 
verlengstuk van verzinkt metaal dat op het uiteinde van de panlat wordt 
geschroefd waardoor de levensduur van de kopeinden veel langer is. 
De kerk heeft in de kelder nog een voorraad pannen.  

Voor een goed begrip het volgende. Metalen kunnen elkaar ‘aantasten’. Het 
minst edele metaal heeft dan te lijden van het meer ‘edele’. Koper is edeler dan 
zink dus het hemelwater dat over koper loopt is als een langzaam gif voor zink. 
 

Onze Vastenactie voor de Voedselbank van start! 
 
De vastenactie startte op Aswoensdag 22 februari en 
loopt tot maandag 10 april, Tweede Paasdag. Achterin 

de kerk worden de manden weer gevuld met uw gaven. 
Als het secretariaat geopend is kunt u ook daar uw 
goederen afgeven. Alle houdbare en non-food 
supermarktproducten zijn zeer welkom. Geen kleding 

of speelgoed. De voedselbankcommissie zal steeds de 
bus van de voedselbank de volle kratten laten 
weghalen. De eigen caritascommissaris heeft een 

mooie aftrap gegeven. Deze voedselbankactie is nog meer dan anders bittere 

noodzaak. Door prijsstijgingen van producten en diensten is een groeiend aantal 
mensen afhankelijk van de voedselbank. Een mooie manier om nu de medemens 
bij te staan.  
 

Stille Omgang: Zaterdag 18 maart  
 
“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” - dat is de intentie die is 



gekozen voor de Stille Omgang die op zaterdag 18 maart 2023 wordt gelopen. Op 
donderdag 16 maart wordt voor de vierde maal de ‘Elsenburglezing’ 

georganiseerd met deze keer als sprekers Paul van Geest en Maurice Essers. De 
lezing wordt voorafgegaan door een H. Mis en een eenvoudige maaltijd van soep 
& broodjes. 

De intentie is gekozen naar aanleiding van het 

Johannesevangelie: Jezus is het Levend Brood dat uit de 
hemel is neergedaald (Joh. 6,48-51). Ook verwijst het 
naar een gedicht van Titus Brandsma die in 
gevangenschap Christus beter leert kennen. Hij leert ons 

als martelaar te ‘getuigen’ en daarin vol te houden. O, 
Jezus , als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U 
hou en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw 

bijzondren vrind. (…) 

Er worden vanuit het land door diverse 
‘Zustergezelschappen’ busreizen georganiseerd. Als u wilt meereizen, kunt u dat 
via het aanmeldformulier aangeven. 

• De Stille Omgang start en eindigt op het Spui in Amsterdam. 
• Na het lopen van de Stille Omgang, kunt u in de Lutherse kerk een (warm) 

drankje drinken en er zijn broodjes. Hier kunt u wachten tot de bus op het 
Rokin klaar staat. 

• Voor de mensen die niet naar Amsterdam kunnen reizen, zal de H. Mis in de 
Nicolaasbasiliek via livestream beschikbaar zijn, zodat u in de eigen 
omgeving de traditie kunt voortzetten en lokaal kan omgaan. 

• De jongeren zullen in de Heilige Jozefkerk (Papagaai) worden uitgenodigd en 

vóór de H. Mis is er een jongrenprogramma vanaf 20.45 uur. 
 
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze 
kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de 

middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. De religieus meditatieve 
omgang door het historische centrum van Amsterdam wordt elk jaar gedurende 
één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang 
georganiseerd. In de volgende kerken zullen Eucharistievieringen zijn voor de 

pelgrims. De pelgrimsgroepen worden in overleg ingedeeld. De H. Nicolaas aan 
de Prins Hendrikkade, De Begijnhofkapel (Spui), De Krijtberg (Singel), De Heilige 
Jozefkerk (Kalverstraat), De Obrechtkerk (Jacob Obrechtstraat). 

Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen via info@stille-

omgang.nl 

Mededeling museumcommissie 

De museumvitrine achterin de kerk oogt wat leeg. Er wordt namelijk gewerkt aan 

een kleine nieuwe expositie. Dit keer over de Heemsteedse kunstenaar Jan 
Wiegman. Aanleiding is een door hem getekend portret van oud-pastoor Van 
Noort. Dit fraaie portret wordt in het eigen archief bewaard. Later dus te 
bewonderen! 

Heilige van vandaag, 26 februari: Porfyrius van Gaza 
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Hij werd rond 360 geboren als van zoon van een rijke familie 
in de Griekse stad Thessalonika. Op zijn 25e vertrok hij naar 

de Egyptische woestijn om daar monnik te worden. Na vijf 
jaar verhuisde hij naar een grot aan de Jordaan in het 
Heilige Land. Hij stuurde zijn vriend Markus terug naar 
Thessalonika om al zijn spullen te verkopen en de opbrengst 

aan de armen te geven. Intussen voorzag hij in zijn 
levensbehoeften als schoenmaker. 

Door de vochtigheid van zijn verblijfplaats werd hij ziek. Hij 
trok naar Jeruzalem en vond genezing toen hij de Calvarieberg bezocht. Toen hij 

bad om genezing, zag hij in een visioen hoe Christus vroeg aan Dismas, de goede 
moordenaar die met Jezus gekruisigd was,  Porfyrius overeind te helpen. Toen de 
zieke rechtop voor Christus stond, bleek hij genezen. 

 

 

 

 
Uiteraard blijft het mogelijk om uw gaven over te maken naar de bankrekening van de parochie, die u kunt vinden 
in het kader onderaan. 
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