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Lourdesbedevaart 2016
Ons hele leven is welbeschouwd één lange pelgrimsreis. We zijn een leven
lang onderweg van onze geboorte tot aan onze dood. Niet voor niets
spreken we over een levensweg. Als gelovige mensen weten we daarbij God
steeds aan onze zijde.
De eerste christenen werden ‘Mensen van de Weg’ genoemd. Als Saulus op
weg gaat naar Damascus om christenen te vervolgen, dan staat er dat hij
de ‘aanhangers van de Weg” gevangen wil nemen (Handelingen 9,2). De
eerste christenen zagen in Jezus namelijk een weg die naar God leidde.
Bovendien noemt Jezus zichzelf de Weg, de Waarheid en het Leven.

Sipke Draisma

Het was dan ook passend dat het bisdom Groningen-Leeuwarden het
60-jarig bestaan wilde vieren met een pelgrimage, dit keer naar Lourdes.
In deze Spreek! vindt u daar een fotoverslag van. We zien mensen die
met elkaar onderweg zijn, mensen die in beweging gekomen zijn om het
geheim van God in hun leven op het spoor te komen. Daarvoor hoef je
trouwens niet naar Lourdes of een andere verre bestemming. Met enige
aandacht is God ook dichtbij te herkennen in mensen en gebeurtenissen
om je heen. Maar Lourdes is wel een van die bijzondere plekken waar,
zoals een pelgrim zei, de hemel en de aarde elkaar raken.
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IN HET KORT

PETER WELLEN DIOCESAAN
ADMINISTRATOR
Op 17 mei heeft het Kathedraal Kapittel
van het bisdom Groningen-Leeuwarden
uit hun midden oud-vicaris-generaal
Peter Wellen gekozen tot diocesaan
administrator. De diocesaan administrator
zal leiding geven aan het bisdom tot
een nieuwe bisschop de zetel van het
bisdom Groningen-Leeuwarden in bezit
heeft genomen. Oud-bisschoppelijk
vicaris Arjen Bultsma is benoemd tot
algemeen gedelegeerde van de diocesaan
administrator.

Hij zal de administrator bijstaan in het
besturen van het bisdom.
Econoom Marisca Lulofs-van Rijnberk en
secretaris-kanselier Peter Pot blijven in hun
functies aan. Het bisdombestuur zal in de
periode tot de installatie van de nieuwe
bisschop dus bestaan uit de diocesaan
administrator als eindverantwoordelijke, de
algemeen gedelegeerde, de econoom en de
secretaris-kanselier.

VEEL BELANGSTELLING
OECUMENISCHE BONIFATIUSDAGEN

werd er een brief voorgelezen van oudbisschop De Korte waarop hij de gelovigen
opriep naar het Bonifatiuspark te komen
voor een oecumenische ontmoeting. De
bisschoppelijk brief die aandacht vroeg
voor het Jaar van Barmhartigheid werd
met aandacht beluisterd en gelezen. De
deelnemende kerken spraken na afloop uit
dat ze deze oecumenische Bonifatiusdagen
Op zondagochtend hielden de protestantse als een begin van een nieuwe traditie zien.
kerken in Dokkum hun eigen vieringen en Er was een grote verrassing voor de
Van 10-12 juni zijn in Dokkum de
Bonifatiusdagen gehouden. Voor de eerste
keer was het evenement meerdaags en
oecumenisch van opzet. De belangstelling
voor de diverse activiteiten was goed. Met
name voor het muziektheater The Mass en
de eucharistieviering was de belangstelling
groot.
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gastheerparochie Dokkum aan het einde
van de eucharistieviering toen pastoor Paul
Verheijen uit handen van hulpbisschop
Karlheinz Diez van het zusterbisdom
Fulda een cheque ontving ter waarde van
50.000 euro voor de restauratie van de
parochiekerk. Na afloop namen velen de
gelegenheid te baat om de - inmiddels naar
het bisdom Den Bosch vertrokken - bisschop
De Korte ten afscheid de hand te drukken.

IN HET KORT

DIACONALE LEERWEG
SUCCESVOL AFGEROND
Op 20 juni j.l. is in Beetsterzwaag de Diocesane Diaconale
Leerweg succesvol afgesloten met het uitreiken van
diploma’s en certificaten aan 23 deelnemers. Tijdens het
uitreiken van de getuigschriften lieten de deelnemers zien
hoe ze tijdens de cursus geleerd hebben om een diaconaal
project te kiezen en uit te werken.
Diocesaan administrator Peter Wellen reikte de
getuigschriften uit en zei onder de indruk te zijn van de
presentaties. Het is de bedoeling dat de deelnemers in hun
eigen parochie het geleerde in de praktijk gaan brengen
door actief diaconale projecten te ontwikkelen en uit te
voeren.

RK DRACHTEN HELPT
VLUCHTELINGEN
Maria-Louise van Dijk uit de H. Clara van Assisi-parochie in
Drachten zoekt regelmatig bewoners van het AZC op. Dat
doet ze door gewoon aan te kloppen en door met handen
en voeten te praten hoe het met de bewoners gaat en waar
ze behoefte aan hebben. Ook neemt Maria-Louise spullen
mee: schoenen, poppen, warme kleren speelgoed, een pan
of een blad over het koningshuis. Ook neemt Maria-Louise
soms buitenstaanders mee die eens kennis willen nemen
met vluchtelingen zoals vriendinnen en buurvrouwen.
Het contact met de ene familie leidt vaak weer tot contact
met een andere familie. Zo ontstaat er al gauw een
netwerk op het AZC van bekenden en daarbuiten. MariaLouise ziet de slagboom bij de ingang, die meestal dicht
is, vooral als een levensboom waarachter mensen met een
levensverhaal zitten. Vaak blijkt dat een luisterend oor op
AZC’s en bij vluchtelingen die elders leven, het menselijk
leed even vermindert.
Voor dit alles stelt de parochie een budget beschikbaar
voor de eerste nood. Ook worden er kerkdiensten
georganiseerd waarbij het Onze Vader in verschillende
talen klinkt. Er is een rondrit in een oude schoolbus
door Friesland gemaakt met een leuke rondvaart over de
meren. Een stampotmaaltijd viel erg in de smaak. Toen een
echtpaar met twee kinderen, dat het AZC ontvlucht was
vanwege een dreigende uitzetting, op straat zwierf, heeft
de parochie onderdak geregeld. Het zijn kortom hoopvolle
verhalen waarbij parochianen actief betrokken zijn en die
een voorbeeld kunnen zijn voor andere parochies.
Spreek! | juli 2016
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LOURDESBEDEVAART
De bedevaart naar Lourdes vond plaats in de eerste week van mei en is gemaakt met zes
bussen en een chartervliegtuig. Een grote groep vrijwilligers heeft zich maandenlang ingezet
om de bedevaart tot een succes te maken. Iedere bus had een eigen pastor aan boord,
alsmede een hotelleider. Ook was een arts aanwezig, die dag en nacht oproepbaar was en een
hotelverpleegkundige. De reis was georganiseerd in samenwerking met de VNB.
Ruim 460 deelnemers telde de Lourdesbedevaart, waaronder bijna 70 jongeren. Soms hadden
de jongeren een eigen programma maar ze trokken ook veel op met de andere pelgrims uit het
bisdom. In Lourdes werd deelgenomen aan de Lichtprocessie en waren er vieringen in de grote
basiliek en bij de grot. Ook was er een Sacramentsprocessie en werd de Kruisweg gebeden. Een
bijzonder moment was de Zendingsmis aan het eind van de bedevaart waarin afscheid werd
genomen van mgr. Gerard de Korte.
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BIJ DE
HEILIGE DEUR
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GROTVIERING
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DE ENERVERENDE
BEDEVAART VAN JEZUS,
MARIA EN JOZEF NAAR
JERUZALEM
Drie dagen geleden zijn Maria, Jozef en Jezus uit Nazareth vertrokken. Zo lang is
het lopen naar de heilige tempel van Jeruzalem. Nu zij de stad naderen, zien zij de
gouden platen glanzen waarmee het heiligdom bekleed is. Maria en Jozef maken
deze pelgrimsreis één keer per jaar, met Pesach. Vrouwen en kinderen zijn niet
verplicht om aan de pelgrimages mee te doen, maar Maria doet dit vrijwillig en de
twaalfjarige Jezus gaat ook mee. Hele families gaan op pad naar Jeruzalem, de stad
die God gekozen heeft om er te verblijven.
Groepsreis
Maria en Jozef hebben zich voor
deze reis aangemeld bij de overheid
van Nazareth. Het gaat namelijk om
groepsreizen die dorpen en steden
organiseren en waarbij plaatselijke
functionarissen als reisleiders
optreden. De tocht is geen kleinigheid,
zeker niet vanuit het verre Galilea.
De pelgrims zijn al gauw veertien
dagen van huis. Veiligheid is hierbij
ook belangrijk, want buiten de
steden en komt veel banditisme
voor. Bedevaartgangers vormen een
aantrekkelijke prooi, want behalve
proviand hebben zij ook offerdieren
bij zich en tempelbelasting die zij
gaan afdragen. Op het wegennet valt
overigens niets aan te merken. Dat
is door de Romeinen aangelegd om
snel troepen te kunnen verplaatsen.
Mannen en vrouwen trekken
gescheiden op, maar ’s avonds zoeken
familieleden elkaar weer op om samen
de nacht door te brengen.
Honderdduizenden pelgrims
De meeste Joden wonen in het
buitenland en ook zij hebben er een
flinke reis voor over om hun religieuze
plicht hier te komen vervullen. Ook
niet-Joden doen aan de bedevaart

mee. De inwoners van Jeruzalem
hebben zich goed op de invasie van
enkele honderdduizenden pelgrims
voorbereid. De stad ziet er keurig
onderhouden uit en alle noodzakelijke
voorzieningen zijn beschikbaar, zoals
beschaduwde plekken, sanitair en
drinkwater. De hotels zijn al gauw
volgeboekt, maar in en buiten de stad
zijn voldoende tenten beschikbaar. De
Romeinse overheid is niet helemaal
gerust op deze massale samenkomst,
die gemakkelijk tot oproer kan
leiden. Vanaf daken houden Romeinse
soldaten alles nauwlettend in de gaten
en grijpen bij de minste onrust direct
in.
De pelgrims komen naar de heilige
tempel om zich voor God present te
stellen. Zij willen hun dank aan de
Allerhoogste tot uitdrukking brengen,
om vergeving vragen en om het
verlenen van gunsten smeken. Naast
het brengen van offers nemen ook
zang en gebed een belangrijke plaats
in. Farizeeën hebben ervoor gezorgd
dat leken een actieve inbreng bij de
liturgie hebben.

Vermist
Tot grote schrik van zijn ouders wordt
Jezus op de eerste avond van de
terugreis vermist. Een zoekactie mag
niet baten en voor Jozef en Maria
zit er niets anders op dan terug naar
Jeruzalem te reizen. Daar moet Hij
toch ergens zijn. Pas na drie dagen
vinden zij Jezus in de tempel, waar
Hij met leraren in gesprek is. Ontdaan
zegt zijn moeder tegen hem: ’Wat doe
je ons toch aan, jongen, we hebben
je overal gezocht’. Eens gaat een
kind zich losmaken van zijn ouders
en dat is nooit eenvoudig, maar de
onafhankelijke opstelling van Jezus
is voor zijn ouders onbegrijpelijk. Hij
wil zijn vader en moeder niet voor het
hoofd stoten, maar als Gods Zoon wil
Hij ook dichtbij zijn Vader zijn, in de
heilige tempel. Hij bereidt zich voor
op zijn speciale taak als Messias en
het zal nog veel moeite kosten om
die opdracht aan zijn omgeving uit
te leggen. Maria kan haar Zoon dan
wel niet volgen, maar zij gelooft zij
in hem en bewaart alles in haar hart.
Daarbij is zij een voorbeeld voor alle
christenen, die willen geloven en
vertrouwen, ook al is er nog zoveel dat
je niet kunt overzien.
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ZENDINGSMIS
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BARTRÈS
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MGR. GERARD DE KORTE, OUD-BISSCHOP VAN GRONINGEN-LEEUWARDEN, KREEG
TIJDENS DE BONIFATIUSDAGEN IN DOKKUM VORIGE MAAND NA AFLOOP VAN DE
EUCHARISTIEVIERING HET EERSTE EXEMPLAAR UITGEREIKT VAN HET FOTOBOEK
VAN DE LOURDESBEDEVAART.
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Echt niet te bevatten!
Mogen wij u helpen bij het nadenken over het afscheid?

Een bordje eten elke dag is
voor heel veel kinderen niet
vanzelfsprekend!
Missie Albanië: regelmatige hulp (via Don Henry Veldkamp).
Missie Cambodja: Opvang en scholing wees- en straatkinderen
(Pater Johan Visser s.d.b.).
Missie Congo: Scholing straat- en weeskinderen en hulp diverse
projecten v.d. armen (Pater Zwarthoed).
Missie India: scholing tribals (arme kinderen).
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Missie Indonesië: scholing arme kinderen project Adinda.
Ethiopië: water- en scholingsprojecten en evangelisatie (via pastoor
Petros Berga vm. pastoor Edam).
Filippijnen: hulp armen via pt. Ab van Leeuwen svd.
En … diverse kleine en grotere projecten via de Missie.
Gratis kwartaalfolder: - Al voor 5 euro helpt u een arm kind Info Stichting Missiewerk M.A.W.
Kantooradres: Waterhuizerweg 20, 9753 HR Haren/Groningen
Telefoon 050 534 04 52, ANBI-nummer 8061.81.291;
C.H. Kerstholt, projectcoördinator

050 - 52 55 980
BOERHAAVELAAN 19, 9728 LG GRONINGEN
050 - 52 55 980

WWW.UITVAART-GRONINGEN.NL

Bank: NL 78 INGB 0005 7338 38
t.n.v. Stichting Missiewerk M.A.W.
Postbus 1180, 9701 BD Groningen

GEEF OM DE TOEKOMST

RAAD

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS

Op basis van een scherp geprijsd abonnement
kunt u, als parochie, bij RAAD terecht
voor alle administratieve en
financieel-zakelijk aangelegenheden.

RAAD JOURE
S.T. Landman,
Westermarwei 1
8501 RA Joure
tel. (0513) 419 439
s.landman@planet.nl
www.raadjoure.nl

Het Grootseminarie Rolduc
blijft trouw werken aan de boodschap
van de Rooms-Katholieke Kerk.
Om deze boodschap uit te kunnen dragen
zijn goed opgeleide priesters nodig.
Met uw steun maakt de Paredis Stichting
nu en in de toekomst
de opleiding van priesters en diakens
in Rolduc mogelijk.

Geef om de boodschap
steun de Paredis Stichting
Vorming van priesters,
kandidaten voor het priesterschap
en permanent diaconaat
Correspondentieadres
Hoogstraat 7, 5954 AA Beesel
Telefoon: 077 - 4742012
E-mail:
info@paredis.nl
Website:
www.paredis.nl
Bankrelatie
ING:
NL77INGB 0002818327
ABNAMRO: NL95ABNA0481960228
t.n.v.:
Paredis Stichting
De Paredis Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?

Kijk eens op
www.tiltenberg.org
of kom langs in Heiloo!
Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
telnr. : 072 505 1288
www.tiltenberg.org

• Ondernemers
• Vrije Beroepen
• Expats
• Financiering Vastgoed
• Buitenland Hypotheken
Bocht Oosterdiep 1 | 9641 JH Veendam
T (0598) 634 642
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Wilt u de priesteropleiding steunen? Uw gift is zeer welkom op
rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie
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