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Op 17 mei 2008 werd Nico Kerssens tot priester werd gewijd. Dat was afgelopen week 

dus 12,5 jaar geleden. Door de corona is dit feest, net als vele andere gedenkwaardige 

moementen dit jaar, op een hele andere wijze ingevuld. Nico, van harte gefeliciteerd 

met dit koperen jubileum 

Nico is afkomstig uit Wormerveer en is na een omzwerving van seminarie en Haarlem 

sinds twee jaar weer in de Zaanstreek neergestreken. 

Wie hem wil feliciteren zijn adres is Dorpsstraat 353,  1531 HJ Wormer 

 

In oktober is pastoor Goedhart opgenomen in het ziekenhuis en uit onderzoeken is 

naar voren gekomen dat hij een hart-nier-syndroom heeft en dat helaas géén herstel 

mogelijk is! Dat is een heftige boodschap voor deze herder die zo met hart en ziel met 

de Bonifatiusgemeenschap en haar parochianen verbonden is. Dat is ook een zorg voor 

de pastorale voortgang in de regio. Zijn adres is Oostzijde 12, 1502 BG  Zaandam. 

 

Ja en dan is er zo maar weer een jaar voorbij.  

Dit weekend de liturgie van de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van 

Christus Koning.  

Een jaar lang zijn we in de evangeliën vooral Mattheüs gevolgd in zijn getuigenis over 

Jezus.   

In de eerste regel van zijn boekje legt hij getuigenis af over wie dit geschrift gaat Jezus 

Christus, de Zoon van God.  

Maar al lezende is het Jezus die steeds terughoudend is om deze boodschap duidelijk 

te maken.  

Want wat deze titel betekent kan pas voldoende duidelijk worden wanneer je ook het 

lijden hebt ervaren. 

 En in de lezingen van Christus Koning nadert de Verlosser het kruis.  

We horen woorden over wat het laatste oordeel wordt genoemd. 

De dag waarop duidelijk wordt wat al wat je zegt en doet nu eigenlijk waard is 

geweest. 
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Woorden over goede werken die je kunt doen, werken van barmhartigheid, 

al was het maar een beker water. Maar wat je ook kunt nalaten. 

Matthé Bruijns 

 

Hieronder een afbeelding van de onbekende meester van Alkmaar van de werken van 

Barmhartigheid geinspireerd op Matteus 25. 

 

Onze Koning is een Koning zonder leger. Hij is niet uit op macht. 

Geweld en dwang zijn Hem onbekend, 

eigenbelang en aanzien onbelangrijk. 

Zijn wapenspreuk is: de laatsten op de eerste plaats 

en de kleinsten voorop. 

Zijn paleis is een kribbe, een kruis zijn troon. 

Voor Hem geldt maar één wet: liefde tot God en tot de naaste. 

Hij was geen Koning hoog te paard. 

Een geleende ezel was goed genoeg. 

Voor Hem geen gouden koetsen. 

Hij ging de weg van de minste, de weg van dienstbaarheid. 

Hij was geen Koning, zichzelf genoeg. 

Zijn leven was één heen-wijzing naar God 

die voor Hem een goede Vader was. 

Zijn woorden en daden waren gericht op bevrijding en volop leven. 

Zo had God het bedoeld, zo moet het nog steeds worden. 

Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’ 

niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu. 

Zijn levenswijze vraagt om navolging. 

Zijn woorden en daden mogen de onze worden. 

Christus koning is een levensprogramma. 

Wat zal de wereld anders worden, als wij zijn handen en voeten willen zijn.  

    Wim Holterman osfs 

 

 

 



Voor de vieringen van het volgende weekeinde kunt u zich weer opgeven. 

 

Zaterdag 28 november pastor Bruijns 

https://zaterdag28november2020.eventbrite.nl 

 

Zondag 29 november pastor T. Molenaar 

https://zondag29november2020.eventbrite.nl 

 

 

 

Op 14 november is Edda Nyéke overleden op 78-jarige leeftijd in verpleeghuis 

Oostergouw. Zij woonde in de Blauwe Arendstraat.  

 

Op 18 november is Siem van der Stoop overleden op 86-jarige leeftijd. Hij woonde 

met zijn vrouw aan de Albert Schweitzerstraat.  

 

 

Soms kom ik wel eens verhaal tegen dat mij raakt. 

Dat de moeite waard is om door te geven. Hierbij 

een ingekorte bewerking over ‘De jeugd van 

tegenwoordig?’ uit De Roerom van de hand van 

Henk Peeters. 

 

`De jeugd van tegenwoordig is verdorven, ze is 

slecht, goddeloos en lui. Die zal nooit zijn zoals 

toen wij jong waren.  

Door die jeugd van tegenwoordig blijft er van onze 

cultuur en onze manier van leven niks over.’  

Dit is de vertaling van spijkerschrift van 2000 jaar voor Christus. 

 

De beroemde Aristoteles schrijft in het jaar 400 voor Christus: 

'Ik heb überhaupt geen hoop voor de toekomst van ons land als de jeugd van 

tegenwoordig de volwassenen van morgen moet leveren.  

Deze jeugd is niet om uit te staan en is onverantwoordelijk bezig.’ 

En in de jaren ’60 werd er bij de koffie op zondagmorgen na de kerk gesproken over  

‘langharig werkschuw tuig’.  

The Beatles en The Rolling Stones waren maar niks en hun muziek was een gruwel. 

De jeugd van toen sloopte het ‘ijzeren gordijn van preutsheid’ tussen jongens en 

meisjes door bij elkaar te slapen en samen op vakantie te gaan.  

En na een heftige periode van tienermissen gingen ze ook niet meer naar de kerk; een 

schande voor familie en buren.  
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En hoe anderen dan zeiden: Dat hadden mijn kinderen toch niet moeten zijn, want dan 

was daar toch het gat van de deur.'  

Jaren van conflicten tussen ouders en kinderen en ouders die zich bij de nieuwe 

werkelijkheid moesten neerleggen.  

De ouders van toen zeggen nu dat het hen erg is meegevallen wat hun kinderen ervan 

bakken.  

Die zitten nu aan het stuur van de samenleving. Het zijn prachtige mensen en ze doen 

goede dingen, maar wel anders dan hun ouders deden.  

Toch is een ding hetzelfde gebleven.  

Nu de kinderen van toen zelf ouders zijn geworden kun je uit hun mond optekenen wat 

zij van de jeugd van tegenwoordig vinden.  

`Wat er toch van onze kinderen worden moet', zeggen ze bijna wanhopig.  

`Ze zitten de hele dag met hun smartphone of iPad voor hun neus. Ze horen of zien 

niks anders meer. Geen kind dat nog buiten speelt.' 

Zo lang er mensen zijn op aarde reageren ze afwijzend op alles wat anders is dan zij 

gewend waren?  

Omdat onze gewoontes deel zijn van wie wij zijn geworden.  

Als die niet onveranderd worden overgenomen door onze kinderen voelt men zich 

geraakt, aangevallen, in twijfel getrokken, afgewezen.  

Dat is de kern van elk generatieconflict en dat is even oud als de mensheid zelf.  

We zijn de discussie toch niet vergeten uit onze eigen jeugd met ouders en 

grootouders?  

Die stelden zich toch ronduit star, ouderwets, bestoft en angstig op! 

Er gaat pas wat fout als ouders en kinderen, als generaties onverschillig tegenover 

elkaar komen te staan.  

Vrijheid blijheid en niemand zal mij zeggen hoe ik leven moet. Tradities raken in 

vergetelheid. 

We weten niet meer hoe ons soort mensen, onze familie, buurt enz. omgaat met 

vreugde, verdriet, verlies.  

Vergeten hoe wij kunnen omzien naar elkaar?  

Vergeten het ritme van de dag, van een jaar, van het leven.  

Want alles mag dan wel zijn tijd hebben maar daarmee hebben wij nog niet voor alles 

tijd. 

Er zit een volgend generatieconflict aan te komen.  

Het conflict dat gebaseerd is op het verwijt aan de oudere generatie:  

'Jullie hebben ons geen verhaal verteld waarmee wij ons leven zin konden geven.  

Jullie hebben ons maar laten dobberen op een levenszee zonder een perspectief achter 

de horizon.'  

Maar wat valt er door te geven als je zelf geen verhaal hebt? 

 


