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Feest van de Sacramentsdag 5 en 6 juni 2021 

 

Hierbij de links voor de komende 14 dagen 

Woord- en Communieviering pastor M. Bruijns 
https://zaterdag12juni2021.eventbrite.nl 
 

Woord- en Communieviering onder leiding van Parochianen 

In De Rots staat dat pastor Schuurmans voor zou gaan. 

Het huidige rooster hebben we in februari gemaakt onder voorbehoud van de 

mogelijkheid van weer op vakantie te kunnen gaan.  

En die tijd breekt gelukkig weer aan. 
https://zondag13juni2021.eventbrite.nl 
 

Woord- en Communieviering pastor M. Bruijns 
https://zaterdag19juni2021.eventbrite.nl 
 

Woord- en Communieviering pastor S. Baars 
https://zondag20juni2021.eventbrite.nl 

 

 

Maandagmorgen 7 juni om 9 uur is er weer kerkwerken. 

Er zijn mensen die een jaar lang niet naar de sportschool hebben kunnen gaan 

en die dat ontzettend gemist hebben.  

Maak gebruik van uw mogelijkheden en weest welkom en als beloning is er koffie en 

ontmoeting (en dat is onbetaalbaar hebben we in dit coronajaar ervaren). 

 

Het is sacramentsdag. In landen om ons heen werd dat al donderdag gevierd. 

In Nederland hebben we daar geen vrije dag meer voor over (net als Maria ten 

Hemelopneming) en vieren we het dit weekeinde. 

 

De zomer is dan eindelijk aangebroken. 

Iedereen leeft weer op. Mede doordat de coronamaatregelen ook versoepelen. 

Weest dus weer welkom! 

Het aanmelden blijft wel een voorwaarde. 

Vrede en alle goeds. 

Matthé Bruijns 

http://www.st-petrusparochie.nl/
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Enkele gedachten om te overwegen 

 

Meer dan duizend woorden. 
In de nacht van 6 juni 1944 vertrokken honderden schepen uit Engeland.  

Ze zaten vol soldaten die Europa moesten bevrijden van de Duitse bezetting.  

Eén van hen was Jack, een Amerikaans marinier. Hij bereikte als eerste een dorp.  

Overal om hem heen was verwoesting, brand, dood, vernieling ...  

Te midden van dit alles stonden een oude man en zijn vrouw.  

Vol vreugde begroetten ze hun bevrijder en nodigden hem uit in hun beschadigd huis.  

Ze waren eindelijk vrij! Ze hadden zo lang op dit moment gewacht dat ze geen 

woorden vonden voor hun emoties.  

Toen ging de man de kelder in om een fles champagne.  

Die droeg hij als een kostbaar bezit. Jack, die geen Frans sprak, begreep dat ze deze 

fles hadden bewaard om de bevrijding te vieren.  

Hij was diep ontroerd door de vreugde bij het samen drinken op deze bevrijding.  

Toen Jack terug in Amerika was, dronk hij elk jaar een glas champagne op het feest 

van de bevrijding,  

en beleefde telkens opnieuw die onverwachte ontmoeting.  

 

Overweging bij het verhaal (C. Leterme)  

Mensen spreken met woorden. Maar wat doe je als je de woorden van een taal niet 

kent?  

Dan begin je te spreken met gebaren. Wie contact wil maken met iemand die een 

andere taal spreekt, herkent dit.  

Maar soms schieten woorden ook tekort om iets duidelijk te maken.  

Vreemd genoeg zeggen gebaren dan zelfs meer dan woorden: een knuffel als je 

verdrietig bent,  

een opgestoken duim om iemand te waarderen, een glimlach om gerust te stellen...  

De Amerikaanse marinier uit het verhaal hierbij en het koppel dat hij had bevrijd, 

kenden elkaars taal niet.  

Maar in het samen drinken van de champagne, legden ze alle vreugde en dankbaarheid 

om het einde van de bezetting.  

Iets wat de marinier elk jaar opnieuw herdacht met een glas champagne.  

Toen Jezus stierf, herinnerden zijn leerlingen enkele van zijn gebaren.  

Hét gebaar dat hen vooral bijbleef, was het breken van het brood op de avond van zijn 

arrestatie.  

Telkens wanneer ze nadien bijeenkwamen en Hem herinnerden,  

brak een van hen het brood en deelde het met de anderen. 

Meer dan tweeduizend jaar later komen christenen nog steeds bijeen rond dit gebaar.  

Het brengt Jezus dichterbij, het brengt hen ook dichter bij elkaar.  

Zo weten ze opnieuw hoe het eigenlijk verder moet: als 'brood' zijn voor elkaar. 

Uit: Parels van verhalen. 

 



 

Toen Titus Brandsma, de Nederlandse karmeliet die opkwam voor de vrijheid van het 

woord tijdens de bezetting en stierf in het concentratiekamp Dachau. 

een keer hevig afgetuigd werd, vroeg zijn medebroeder en lotgenoot Rafaël Tijhuis na 

afloop bezorgd hoe het met hem was.  

‘Ach broertje,’ antwoordde Titus, ‘het gaat best. Ik wist immers wie ik bij me had.’  

Titus had net tevoren in het geheim de communie ontvangen.  

Hij voelde dat hij niet alleen was in de hel die mensen voor elkaar bereiden op deze 

wereld. 

Hij ervaarde dat de lijdende Christus aanwezig was in dat onbeschrijfelijke menselijke 

lijden dat mensen elkaar daar aandeden. 

Ook daarin wordt de eucharistie ‘sacrament van de eenheid’ genoemd.  

Zij voegt mensen aaneen tot een Godsvolk, hecht mensen in Christus,  

markeert de weg van mensen naar God.  

 
 

Iemand vertelde. 

Ik was 8 jaar oud en het was op het einde van de oorlog. 

Vanuit bevrijd gebied kwamen allerlei berichten binnen. 

Ze omgaven ons met hoop en verwachting. 

Op een dag kwam er een buurvrouw van enkele huizen verder met een 

hoogrode kleur en blije ogen bij ons binnen. 

Ze had een bord bij zich en daar overheen een doek. 

Ze verzamelde iedereen rond de tafel en haalde toen plechtig de doek van het bord.  

Op het bord lag een sneetje melkwit brood, versierd met glinsterende suiker. 

‘Uit Zweden, uit de bevrijde wereld’, zei de buurvrouw plechtig. 

Toen gaf ze ons ieder een stukje. 

En staande proefden wij het brood uit het land van de vrijheid. 

Mijn moeder vertelt nu nog: 'Nooit heb ik brood zo geproefd als toen. 

Het was bevrijdingsbrood!’ 



 

 
 

De Raad van Kerken in Nederland geeft heeft een brochure uitgebracht met bijdragen 

van auteurs uit diverse kerken over Barmhartigheid. 

Bij de hongerigen voeden las ik dit: 

As ik aan de woorden 'de hongerige voeden' denk in kerkelijk verband,  

denk ik ook altijd aan het verdriet dat er was in de Wereldraad van Kerken  

toen er rond 1990 besloten werd bij samenkomsten niet meer gezamenlijk de Maaltijd 

van de Heer te vieren.  

Dat was het resultaat van een theologisch dispuut, waarbij met name de Orthodoxe 

Kerken aangaven dat dit in hun kerkvisie niet kon bestaan.  

Omdat het geen optie was dat slechts een deel van de wereldwijde kerk met elkaar 

brood en wijn zou delen, besloot men er 

vervolgens maar helemaal vanaf te zien. 

Zelf heb ik de oude wijze van vieren van de Wereldraad nooit meegemaakt. Ik heb het 

ook niet gemist.  

Mijn lidmaatschap van het Centraal Comite begon pas in 1992. 

Wel vierden we in Nederland, in het studentenpastoraat waar ik toen werkte, gewoon 

met elkaar het avondmaal in een oecumenische viering. 

Het breken en delen betekende voor velen in de Wereldraad een gevoel van verbon-

denheid met christenen over de hele wereld.  

Maar wat nu, als vanuit een van de arme kerken, uit een land waar vaak niet genoeg te 

eten was,  

zoals bijvoorbeeld Zuid Soedan, Zimbabwe en Myanmar, een stem had gezegd:  

'We vieren niet meer met jullie zolang er niet genoeg te eten is voor iedereen in deze 

wereld.  

Hoe kunnen we brood en wijn delen, als wij niet eens genoeg te eten hebben en jullie 

in een berg van voedsel zwelgen?' 

De Wereldraad heeft zich altijd ingezet voor onderlinge solidariteit. 

Maar nooit is er de gedachte opgekomen niet meer samen te vieren totdat iedereen in 

de wereld genoeg te eten zou hebben. 



Vierde Jezus niet juist de maaltijd opdat ieder genoeg heeft? Juist de maaltijd speelt in 

de verhalen over zijn leven een 

belangrijke rol. Maaltijden waarin er genoeg is voor iedereen, zelfs met maar vijf 

broden en twee vissen. W 

e moeten ons niet laten afleiden door woorden of hoge instanties, maar altijd kijken 

naar wat er gebeurt.  

Deel je brood en denk er altijd aan dat er mensen zijn die niet genoeg hebben. 

Wies Houweling is algemeen secretaris van Vrijzinnigen Nederland 

 
 

 

 

 
 

Het laatste avondmaal Leonardo da Vinci (1452 - 1519) maakte tussen 1495 en 1498 

dit werk in de refter van het klooster van de Dominicanen in Milaan.  

Het stelt het moment van het laatste avondmaal voor, waarbij Jezus zegt dat één van 

zijn leerlingen Hem zal verraden (Johannes 13, 21-26).  



De techniek die hij gebruikte bij het schilderen van dit werk was erg experimenteel en 

deed het schilderij geen goed,  

want het raakte kort na de voltooiing al in verval.  

Van dit Laatste Avondmaal is een heel goede kopie op linnen te vinden in de abdij van 

Tongerlo.  

Andrea di Bartoli Solario, een leerling van Da Vinci, schilderde het onder toezicht van 

zijn meester.  

Er wordt verteld dat Da Vinci zelf het hoofd van Jezus en van Johannes zou hebben 

geschilderd.  

De verschillende apostelen, zijn in vier groepen van drie verdeeld rond Jezus.  

Doorgaans wordt gezegd dat dit de personen waren die aan de tafel zaten:  

De meest linkse groep apostelen Bartolomeüs Hij springt recht en probeert te 

vernemen wat Jezus zojuist gezegd heeft.  

Jacobus de mindere Hij wil ook weten wat Jezus gezegd heeft, en poogt daarvoor 

contact te leggen met Petrus.  

Andreas Toont met zijn handen hoe verbaasd en verontwaardigd hij is.  

De groep apostelen aan de rechterhand van Jezus Petrus een oudere man met witte 

haren en een witte baard, draagt een geel bovenkleed.  

Hij houdt een mes vast, een mogelijke verwijzing naar het zwaard waarmee hij een oor 

van Malchus af sloeg om Jezus te beschermen in de Olijfhof.  

Achter de rug van Judas door, richt hij zich naar Johannes, zodat die aan Jezus kan 

vragen wie de verrader is.  

Judas de meest donker geschilderde figuur. Zijn gezicht is bijna niet te zien.  

Hij houdt een zakje met muntstukken vast.  

Een gebruikelijke manier om Judas af te beelden, want hij verzorgde de financies van 

de groep.  

Dit zakje kan ook verwijzen naar de zilverstukken die hij van de hogepriester kreeg 

om Jezus te verraden.  

Met zijn rechterarm stoot hij een zoutvaatje om. (Misschien een bijgelovig voorteken)  

Johannes lijkt duidelijk de jongste van de apostelen.  

Hij wordt zonder baard afgebeeld. Hij zit naast Jezus, want hij was de leerling die 

Jezus het liefst had.  

De groep apostelen aan de linkerhand van Jezus. 

Thomas vooral gekend als de 'ongelovige Tomas'.  

Toen de andere leerlingen vertelden dat Jezus verrezen was zei hij:  

‘Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers 

voelen.  

Anders geloof ik niet.’  

Wellicht schilderde Leonardo da Vinci daarom een vinger van hem heel opvallend.  



Jacobus de meerdere vol afschuw kijkt hij naar de handen van Jezus en van Judas die 

et brood naderen.  

Filippus wil Jezus duidelijk maken dat hij zeker niet de verrader is.  

De meest rechtse groep apostelen Deze drie apostelen kunnen niet geloven wat er 

zojuist gezegd is.  

Matteüs Hij was een tollenaar en is het meest rijkelijk gekleed van de groep apostelen.  

Judas Taddeüs is druk aan het spreken met Simon.  

Simon maakt met zijn handen duidelijk dat hij niet gemakkelijk te overtuigen is.  

 

 


