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Woord- en Communieviering onder leiding van Parochianen 

Aanstaande zondag staat in De Rots 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. 

 

Viering onder leiding van Parochianen Ria van Gelderen en Elvira Mollee 
https://zondag13juni2021.eventbrite.nl 
 

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

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

 

Eucharistieviering pater G. Noom 
https://zaterdag26juni2021.eventbrite.nl 
 

Woord- en Communieviering pastor M. Bruijns 
https://zondag27juni2021.eventbrite.nl 
 
 

De tijd breekt aan dat er gelukkig versoepelingen komen. 

We kunnen op vakantie, bijeenkomsten met meer personen mogen er plaats vinden, 

de restaurants zijn binnen open, dus we zijn ook weer begonnen met koffie drinken. 

Maandag komen we als parochieraad voor het eerst dit jaar samen om plannen te 

maken voor het nieuwe werkjaar. 

In de liturgie zijn we in het zogenaamde Marcus jaar.  

Nu is Marcus maar een klein evangelieboekje en bovendien heeft hij ook nog een 

compacte stijl van schrijven.  

Vanaf de 40 dagentijd en de Paastijd hebben we vooral gelezen uit het evangelie van 

Johannes maar nu pakken we de draad weer op.  

En we hopen dat parochianen ook weer de draad oppakken in hun kerkgang.  

Jezus neemt Marcus mee naar de velden.  
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Het verhaal over het zaad in de akker en dat de boer veel moet overlaten aan de 

werking van de schepping.  

Maar het vertelt ook over verwondering kijk naar het kleine onooglijke mosterdzaadje 

en wat daar voor enorme boom kan uitgroeien.  

 

 

Mosterdzaad 

 

In de bijbel Woord voor Woord vertellen de auteurs dit verhaal als volgt: 

 

Het mosterdzaadje 

 

Op een keer vroeg Simon Petrus, een vriend van Jezus:  

‘Hoe moet dat nu met ons?  

Wij zijn met zo weinig. Een handjevol mensen en er zijn zoveel anderen, die weten 

nog van niets.  

Er zijn zoveel mensen, die zullen zich niets aantrekken van wat wij geloven dat kan.  

Als je met zo weinig bent, waarom zouden we dan ons best doen?’ 

Jezus zei toen: ‘Misschien heb je gelijk. Misschien zullen de meesten niet willen wat 

wij denken dat kan.  

Soms denk ik dat ook. Maar soms denk ik: je weet nooit.  

Kijk hier. Hier op mijn vinger. Een piepklein puntje.  

Dat is een zaadje van de mosterdplant. 

En kijk: daar is een fort. Dat is toch sterker dan zo’n zaadje.  

Maar mosterdzaadjes vliegen soms 

met de wind mee. Ze komen soms tegen een muur terecht.  

Daar blijft het zitten. De soldaten van het fort letten daar niet zo op. Die gaan op weg. 

Maar ondertussen.  

Zo’n mosterdzaadje blijft groeien. Het wordt een klein plantje. 

Met zijn wortels maakt het een scheur in de muur. Soms gebeurt dat wel.  

Het wordt een boompje dat nog meer plantjes maakt. In alle gaten van het kasteel.  

Er komen nog meer scheuren.  

Er komen grotere scheuren.  

Daar kunnen nog meer plantjes in gaan groeien.  

Ten slotte zal dat hele kasteel wel in elkaar gaan zakken. Van al die plantjes.  

Dan wonen er geen soldaten meer. Dan wonen er vogels in de mosterdstruiken.  

En dat is eigenlijk wel zo goed. Toch begon het maar zo klein. 

Op zo’n manier gaat het altijd met onkruid. Het lijkt maar zo klein en je ziet het niet 

zitten.  

Maar op het eind is het sterker dan dikke muren. Dat is het leuke van onkruid.  

Zo moeten wij het ook maar doen.  



We hebben al zoveel meegemaakt samen.  

Ga nu zelf maar op weg. Zonder mij.  

Neem geen zware koffers mee of geld of extra kleren. Ga gewoon zoals je bent. Ga 

met mensen 

praten. Ga zieke mensen helpen.  

Ga arme mensen moed inspreken.  

Ga verdrietige mensen troosten.  

Ga zitten naast eenzame mensen. Ga maar.  

Jullie moeten het nu alleen proberen.  

Ik hoop dat het jullie lukt.  

Het ga jullie goed. Kom over veertien dagen terug.  

Ik ben benieuwd hoe het met jullie is gaan.  

Dit is nog maar een beginnetje.  

Net zoals dat kleine plantje, dat nog kleiner begon.’ 

 

 

   Mosterdboom 

 

 

Toen de pastoor nog een eigen parochie had, 

en werd bijgestaan door twee of drie kapelaans, 

placht ie op zondagmiddag een wandeling te maken over de velden.  

En op ‘ne keer komt ie bij zijn wandeling een boer tegen, 

die komt kijken naar zijn akker, waar het koren mooi staat te rijpen. 

Een lust voor het oog. 

De pastoor, verlegen om een  praatje, zegt tegen de boer: 

‘Toch prachtig hé, wat Onze Lieve Heer dat mooi laat groeien. 

Dat wordt een mooie oogst. 

Daar mogen we Hem dankbaar voor zijn.’ 

 

 

Maar de boer, die ‘ne stijve rug heeft gekregen van het harde werken, 

zegt daarop: ‘Wel’ meneer pastoor,  

‘als ik er niet bij was geweest, was het niet veel geworden’. 

Die boer had het misschien goed begrepen 

en de pastoor had ook geen ongelijk. 

 



 
 

Er was eens een vrouw, van wie de enige zoon stierf.  

Vol verdriet ging ze naar een heilige man en vroeg: ‘Wat heb je om mijn zoon weer 

levend te maken?’  

In plaats van haar weg te sturen of met haar te praten zei hij:  

‘Breng me een mosterdzaadje uit een huis dat nooit verdriet heeft gekend.  

Dat zullen we gebruiken om het verdriet uit uw leven te verdrijven.’  

 

De vrouw ging meteen op zoek naar dat mosterdzaadje.  

Ze kwam bij een groot huis, klopte aan en zei:  

‘Ik zoek een huis dat nooit verdriet heeft gekend. Ben ik hier aan het goede adres?’  

Ze zeiden: ‘Zeker niet.’  

En ze begonnen alle tragische gebeurtenissen op te sommen die hen de laatste tijd 

overkomen waren.  

De vrouw dacht bij zichzelf: ‘Wie kan er beter deze arme, ongelukkige mensen helpen 

dan ik, die zelf ongelukkig ben?’  

En ze bleef een poos om hen te troosten.  

Daarna ging ze verder op zoek naar een huis dat nooit verdriet had gekend.  

Maar overal waar ze kwam, in krotten en paleizen, kreeg ze verhalen te horen over 

droefheid en ongeluk.  

Uiteindelijk ging ze er zo in op om mensen met verdriet te steunen  

dat ze haar speurtocht naar het mosterdzaadje vergat.  

(Naar een boeddhistisch verhaal) 


