,

t Schakeltje

16 december 2022

Contactblad van de Heilige Sebastianuskerk te Ilpendam
Purmerland – Den Ilp – Watergang – Het Schouw – en deel Purmer

2

Inhoudsopgave
Telefonische bereikbaarheid St. Sebastianuskerk .................................... 4
Data onder de aandacht: ........................................................................ 4
'T SCHAKELTJE ........................................................................................ 5
Beste Parochianen .................................................................................... 5
In memoriam. Elisabeth Maria Roeleveld-Kaandorp. ................................ 8
Uit het zicht in het zicht Deken Marcelo Salão Rocha .............................. 9
Het jubileumjaar van de Sint Sebastianuskerk! ..................................... 12
Vieringenrooster ...................................................................................... 14
Verjaardagen van parochianen (80 jaar en ouder): ................................. 17
Brief Communie en Vormsel.................................................................... 18
Intenties-formulier.................................................................................... 19
Misintenties ............................................................................................. 20
Parochiewerkzaamheden ........................................................................ 21
Kerkwerksters: ...................................................................................... 21
Kerkhofwerkers: .................................................................................... 21
VERSTERKING VOOR DE BLAUWE ZUSTERS 'Ik wijd mij helemaal aan
Jezus toe' ................................................................................................ 21

3

Telefonische bereikbaarheid St. Sebastianuskerk
Nood/direct contact:

A. Lammes – van der Lee
b.g.g.
Beheer en Onderhoud: G. Spil
Financiën:
R. Riool
Kerkhofbeheer:
Th. Oudhuis
Pastorale team:
Pastor H. Bak
Kapelaan Mario Agius

020 – 436 18 05
06 – 43 81 18 91
020 – 436 19 60
020 – 436 18 29
020 – 436 19 09
06 – 36 42 91 15
06 – 37 21 92 18

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Data onder de aandacht:
Datum:

Tijd:

18 dec.
9 jan. 2023

Wat:

Locatie:

19:30 uur Kerstconcert (Volkskerstzang) in onze kerk
9.00 uur Locatieraad vergadering in 't Anker

Kerkdeuren open op zaterdag van 10:30 tot 12:30 uur.

Wintertijd zaterdagopenstelling
In de wintermaanden (3 december t/m 25 maart) is de kerk op zaterdag
open van 11 tot 12 uur.
U kunt een kaarsje opsteken, even zitten, bidden, stil zijn en/of een kopje
koffie drinken. Iedereen is van harte welkom!
Ook uw donaties voor de voedselbank kunt u tijdens de openstelling
afgeven.
Tot ziens!
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Beste Parochianen
Een kerststal is een groep beelden van mensen en dieren rond Jezus als
pasgeboren baby. Alle figuren hebben de bedoeling om uit te leggen dat
er iets bijzonders is aan dit pasgeboren kind. God is mens geworden en
heeft als mens onder ons gewoond.
Aanvankelijk waren er eerst alleen afbeeldingen van de geboorte van
Jezus. Op de eerste kerstafbeeldingen is alleen Jezus te zien als baby, in
doeken gewikkeld. Soms ligt hij op wat lijkt op een stenen altaar, ingepakt
als een mummie. Op latere afbeeldingen ligt hij in de kribbe, met open
armen of gevouwen handen. Weer later wordt Jezus afgebeeld op de
schoot van Maria, als baby of als jong, stevig kereltje, waardoor baby Jezus
soms groter lijkt dan zijn moeder. In de Middeleeuwen wordt Hij vaak
aangekleed met hele dure kleren.
Dan komt eindelijk de kerststal waarvan de introductie wordt
toegeschreven aan St. Franciscus, die ook de os en de ezel hun plaats in
de stal heeft gegeven. Deze dieren zijn de eersten die het kind zien. Later
komt ook Jozef er bij. Soms ondersteunt hij zijn hoofd, om uit te beelden
dat hij het bijzondere niet kan bevatten. Aan de houding van Maria en Jozef
is te zien dat ze liefde en zorg hebben voor het kleine kind. In de loop van
de tijd wordt de plaats van Maria steeds belangrijker.
Veel mensen zien in Jezus geen gewoon kind, maar dat Hij als kind al een
bijzondere betekenis heeft voor mensen die er niet bij mogen horen, zoals
bijvoorbeeld de herders. Hij wordt gezien als de Verlosser waar al zo lang
op wordt gewacht. Dat het om Gods Zoon gaat is te zien aan de lichtstralen
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om hem heen. De herders volgen de aanwijzingen van de engel en gaan
het kind bezoeken. De engelen vormen een hemelkoor en zingen om het
kind te aanbidden. Hoe meer herders en engelen hoe goddelijker het is.
De drie "magiërs" of wijzen komen van ver. Ze dragen soms een lange
broek, een wapperende mantel en een apart soort bontmuts met de punt
naar voren. Als de magiërs koningen worden, ontwikkelt zich uit deze muts
de koningskroon. Dat komt door de verhalen uit de bijbel, want de profeet
Jesaja schrijft over koningen en kamelen. De koningen is men gaan zien
als vertegenwoordigers van de drie, toen bekende, continenten: Azië,
Afrika en Europa. Daarom wordt één van de drie als bruine, één als zwarte
en één als witte koning afgebeeld. Ze krijgen namen en leeftijden: Caspar,
de jongeman, Melchior de grijsaard, en Balthasar, de man in de kracht
van zijn leven. Hun komst in de kerststal wil uitbeelden dat Jezus voor alle
mensen is geboren. Men heeft veel nagedacht over de betekenis van de
geschenken, goud, wierook en mirre. Volgens de heilige Bernardus, is
goud bedoeld om het arme gezin te helpen, dient mirre tegen het
ongedierte en is wierook tegen de stank in de stal.
Zo verbeelden wij door de eeuwen heen de plaats waar dit goddelijke kind
geboren is. Dit kind dat zal opgroeien tot Christus Koning. Geen koning
zoals we gewend zijn, met veel ceremonieel, maar juist eenvoudig,
armoedig zelfs. Niet in een paleis vol pracht en praal, maar in die stal,
gewoon bij die os en die ezel, gewoon onder eenvoudige mensen, geboren
bij een timmerman en zijn jonge vrouw. En deze Koning is niet gekomen
ter meerdere eer en glorie van zichzelf, maar om te doen wat niemand voor
mogelijk hield: de zonde breken en de dood verslaan om zo God en de
mensen met elkaar te verzoenen. Ik wens u allen een zalig kersfeest.
Pastor Henk Bak.
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In memoriam. Elisabeth Maria Roeleveld-Kaandorp.
Op vrijdag 23 september hebben wij afscheid genomen van
Lies Roeleveld, geboren Kaandorp, die op 17 september, op
91 jarige leeftijd is overleden. Toen wij om de uitvaart van
Lies te bespreken, bij elkaar waren in de nieuwe boerderij,
die zij gelukkig nog heeft mogen meemaken, hoefden de
kinderen en kleinkinderen niet na te denken op de vraag hoe
zij Lies het best konden typeren en was het eerste spontane
antwoord op die vraag: Liefde! Natuurlijk noemden zij ook
andere eigenschappen van haar zoals betrouwbaar, wijs, warm, positief,
levenslustig, nuchter, discreet. Stuk voor stuk allemaal geweldige
eigenschappen, maar de liefde waartoe zij in staat was, staat wat hun
betreft bovenaan. En zij zijn er allemaal van overtuigd dat Lies zal worden
herinnerd, als een vrouw van liefde, ook buiten het gezin. En die liefde
hebben de kinderen als het ware weer aan haar teruggeven, door op een
bijzondere en liefdevolle manier afscheid van haar te nemen. In
herinneringswoorden van zoon Bert en tante Jeanette, de lezing uit het
Bahá’i gebeden boek door Corrie, muziek van kleindochter Marjolein en
het prachtige lied La Mama, is van deze bijzondere vrouw op een
bijzondere wijze afscheid genomen. Op de begraafplaats, waar tot slot
naar het lied zeilen in de wind werd geluisterd, heeft zij daar haar laatste
rustplaats gekregen. Dat Lies nu mag rusten in
de luwte van Gods genade.

8

Uit het zicht in het zicht Deken Marcelo Salão Rocha
Deze keer in de rubriek Uit het zicht, in het zicht niet één of meer van
onze
vrijwilligers maar de Deken van het dekenaat waar onze kerk toe behoort,
Marcelo Salão Rocha.
U komt uit Brazilië, hoelang bent u al in Nederland
en hoe is dat zo gekomen?
Ik woonde met mijn ouders in Brasília, de hoofdstad
van Brazilië. Ik ben katholiek
opgevoed. Na school diende ik bij de luchtmacht in
Brazilië, dat is verplicht. Op mijn negentiende vroeg
mijn oude buurjongen mij mee op bedevaart naar
Sao Paolo, naar het heiligdom Aparecida. Dat
betekent letterlijk ‘degene die verschenen is’. Daar
voelde ik een roeping en kreeg ik een zegen van de bisschop.
Terug in Brasília was er een bijeenkomst en ik werd, tot mijn verbazing,
gekozen om terug naar Sao Paulo te gaan. Net nadat ik klaar was met
militaire dienst ben ik gegaan en daar waren jongens uit heel Brazilië.
Binnen een paar maanden ging ik naar een ontmoeting in Italië. En via
daar werd ik geplaatst in Nieuwe Niedorp.
Hoe zag uw studie eruit?
Ik woonde colleges bij over spiritualiteit in Nieuwe Niedorp en in
Vogelenzang studeerde ik filosofie en theologie. Ik was dus twintig. Het
eerste jaar voelde als avontuur, maar het tweede jaar ging ik alles
vergelijken met Brazilië: de cultuur, het klimaat. Toch voelde het goed in
Nederland. Ik was vooral blij dat ik niet in China was geplaatst, bang voor
het eten, haha.
Vervolgens ben ik ook nog zes maanden in Israël geweest bij de
Franciscanen. Ik heb nog nooit zoveel pelgrims bij elkaar gezien. Daarna
naar Tanzania, ook voor zes maanden in
Dar Es Salaam. Daar ben ik veel alleen geweest, ik was vaak eenzaam,
het was een pelgrimstocht op zich. Daarna nog voor een jaar naar
Venezuela.
Na mijn diakenwijding werd ik geplaatst in de regio Castricum, Bakkum,
Heemskerk en Uitgeest.
Wie bepaalt waar u werkt?
De Bisschop vraagt dat en bepaalt in overleg. Eerst was dat Bisschop
Bomers, en daarna Bisschop Punt. Na 4,5 jaar in de regio Castricum ben
ik gevraagd om naar de regio Texel,
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Den Helder te gaan. Daar heb ik 6,5 jaar gewerkt. En daarna heeft
Bisschop Punt gevraagd
naar deze regio te komen.
Dat was net na de fusie van Landsmeer, De Rijp, Purmerend,
Schermerhorn en Oosthuizen de parochie H. Maria Moeder van God met
zes kerken. Samen met de Franciscus Parochie met drie kerken, waar
Ilpendam onderdeel van is en de twee kerken in Volendam, de R.K.
parochie van de H.H. Maria en de H. Vincentius vormt dat het dekenaat.
Er vallen tien dekenaten binnen het Bisdom.
Wat doet een Deken eigenlijk?
Een Deken is het hoofd van een dekenaat en is mede verantwoordelijk
voor de priesters die werkzaam zijn in het dekenaat. Het komt van het
woord Decanos, wat betekent: bevelhebber.
U bent administrator van de Franciscusparochie. Wat betekent dat
precies?
Een administrator is een priester die benoemd wordt voor een parochie
waar geen pastoor aanwezig is. De Franciscusparochie heeft kapelaan
Mario Agius en diaken Henk Bak, maar er is geen pastoor.
Daarom ben ik door de bisschop benoemt als administrator van de
Franciscusparochie. Eindverantwoordelijk.
De kerken bevinden zich in zwaar weer, wat doet dit met u?
Ik zie dit met lede ogen aan, het doet mij pijn. Ik zou liever met alle
mensen samen een nieuwe kerk bouwen, in plaats van kerken sluiten. Ik
rijd soms door de polder en dan zie ik de kerktorens. En dan denk ik wel:
wat is er straks nog van over? Het liefst zou ik willen zeggen: “mensen
wordt wakker, wij zijn met z’n allen onze christelijke cultuur aan het
vernietigen, laten we niet het kind met het badwater weggooien. Materieel
en qua voeding hebben veel mensen het goed voor elkaar in deze tijd,
maar de geest is soms arm.” Ik spreek uit ervaring, als het moment is
aangebroken dat het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken dat
er zitplaatsen te kort zijn, de tranen vloeien, maar dan is het te laat.
Komt u nog voldoende toe aan uw pastorale werk?
Nee inderdaad daar kom ik niet voldoende aan toe. Ik zou dit ook liever
anders zien maar in de huidige omstandigheden waarin wij ons
momenteel bevinden, moet ik wel prioriteiten stellen en meedenken om te
voorkomen dat wij niet door de werkelijkheid worden ingehaald.
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Aan de andere kant moeten wij ook niet te krampachtig omgaan met onze
tradities en rituelen die ons spiritualiteit bieden. Ik vind het belangrijk dat
we authentiek blijven, onszelf blijven.
Ik ben wel heel blij dat ik dat heb meegemaakt, dat ik in een parochie
voor langere tijd pastoor ben geweest.
U heeft een veel omvattende taak. Ontmoedigt het u wel eens?
Net als iedereen heb ik ook dagen dat ik denk waarom gaat het allemaal
zoals het momenteel gaat. Ik kan wel achter de geraniums gaan zitten
maar dan hebben de mensen niets aan mij en uiteindelijk ook ik zelf niet.
Het gebed, spiritualiteit, lezen, analyseren helpen mij om de soms
moeilijke en lastige dingen tegemoet te gaan.
Wilt u de mensen uit onze parochie tenslotte nog iets zeggen?
In deze tijd van donker en duisternis: laten we het licht niet verliezen.
Hartelijk dank voor dit gesprek. Ook fijn dat we een foto van u
mochten maken, dan hebben de parochianen er ook een gezicht bij!
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Het jubileumjaar van de Sint Sebastianuskerk!
Op zondag 13 november gaf het Ilpendamse gemengde koor InStemming een
concert in een goed gevulde kerk. Onder de bezielende leiding van Marjo van
den Doel en op het orgel begeleid door Jeroen Koopman werd voor de pauze
het Requiem van Fauré ten gehore gebracht. InStemming werd ondersteund
door een tweetal professionele solisten.
Na de pauze werd een aantal werken van met name de Britse componist
Edward Elgar uitgevoerd.
Het publiek was enthousiast en er werd nog geruime tijd nagepraat.
Op 26 november werd een zogenaamde schoenendoosactie gehouden. Een
14-tal enthousiaste kinderen heeft in het Anker zitten knutselen en een
schoenendoos prachtig versierd. Daarnaast is ook een aantal schoenendozen
mee naar huis genomen om door (klein)kinderen te laten versieren. De dozen
worden door de kinderen gevuld met spullen die zij over hebben. Dat kan een
knuffel zijn maar ook schoolspullen of speelgoed. De verzamelde dozen gaan
via de landelijke Schoenendoosactie naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of in
een vluchtelingenkamp, voor wie het soms het eerste cadeau is dat een kind
ontvangt.
Al met al een zeer geslaagde actie en dank aan allen die eraan hebben
bijgedragen!
Bij het verschijnen van dit Schakeltje is het concert Winterreise van Schubert
op 11 december door onze Ilpendamse tenor Jeroen Bik reeds geweest. In de
volgende Schakel zullen wij u een terugkoppeling geven van dit concert.
Volgend jaar sluiten wij de (uitgestelde) viering van ons jubileumjaar af met
een tweetal activiteiten. Op zondag 29 januari zal onze bisschop,
monseigneur Hendriks, voorgaan in een plechtige viering in het teken van de
naamdag van de Heilige Sebastianus.
’s Avonds is de definitieve afsluiting met een concert in onze kerk, waaraan
medewerking wordt verleend door een aantal Ilpendamse BN’ers. Nadere
bijzonderheden omtrent dit concert zullen later volgen.
Wij ontmoeten u graag nog een keer bij deze activiteiten.
De leden van de jubileumcommissie.
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Vieringenrooster
Iedere woensdag is er een eucharistieviering o.l.v. Kapelaan M. Agius.
De aanvangstijd is 9.30 uur.
Datum en
Tijdstip
zondag
18 december
10 uur
zaterdag
24 december
19:00 uur
zaterdag
24 december
21:00 uur
zondag
25 december
10 uur
zondag
1 januari
10 uur
zondag
8 januari
10 uur
zondag
15 januari
10 uur
zondag
22 januari
10 uur
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Viering

Voorganger

Lector

Collectanten

Eucharistieviering
Dames en Herenkoor

Kapelaan M. Agius

R. Dekker-Pronk

B. Roeleveld
C. v/d Weijden
R. van Diepen
J. Droog

Gezinsviering

Kerstnachtmis

Th. van der Woude

P. Hinke

D. Rossenaar
A v/d Velden

1e Kerstdag
Eucharistieviering

Kapelaan Goos

S. Spil

S. Bruinsma
D. Snoek

nnb

nnb

C. v.d. Weijden

P. Hinke
T. Helsloot

nnb

nnb

R. Dekker-Pronk

B. Roeleveld
C. v/d Weijden

nnb

nnb

R. Spil

R. van Diepen
J. Droog

nnb

nnb

A. Walter

D. Rossenaar
A v/d Velden

.
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Verjaardagen van parochianen (80 jaar en ouder):
22 december 1929 Mevrouw G.C. De Wit - Hersbach
1
januari
1938 Mevrouw M. de Haan
2
januari
1941 Mevrouw M.M.J. de Jong - de Jong
13
januari
1941 De Heer R.J. Schreuder
We wensen alle jarigen een fijne verjaardag toe!
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Brief Communie en Vormsel
Beste ouders,
Met deze brief willen wij u informeren over de catechese voor zowel de Eerste Heilige
Communie als het sacrament van het Vormsel.
Mede door een steeds nijpender te kort aan voorgangers zien wij ons genoodzaakt
tot een centralisatie van verschillende activiteiten. Dit heeft ook betrekking op de
catechese voor de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel.
In overleg met de vrijwilligers uit de drie kerkplekken die deze catechese verzorgen,
hebben wij besloten om:
- Niet elk jaar zowel de catechese van de Eerste Heilige Communie en het
sacrament van het Vormsel te geven, maar voor 2023 alleen het vormsel.
Vervolgens in 2024 alleen Eerste Heilige Communie en voor 2025 weer voor
het sacrament van het Vormsel en zo verder.
- De Vormselgroep komt in totaal 3 keer bij elkaar met alle kinderen uit 3
parochies. De lessen worden door vrijwilligers gegeven op een eigen locatie op
een avond. De kinderen uit Edam krijgen op woensdagmiddag na schooltijd les
op school bij juf Roos.
De catechese zal beginnen met een gezamenlijke kennismakingsavond voor alle
kinderen op één locatie. Daarna worden de Vormsellessen gegeven op eigen locatie.
Tussen de lessen door komt er een tweede bijeenkomst met alle Vormelingen samen.
Daarna volgen er weer lessen op de eigen locatie.
Tot slot zal er een bijeenkomst zijn op de locatie waar de viering centraal zal worden
gevierd om de viering te oefenen. Over de methode, de viering, uw bijdrage en de
centrale locatie zal u tijdens een nog nader te bepalen ouderavond nog nader worden
geïnformeerd, alsmede over de vervoersmogelijkheden. Wel verzoeken wij u om uw
kind(eren) voor de catechese voor het sacrament van het Vormsel van het komende
jaar (2023) en voor de Eerste Heilige Communie (2024) nu al aan te melden. Mocht
u vragen hebben en/of opmerkingen, kunt u terecht bij de ondergetekenden.
Wij vragen uw begrip voor de situatie en wij hopen te kunnen rekenen op uw steun,
uw inzet en bereidheid om samen in vertrouwen, met de kracht van de Heilige Geest,
de toekomst tegemoet te gaan.
Met hartelijke groet,
Diaken Henk Bak
Kapelaan Mario Agius
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06-36429115
06-37219218

Intenties-formulier
Wanneer u een intentie wilt opgeven, kunt u gebruik maken van
onderstaand formulier. Dit formulier kunt u in de brievenbus van de
parochie deponeren of na de viering op zondag.
U kunt de intenties per stuk bestellen voor € 11,- of 6 intenties bestellen
voor € 55,-.
Datum intentie

Voor wie of wat is de intentie

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opgegeven door:
Adres:
Postcode:
Plaats:
U kunt contact betalen of het geld overmaken naar rekeningnummer van
de Franciscus parochie NL10 RABO 0330 2002 91 onder vermelding van
“Intentie” en uw naam.
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Misintenties
18 dec

Henk van Wijnbergen
Piet Dekker en Marie Dekker-Groot
Clasien Kramer-Nootebos
Niek en Lies Roeleveld-Kaandorp
Jopie Roeleveld-Kunis

24/25 dec

Familie Roeleveld-Wouters
Jopie Roeleveld-Kunis
Overleden familie van der Meer
Overleden familie van Teeffelen
Laurencius Johannes Knijn
Margaretha Knijn-Meissen
Ton Knijn en overleden familie
Nico Hinke
Jaap Hinke en To Hinke-Tessel
Theo Klaver en Bep Klaver-Duin
Jo van der Lee en Agnes van der Lee-Groot
Overleden familie van der Weijden-de Jong
Bert Bouma en Annie Bouma-Havik
Angela Roovers-van der Lee
Jan Dekker
Ber en Vronie Dekker
Gerard en Bart Kunst en zijn vrienden
Dirk Dekker en Marie Dekker-Nieuweboer
Jaap de Groot
Jan Boon en familie
Arie Roeleveld
Kees Laan
Dora Bot Groot
Theo de Jong en familie
Henk Klaver en Nel Klaver-Bouma
Niek en Lies Roeleveld-Kaandorp

1 jan 2023

Jopie Roeleveld-Kunis
Niek en Lies Roeleveld-Kaandorp

8 jan
20

-

15 jan

Theo de Jong en familie
Clasien Kramer-Nootebos

22 jan

Bert Bouma en Annie Bouma-Havik
Lies Roeleveld-Kaandorp

Parochiewerkzaamheden
Kerkwerksters:
Groep 3 5 januari 2023

Mevrouw Riool – Treur
Mevrouw Wals – van der Lee

Kerkhofwerkers:
19 dec. -23 dec. 2022 Piet Dekker, Wim Roeleveld, Nico Th. M.Dekker
26 dec. - 30 dec. 2022 Gérard Groot, Henk de Boer, Ruud Bot
2 jan. - 6 jan. 2023 Just Kramer en Ruurd Veldman
9 jan. - 13 jan. 2023
Bert Bouma jr. en Cees Dekker
16 jan. - 20 jan. 2023 Edmond Kabel en Ron Koorn

VERSTERKING VOOR DE BLAUWE ZUSTERS 'Ik wijd mij helemaal aan Jezus
toe'
Het waren de eerste van de in totaal acht geloften: Sara Merino Klaassen (20) beloofde 16
december jl. een leven van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Hiermee startte haar
noviciaatsjaar (proeftijd van minstens 1 jaar) bij de Blauwe Zusters. “Het is totaal niet wat ik
van mijn toekomst verwachtte: zoveel waardevoller en mooier dan ik zelf had kunnen
bedenken.” Sara ging, na een half jaar vrijwilligerswerk bij de Blauwe Zusters in
Ecuador, in retraite. Daar ontdekte ze dat ze een roeping had: “Ik wilde bruid
worden van Jezus en daarmee uit ‘de wereld’ stappen om me helemaal aan Hem
toe te wijden.” Vervolgens ging zij voor haar postulaatsjaar (6 maanden vóór
noviciaat) bij de zusters in Den Haag wonen. Dat jaar is voorbij. Op 16 november
deed ze haar eerste geloften onder haar religieuze naam Maria Verzegelde Bron. In
het bijzijn van familie, vrienden en een groot aantal blauwe zusters beantwoordde
Sara de vragen die kardinaal Wim Eijk in de Wageningse Johannes de Doperkerk

21

stelde instemmend. Haar witte sluier werd vervangen door een blauwe en ze kreeg
een krans van witte bloemen. Na haar noviciaatsjaar volgt drie jaar van studie.
Steeds opnieuw zal ze, gedurende zeven jaar, haar gelofte jaarlijks vernieuwen. Pas
daarna mag ze de eeuwige geloften afleggen bij de 'Dienaressen van de Heer en de
Maagd van Matará': de officiële naam van de Blauwe Zusters. “Ik maak het als
pastoor hoogst zelden mee dat een parochiaan lid wordt van een
kloostergemeenschap”, vertelt pastoor Henri ten Have van de Heilige Titus
Brandsmaparochie.

Kardinaal Wim Eijk was hoofdcelebrant tijdens de viering waarbij de zuster haar eerste geloften aflegde. Foto: Heilige
Titus Brandsmaparochie, TitusBreed

De laatste keer dat een Nederlandse zuster haar eeuwige geloften bij de Blauwe Zusters deed
was in 2019. Toen legden twee Nederlandse ‘Blauwe Zusters’ hun eeuwige geloften af.
Sara vertelde eerder in het parochieblad dat de stap naar het kloosterleven haar goed afging.
“Ik ga makkelijk mee met het ritme van de communiteit (gemeenschap). Ik mis mijn mobiel
minder dan ik had gedacht. En ik heb altijd wel het vertrouwen dat ik mijn vrienden terug ga
zien. Als het niet hier is, dan in de hemel. Het moeilijkste was om afscheid te nemen van
mijn familie en vrienden, omdat je niet weet wat er met ze gaat gebeuren.”
Inmiddels hebben haar ouders haar naar de Blauwe Zusters in Italië gebracht. Wat
meer afgezonderd van de wereld gaat ze hier het aankomende jaar proberen te
onderscheiden of dit de weg is die God met haar voor heeft.
Bron: naar artikel uit Katholiek Nieuwsblad.
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