VASTENKALENDER 2022
HEILIGE GROND

Maria ontmoet Elizabeth, raam Taizé

Heilige plekken zijn plekken van ontmoeting
ontmoeting tussen God en mens
ontmoeting van mens tot mens

VOM-groep Sint-Vitusparochie
veertigdagentijd 2022

HEILIGE PLAATSEN

In de 40-dagentijd kunt u dit jaar kennis maken met ‘heilige plaatsen’.
Sommige plaatsen en verhalen zullen bekend voorkomen en herinneringen
oproepen, andere weer niet. Er zijn willekeurige heilige plaatsen gekozen.
Namens de VOM-groep van de Sint-Vitusparochie Leeuwarden veel inspiratie
en een goede tijd toegewenst.
Wat zijn heilige plaatsen?
´Heilig´ betekent ´heel´ zijn. Hiermee wordt iets verhevens aangeduid. Voor
godsdienstige mensen wijst ´heilig´ naar een bijzondere relatie tot God. Er
zijn plaatsen die voor mensen een bijzondere betekenis hebben of
achtenswaardig zijn. Dat kan zijn om een godsdienstige reden maar
evenzogoed kan het een plaats zijn waar iemand geboren is, geleefd heeft of
gestorven is. Of een plaats waar iets bijzonders, niet alledaags, gebeurd is.
Bijvoorbeeld waar God zich geopenbaard heeft of waar iemand verschenen
is. Ook plaatsen waar geofferd werd/wordt om contact te maken met de
goden of voorouders worden als heilig beschouwd. Veel mensen hebben
eigen persoonlijke heilige plaatsen maar er zijn ook plaatsen waar groepen
mensen bijzondere waarde aan hechten.
Je land is je leven is het thema van de Vastenactie dit jaar. Vastenactie
steunt wereldwijd inheemse volken om hun land te behouden en de rijkdom
aan planten en dieren die er leven te bewaren.
Een van de projecten ondersteunt de Syrische vluchtelingen in Libanon die
door de oorlog huis en haard zijn kwijtgeraakt. In Libanon leven 884.000
Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun
nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is
het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen
school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via
Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het
opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.
Wilt u dit project ondersteunen dan kan dit door een gift via de collectes
van de Sint-Vitusparochie Leeuwarden of rechtstreeks aan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Aswoensdag 2 maart 2022
ASSISI (Italië)

Assisi is de plek waar de heilige Franciscus is geboren (1181 of ’82),
opgegroeid en gestorven (1226). Na een jeugd in een welvarend gezin wil hij
ridder worden. Maar al snel wordt hij gevangen genomen. Het leven in de cel
valt hem zwaar en hij denkt na over het leven. Als hij weer vrij is, vindt hij zijn
bestemming in het opbouwen van de kerk. Eerst restaureert hij letterlijk een
klein kerkje, maar later beseft hij dat het nog belangrijker is om Jezus na te
volgen en zo de kerk weer meer Christus’ kerk te laten worden. Samen met
zijn broeders leidt hij een leven van soberheid, armoede, vriendschap en zorg
voor de schepping. Clara, een rijke jonge vrouw, wordt geraakt door de keuze
van Franciscus, ontvlucht haar familie en start een vrouwenklooster vlak
buiten de stad. Ook zij leeft in armoede, zuiverheid en met veel aandacht
voor gebed. Gastvrijheid is een kernwaarde in haar gemeenschap.
Assisi is een prachtig Middeleeuws stadje waar alles ademt van het leven van
Franciscus en Clara, zoals hier de Franciscusbasiliek. Dwalend door de
smalle straatjes weet je dat je letterlijk loopt in de voetsporen van Franciscus
en Clara en hun gemeenschappen. Wandelend door de heuvels rondom
Assisi besef je dat je weinig nodig hebt om van te leven omdat de natuur je
voedt.

Donderdag 3 maart 2022
JOZEF IN DE GRONINGER STAL
Met “verheughen in het hert” gaan we op
zoek naar Jozef in Loppersum.
Hij is afgebeeld in de Mariakapel van de
oude Petrus en Pauluskerk aldaar.
In 1642 is de jezuïet Pater Mijleman ons
voor geweest. Hij deed zich voor als
veekoopman om in het geheim alle
overblijfselen van het katholicisme in
Groningen op te tekenen.
En zodoende bezocht hij ook Loppersum.
Hij trad de –al protestants geworden–
kerk in en schreef met “verheughen in het
hert” dat hij schilderingen in de
Mariakapel kon waarnemen.
Kennelijk waren de schilderingen toen nog niet aan het oog onttrokken.
Misschien was het teveel gedoe om ze over te witten (kalkverf, stellages,
mankracht) of misschien vonden de mensen ze wel mooi. Misschien had men
er geen last van omdat de protestanten toch niet in deze kapel samen
kwamen. Hoe dan ook: in later tijd zijn ze wel degelijk toegedekt geweest om
in de 20e eeuw weer ontdekt en gerestaureerd te worden.
Ik snap Mijlemans “verheugen” wel want in de kapel zijn maar liefst acht
schilderingen van Maria te bewonderen, daterend uit 1490-1500. Ze zitten
verspreid over twee gewelven en de scènes beelden mysteriefeesten van
Maria uit. Natuurlijk is ook de geboorte te zien, waarbij Christus wordt geboren in een tamelijk bouwvallige stal, opgetrokken uit typisch Groninger kloostermoppen. Maria knielt in het midden voor het pasgeboren kind. Helemaal
links vinden we de os en de ezel en engelen die uit de hemel neerkomen.
Dan rest nog één figuur op de schildering; Jozef, staat wat zijdelings in de
stal naar het hoofdtafereel te kijken. Hij leunt op een riek en is aanzienlijk
kleiner dan Maria. In de middeleeuwen werd hij vaker zo afgebeeld, dat het
duidelijk was dat hij niet de vader van het kind was. In dit geval is hij oud
(heeft steun nodig bij het staan), klein (minder belangrijk dan Maria) en hij
staat aan de zijkant. Dat is heel anders dan hoe wij Jozef tegenwoordig in de
kerststal aantreffen. Vol devotie en naast Maria, als liefhebbende verzorger
en vader figuur.
U kan de schilderingen bekijken. De sleutel van de kerk kunt u halen bij de
Wereldwinkel of Café Spoorzicht in Loppersum.
Tekst Saskia van Lier in ‘Spreek’ nr. 3 oktober 2021.

Vrijdag 4 maart 2022
VARANASI (India)
Varanasi is een stad in India, gelegen aan de rivier de Ganges en is een van
de heiligste plaatsen voor hindoes. De Ganges is de heilige rivier, het is de
godin Ganga die uit de hemel neerdaalt om de mensen te zuiveren.
Hindoeïsme is een gevarieerde Aziatische religie die met name in India
dominant is. De eerste geschriften, de Veda’s dateren van 3000 jaar voor
Christus.
De Bhagawad-Gita is het belangrijkste boek en beschrijft het leven
van Krisjna. De Oepanisjad geeft uitleg van de teksten van de Veda.
Het is een religie met vele goden. Brahma, de schepper; Vishnoe, de
bewaarder; Sjiva de beschermer; Krishna, een incarnatie van Vishnoe;
Ganesha, de zoon van Sjiva en honderden anderen.
Dagelijks bidden hindoes tot hun goden en brengen offers die gepaard gaan
met vele rituelen. Zij geloven in reïncarnatie. Door goed te leven kun je een
staat van verlichting bereiken. Overledenen worden gecremeerd en als de as
in Varanasi in de Ganges wordt gestrooid dan zal die persoon de verlichting
bereiken.

Zaterdag 5 maart 2022
DOM VAN KEULEN (Duitsland)
In het centrum van Keulen staat de grootste
kathedraal van Duitsland. Een imposant
gebouw in gotische bouwstijl.
In 1248 werd gestart met de bouw. Tussen de
15e eeuw en 1824 lag de bouw stil. Daarna
werd de kathedraal afgebouwd in de neogotische stijl. Alleen het laagste gedeelte van de
westertoren stamt nog uit de 13e eeuw.
De kathedraal is in de vorm van een kruiskerk
gebouwd onder leiding van bouwmeester
Gerhard von Rile en heeft enkele bijzondere
glas-in-loodramen uit de 14e en 16e eeuw.
Aan de noordkant bevindt zich de schatkamer van de dom.
In de dom, achter het hoofdaltaar, bevinden
zich heel bijzondere relikwieën die een
geschenk waren van keizer Frederik
Barbarossa: de relikwieën van de heilige
Drie Koningen. Deze bevinden zich in een
grote reliekschrijn. De relikwieën hebben een
hele reis achter de rug.
Het was ongeveer 325 na Chr. toen Helena,
de moeder van keizer Constantijn de Grote,
de overblijfselen van de Drie Koningen, op
een reis door Palestina, vond. De bot- en kledingresten werden door keizer
Constans I in het jaar 344 aan de stad Milaan geschonken.
Halverwege de 12e eeuw werd Milaan belegerd door de Duitse keizer
Frederik Barbarossa. Na de overwinningen van de keizer werden de relieken
in 1164 door aartsbisschop Rainald van Dassel naar Keulen gebracht. Vanaf
toen werd de kathedraal ook een pelgrimskerk.
Nicolaas van Verdun, een van de grootste edelsmeden van zijn tijd, kreeg in
1181 de opdracht om een schrijn te maken. Na hem werkten er ook
verschillende andere Keulse edelsmeden aan. Rond 1230 was de prachtige
schrijn voor de relieken, in Maaslandse romaanse stijl, klaar. Hij is gemaakt in
de vorm van een miniatuur-basiliek, afbeelding van het Hemels Jeruzalem.
De reliekschrijn is het grootste stuk edelsmeedkunst van de hele wereld en
meet 1,10 m breed, 1,53 m hoog en 2,20 m lang.
De reliekschrijn met relikwieën maken de dom van Keulen tot een bijzondere
bedevaartplaats.

6 maart 2022
EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Deuteronomium 26, 4-10; Romeinen 10, 8-13; Lucas 4, 1-13
Uit het boek Deuteronomium:
“God heeft ons naar deze plaats gebracht
en ons dit land geschonken,
een land van melk en honing.
Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond,
die Gij,
de Heer, mij heeft geschonken.”

God gunt zijn mensen een goede plek om te wonen, een plek waar genoeg te
eten en te drinken is om goed van te leven, een land met vruchtbare grond.
Wat zijn de vruchten waar wij God voor willen danken?
Wat hebben we nodig om tot ons recht te komen?
Welke plek heeft God voor jou bestemd?

Maandag 7 maart 2022
BERLIJNSE MUUR (Duitsland)

Dit beeld staat op de plek waar eens de muur stond die Oost-Berlijn scheidde
van West-Berlijn. Het is een open wond die het verdriet en de angst van de
Koude Oorlog duidelijk maakt. Van de ene op de andere dag was het voor
familieleden niet meer mogelijk om bij elkaar op bezoek te gaan in de
verdeelde stad. Velen ondernamen een poging om over te steken naar het
Westen. Velen kwamen daarbij om door mijnen, geweervuur of door, na
gepakt te zijn, ter dood veroordeeld te worden.
Dit beeld is teken van troost voor allen die zo lang geleden hebben onder de
scheiding, troost voor hen die een dierbare moesten missen. En het is een
teken van hoop. We kunnen elkaar weer in de armen sluiten na de val van de
muur in 1989. Er is nieuw leven mogelijk door te blijven geloven dat het
onmogelijke mogelijk is en te blijven dromen van een wereld zonder
scheidingsmuren, zonder grenzen die de menselijkheid in de weg staan.
Het is een plek om stil te staan en om keuzes te maken voor vrijheid, vreugde
en een ongedeelde toekomst

Dinsdag 8 maart 2022
CZESTOCHOWA (Polen)
Maria van Czestochowa.
Volgens de overlevering is deze icoon
door de evangelist Lucas geschilderd en
gebruikte hij een tafel uit het huis van
Maria als ondergrond.
In 326 zou Sint-Helena de icoon naar
Constantinopel (Istanbul) hebben
gebracht.
In 1384 bracht Graaf Ladislaus van Opole,
adviseur van de koning, de icoon mee
naar Betz nadat deze stad op de
Oekraïners was veroverd.
Volgens de legende stopte het paard van
de graaf bij Czestochowa en weigerde
verder te gaan. In een droom werd Ladislaus verteld, dat hij de icoon bij het
klooster van Jasna Gora moest achterlaten. Twee jaar daarvoor was de
Pauliner Orde begonnen met het stichten van hun kloostergemeen-schap op
de heuvel.
Sindsdien gaan elk jaar duizenden pelgrims vanuit alle delen van de wereld
naar Czestochowa om deze afbeelding te zien en is het uitgegroeid tot een
Pelgrimsoord.
De Zwarte Madonna wordt gezien als ‘de Koningin van Polen’.

Woensdag 9 maart 2022
BETHLEHEM (Israël)
Bethlehem is een plaats in Palestina. Het is de geboorteplaats van Christus.
Het ligt op de Westelijke Jordaanoever.
De belangrijkste plek is de geboortekerk. Of eigenlijk zijn er nu 3 kerken. Een
Armeens-Apostolische een Rooms-Katholieke en een Grieks-Orthodoxe
Kerk. Monniken van deze drie kerken verzorgen en beheren deze
geboorteplaats.
De kerken zijn gecentreerd rondom een grot wat de werkelijke geboorteplaats
van Christus is: een 14 puntige ster van zilver geeft de plek aan.
De romaanse basilica is gebouwd in de 6e eeuw; de neogotische r.-k. kerk in
de 19e eeuw.
De geboorte van Christus wordt twee keer gevierd omdat de christenen en de
orthodoxen daarover verschillende ideeën hebben.

Donderdag 10 maart 2022
MEKKA (Saoedi-Arabië)
Mekka is een plaats in Saudi Arabië. Het is de belangrijkste bedevaartplaats
voor de islam. In Mekka bezoeken de moslims de Kaäba, een grote kubus
waarin een basalten meteoorsteen, de Zwarte steen ligt. De Kaäba zou door
Adam zijn gebouwd.
Islam betekent in het Arabisch: overgave aan de wil van God. De stichter van
de islam is de profeet Mohammed, in de 7e eeuw na Christus. De leer is hem
ingegeven door Allah via de engel Gabriël. Vanwege veel tegenstand moet
Mohammed vluchten naar Medina.
Op een nacht wordt Mohammed op een gevleugelde merrie naar de Rots in
Jeruzalem geleid. Daar wachten ook Abraham, Mozes en Jezus op hem.
Daar wordt later een moskee gebouwd, de El-Aksa. Hier vandaan wordt
Mohammed naar de Hemel gevoerd, bij Allah.
Het belangrijke boek van de islam is de Koran.
Het geloof is gebaseerd op 5 pijlers:
-de geloofsbelijdenis;
-het gebed 5 keer per dag;
-het vasten tijdens de Ramadan;
-de bedevaart naar Mekka;
-het geven van aalmoezen.
Ook in de moslimwereld was men het niet altijd eens met elkaar en zo zijn er
meerdere stromingen ontstaan, waarvan Soennieten, Sjiieten en Soefi de
bekendste zijn.

De Sint-Vitusparochie Leeuwarden steunt via Vastenactie 250 gezinnen in
tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter,
menswaardig bestaan.
Wilt u dit project ondersteunen dan kan dit door een gift via de
parochiecollectes of rechtstreeks aan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Vrijdag 11 maart 2022
POMALLUCAY, ANCASH (Peru)

In het noorden van Peru, zo’n 500 kilometer ten noordoosten van Lima, ligt
verstopt in het Andesgebergte, een heiligdom gewijd aan de Seňor de
Pomallucay. Het is een Middeleeuws beeld van de gekruisigde Christus
waarvan gedacht wordt dat het wonderen verricht. In de jaren 90 van de
vorige eeuw is de vervallen kerk vervangen door een nieuwe, grote
kathedraal om het grote aantal pelgrims te kunnen ontvangen. Ook is er een
huis gekomen waar pelgrims kunnen overnachten. Tot slot is er een
seminarie waar priesters opgeleid worden. Elke zaterdag en zondag geven zij
catechese aan de kinderen uit de dorpen in de wijde omtrek en verzorgen ze
gebedsdiensten in de verschillende kerken.
Het verhaal van een moeder spreekt voor zich. Haar zoon van 16 werd
opeens getroffen door verlammingsverschijnselen. Hij kwam het huis niet
meer uit en moest overal mee geholpen worden. Zijn moeder ging op
bedevaart naar Pomallucay. Drie dagen lang wandelde ze over de bergen
naar het heiligdom. Daar stak ze een kaarsje op bij de Heer van Pomallucay
en bad ze om de genezing van haar zoon. Daarna liep ze drie dagen terug
naar haar eigen dorp. Haar grote geloof in de helende kracht van Christus
aan het Kruis ontroert en roept geloof op.

Zaterdag 12 maart 2022
FATIMA (Portugal)
Met Onze Lieve Vrouw van Fatima wordt Maria
aangeduid die tussen mei en oktober 1917 zes
keer verschenen is aan drie herderskinderen,
Lucia, Francisco en Jacinta Marto nabij de
Portugese stad Fatima.
Maria voorspelde 3 geheimen.
1ste geheim:
Maria voorspelde het einde van de eerste
wereldoorlog en het begin van de tweede
wereldoorlog.
Tweede geheim:
De maagd deed een oproep aangaande
Rusland. Het land, dat enige maanden na de verschijning verscheurd zou
worden door de Russische revolutie, moest toegewijd worden aan het
Onbevlekte hart van Maria door de paus.
Derde geheim:
Het derde geheim was lange tijd bekend bij het Vaticaan en verklaart achteraf
de aanslag van paus Johannes Paulus II.
Die aanslag vond eveneens plaats op 13 mei en de paus gelooft daarom dat
het aan Onze Lieve Vrouw van Fatima te danken is dat de kogel in zijn buik
en niet in zijn hoofd terecht is gekomen. Later werd de operatief verwijderde
kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fatima.
Francisco en Jacinta werden het slachtoffer van de Spaanse griep. Beide
kinderen overleden jong.
Lucia trad in 1925 in een Spaans
Karmelietessenklooster in en stierf
op 13 februari 2005.
Fatima is tot op de dag van vandaag
een bijzonder pelgrimsoord.

13 maart 2022
TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Genesis 15, 5-12.17-18; Filippenzen 3,17- 4,1; Lucas 9, 28b-36
Uit het boek Genesis:
In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.

Tel de sterren aan de hemel, tel de korrels zand op strand, je nageslacht zal
groter worden dan jij kunt tellen. Een heilige plek voor velen van ons zijn de
kinderen en de kleinkinderen die geboren zijn. Het is de belofte van toekomst,
van leven dat doorgaat ook als wij er niet meer zijn. Kinderen en
kleinkinderen zijn bronnen van groot geluk die ons vreugde brengen als ze
opgroeien. Ze zijn ook onze kwetsbare plek: we maken ons zorgen als ze
ziek worden of te laat thuis komen.
Het is pijnlijk als je verlangt naar kinderen zoals Abraham en je krijgt ze niet.
Dan moeten we onze toekomst anders vorm geven, op een andere manier
vruchtbaar maken.
Wat wil jij meegeven aan de generaties die na jou komen?

Maandag 14 maart 2022
SINT-BONIFATIUSKERK, Leeuwarden
De rooms-katholieke Sint-Bonifatiuskerk in
Leeuwarden is een mooie en grote kerk,
ontworpen door de architect P.J.H. Cuypers.
De kerk werd voltooid in 1884.
Er is veel symboliek te zien in de bouw van
deze kruiskerk. De zwarte tegels in de hal,
waar vroeger de ongedoopten moesten blijven
staan; de 12 pilaren in de kerk die verwijzen
naar de 12 stammen van Israël en de 12
apostelen. De 4 pilaren rond het priesterkoor
verwijzen naar de evangelisten.
Daarnaast zijn er prachtige glas-in-loodramen
die in de tientallen jaren na de opening zijn geplaatst. Het doopvont is uit
1930 en wordt gedragen door vier vrouwen met waterkruiken. Deze
vertegenwoordigen de rivieren die genoemd worden in het scheppingsverhaal. In een brochure, die in de kerk te koop is, staat nog veel meer.
De kerk heeft 3 plekken speciaal gewijd aan Maria: Maria van Roermond in
de Doopkapel, de Piëta links achterin en Maria van Altijddurende Bijstand
rechts achterin. (Gezien vanuit de entree kijkend richting altaar.) Tijdens de
openstelling van de kerk komen veel mensen even een kaarsje aansteken.

Dinsdag 15 maart 2022
BONIFATIUSKAPEL, Dokkum
Aan de Bronlaan 12 te Dokkum ligt een
bijzonder processiepark met daarin een bron
die via ondergrondse buizen verbonden is
met dé Bonifatiusbron. Aan het water wordt
geneeskrachtige werking toegeschreven. Zo
is er in 1990 een kind spontaan van
kinkhoest genezen nadat het in de bron ondergedompeld werd. Er zijn
verschillende verhalen over het ontstaan maar feit is dat de bron gevonden
werd op de plaats waar Bonifatius met ongeveer 50 anderen in 754 na
Christus vermoord werd.
In het park zijn de Kruiswegstaties in steen uitgehouwen. Elk jaar wordt hier
op Goede Vrijdag de Kruisweg gebeden en gelopen. Er staat ook een beeld
van Titus Brandsma, een van de ijveraars voor de bouw van de kapel in het
park. Het beeld is gemaakt door Natasja Bennink. De bijzondere kapel met
2000 zitplaatsen staat, goed zichtbaar, achter in het park. Het ontwerp voor
de kapel is van architect H.W. Valk uit ’s-Hertogenbosch. Op 6 augustus,
twee maanden nadat de eerste steen is gelegd op 5 juni 1934, is de kapel
ingezegend en het altaar geconsacreerd.
De kapel doet denken aan een Romeins amfitheater en is gebouwd met grote
gele, middeleeuws aandoende, kloostermoppen. De zitplaatsen zijn in het
halfrond geplaatst en het altaar in de ronde abscis is vanaf alle plaatsen goed
zichtbaar. Het altaar en de zitplaatsen zijn overdekt door een dak dat
bebouwd is op een houten constructie.
De ‘lichthof’ in het midden is niet
overdekt. Hierdoor voelen degenen die
een heilige mis bijwonen zich ook verbonden met de natuur. Zon, wolken,
vogels, vleermuizen en regen of hagel zijn zichtbaar en geven een gevoel
van verbondenheid tussen hemel en aarde.
Wie de kapel bezoekt doet er goed aan om de stiltekapel,
rechts achter in de kapel, niet over te slaan. Als men daar
de deur binnenkomt ziet men, achter twee korte rijen
kleine kerkbanken, een altaar voor drie kleine glas in
loodramen. Rechtsachter staat een klein orgel en links
achterin is een bijzonder hoekje. Hier staat een mooi
Mariabeeld met een warme uitstraling. Het kan de bezoeker tot bezinning
brengen. Als er op de eerste vrijdag van de maand aanbidding is dan krijgt
het bidden van het rozenhoedje een heel bijzondere diepgang.
Het processiepark is dagelijks vrij toegankelijk tussen 07:00-20:00 uur.
De Bonifatiuskapel is open van 1 juni tot 15 september en is vrij toegankelijk
van 14.00 - 17.00 uur. Adres: Bronlaan 12 te Dokkum.

Woensdag 16 maart 2022
BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN (Israël)

De berg van de Zaligsprekingen is oprecht een heilige plek. Hier sprak Jezus
de bekende woorden uit van Matteüs 5, 1-12: Zalig de armen van Geest,
zalig zij die bedroefd zijn, zalig de vredestichters, etc. Hij zegt die mensen het
geluk aan die in de ogen van de wereld nooit gelukkig kunnen worden. En dat
doet Hij op een prachtige plek met uitzicht op het meer van Galilea.
Als je zelf vanaf de berg door de velden naar het meer loopt, dan heb je het
gevoel dat je in de voetstappen van Jezus en zijn leerlingen loopt. Jouw
uitzicht is het uitzicht dat Jezus had. Op dit meer heeft Jezus gevaren, heeft
Hij gevist en heeft Hij zijn leerlingen moed ingesproken toen een zware storm
hen overviel. Laat het ons inspireren om Jezus’ woorden waar te maken en
de meest kwetsbare mensen in ons midden wat geluk te bezorgen! Zalig bent
u...

Donderdag 17 maart 2022
KAPEL ’t ZAND, Roermond

De kapel van Onze Lieve Vrouwe in ‘t Zand is het belangrijkste
bedevaartsoord in ons land voor reizigers, kermisexploitanten, Sinti, Roma en
woonwagenbewoners. Elk jaar komen ze hier bij elkaar om tot Maria te
bidden om hen te beschermen en om hun dankbaarheid te uiten voor al het
goede dat hen is overkomen.
Omdat ze nooit gebonden waren aan één plek, aan één parochiekerk, is het
geloof een echt pelgrimsgeloof. Biddend onderweg zijn, een kaarsje
aansteken bij Maria, de zorg voor de eigen beelden van Maria en andere
beschermheiligen en het bidden van de rozenkrans zijn het belangrijkste in
hun geloofsleven. Doop en eerste communie worden groots gevierd. Tot
halverwege de jaren tachtig waren er rondreizende paters die de mensen
bezochten en catechese gaven in hun eigen wagen. Daar werden de
kinderen voorbereid op de sacramenten. Deze paters werden vaak op
handen gedragen. Het is voor de woonwagenmensen nog steeds lastig hun
draai te vinden in de parochiegemeenschap ook al zijn ze nu vaak meer
gebonden aan één plek en reizen ze alleen in de zomerperiode nog rond met
een kleinere caravan.

Vrijdag 18 maart 2022
KEVELAER (Duitsland)
Het plaatsje Kevelaer (in Duitsland, vlak
over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang
een bekend Maria bedevaartsoord. Al
sinds 1642 wordt er in deze plaats een
wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van
de maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld
staat bekend als de “Consolatrix
Afflictorum” de “Troosteres van de
bedroefden.”
Handelsreiziger Hendrik Busman was in
1641 op weg van Weeze naar Geldern en
bad bij het hagelkruis op de kruising vlakbij
het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal
toe een oproep van Maria hoorde. “Op
deze plaats moet je voor mij een kapelletje
bouwen.”
Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel
en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647
erkende de kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het
oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel
gebouwd. Enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de
negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek
werd verheven. Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging
in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823
ingedeeld bij het bisdom Munster.
Voor Nederlandse katholieken “boven de
rivieren” was Kevelaer lange tijd zeer
belangrijk, omdat in het protestantse noorden
openbare katholieke geloofsuitingen verboden
waren. In het koninkrijk Pruisen, waar
Kevelaer onder viel, bestond echter wel
godsdienstvrijheid. In het aartsbisdom Utrecht
zijn diverse Kevelaer-broederschappen actief,
die jaarlijks een één of meerdaagse bedevaart
naar Kevelaer organiseren.
Het “Huis van de Pelgrim” doet dit voor het
hele bisdom.

Zaterdag 19 maart 2022
CHARTRES (Frankrijk)
De kathedraal van Chartres in Frankrijk is
op een afstand van meer dan 30 km al te
zien doordat ze op een heuvel is
gebouwd. Het is een meesterwerk van de
gotiek.
Sinds 876 bewaart de kathedraal een
gewaad van Maria, een geschenk van
Karel de Kale, meegebracht van de
kruistochten. Daardoor is Chartres al
eeuwenlang een centrum van
Mariaverering. Pelgrims uit de hele wereld
komen hier naar toe om gezegend te
worden door de beschermende kracht van
het gewaad.
Naast de beeldhouwwerken zijn vooral de
glas-in-loodramen beroemd. Van de 186
ramen zijn er nu nog 152 over, die
de kerk zijn prachtige heilige licht geven.
Op de vloer is een labyrint aangebracht.
De oorspronkelijke kerk is een aantal
keren door brand verwoest, de laatste
keer in 1194. De huidige gotische
kathedraal stamt uit de 13e eeuw en is
wonderlijk genoeg tijdens revoluties en
oorlogen gespaard gebleven.

De Sint-Vitusparochie Leeuwarden steunt via Vastenactie 250 gezinnen in
tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter,
menswaardig bestaan.
Wilt u dit project ondersteunen dan kan dit door een gift via de
parochiecollectes of rechtstreeks aan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

20 maart 2022
DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Exodus 3, 1-8a.13-15; 1 Korintiërs 10, 1-6.10-12; Lucas 13, 1-9
Uit het boek Exodus:
“Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken.
Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?”
De Heer zag hem naderbij komen om te kijken.
En vanuit de doornstruik riep God hem toe:
“Mozes.”
“Hier ben ik,” antwoordde hij.
Toen sprak de Heer:
“Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit,
want de plaats waar gij staat is heilige grond.”
En Hij vervolgde: “Ik ben de God van uw vader,
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob.”

Een heilige plek is de plek waar een mens God ontmoet. Mozes zag
onverwacht iets vreemds, een braamstruik die in vuur en vlam stond maar die
niet verbrandde. Hij ging op onderzoek uit, wilde weten hoe het kon. Toen
werd hij verrast door de stem van God.
Heilige grond. Zonder het meteen te beseffen komen we soms tot de
ontdekking dat we de trouw van God hebben ervaren op een bepaald
moment, op een bepaalde plek. Sommige mensen hebben een bijnadoodervaring gehad. Anderen spreken over een overweldigende liefde. En
weer anderen zeggen: Toen zat er een engel op mijn schouder.
Heeft u wel eens een gebeurtenis meegemaakt waarvan u dacht: Toen was
God erbij?
Wat heeft dat met u gedaan?

Maandag 21 maart 2022
PARAY LE MONIAL (Frankrijk)
Deze kleine bedevaartstad, met 10.000
inwoners in het departement Saône-etLoire, regio Bourgogne, in Frankrijk, dankt
zijn bekendheid aan de Sacré-Cœur, de
romaanse basiliek, en aan de Heilig-Hartverering waardoor het een bedevaartplaats
is. Doordat de monniken van Cluny destijds
een klooster stichtten en een kloosterkerk
bouwden in Paray, kreeg het de toevoeging
‘le Monial’.
In de 11e eeuw is de Sacré-Cœur, een romaanse basiliek in cluniacenzer stijl
gebouwd. Men ziet deze kerk als een kleine uitgave van de voormalige
abdijkerk van Cluny. Oorspronkelijk was de kerk toegewijd aan Onze-LieveVrouw maar later in 1875 en intussen verheven tot basiliek, werd de kerk
toegewijd aan het Heilig Hart.
In de 17e eeuw kreeg Margaretha-Maria Alacoque visioenen nadat zij (op 20
juni 1671), als postulante, was ingetreden in het klooster van de Visitatie.
Het was de tijd van het jansenisme waarin
mensen God als strenge meester zagen en
zichzelf onwaardig achten om tot God te naderen.
In 1675 toonde Jezus zijn Heilig Hart aan
Margaretha-Maria. Zij kreeg meerdere visioenen
en sprak hierover met haar geestelijk leidsman,
de heilige jezuïet Claude la Colombière (16411682). Deze zorgde voor de wereldwijde
verspreiding van de devotie tot het Heilig Hart van
Jezus, ‘het Hart dat de mensen zozeer heeft
liefgehad en dat zo weinig dankbaarheid
ondervindt.'
Intussen is de eerste vrijdag in de katholieke kerk
toegewijd aan de verering van het Heilig Hart van
Jezus en wordt op de derde vrijdag na Pinksteren
het feest van het Heilig Hart van Jezus gevierd.
Gebed: Heilig Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U.
Wie in Paray le Monial komt, zeker als er bijeenkomsten zijn met gelovige
mensen van over de hele wereld, kan het gevoel krijgen van één grote
familie. Het is bijzonder om de sfeer in Paray le Monial en de Sacré-Cœur te
proeven. God is liefde. Hij houdt van mensen. Ook van jou!

Dinsdag 22 maart 2022
ONZE LIEVE VROUWE VAN LEEUWARDEN
Heilige plek in onze parochie is het genadebeeld van Maria dat wordt vereerd
in de Sint-Dominicuskerk te Leeuwarden.
Het beeld stond sinds 1506 in de Sint-Vituskerk bij de Oldehove.
In 1510 werd begonnen met een jaarlijkse processie van het beeld door de
straten van Leeuwarden. In het jaar ervoor was er een grote watersnood
in Friesland en op 12 mei 1510 een geweldige brand in de Grote en Kleine
Kerkstraat. Met de ommegang wilden de Leeuwarders de bijzondere
voorspraak van Maria afsmeken. Het beeld kreeg al gauw de faam
miraculeus te zijn.
De jaarlijkse ommegang heeft tot 1580, het jaar waarin de roomskatholieke religie in Friesland werd verboden, een belangrijke rol gespeeld in
het kerkelijk leven in Leeuwarden. Het beeld werd verborgen, waardoor het
de beeldenstorm overleefde en niet op de brandstapel belandde. Later werd
het geplaatst in een schuilkerk van de Dominicanen waar het druk vereerd
werd.
In de huidige Sint-Dominicuskerk is
er een speciale Mariakapel voor het
beeld. Het raam van die kapel is
geschonken uit dankbaarheid door
oorlogsvluchtelingen uit Tiel en
Roermond die naar Leeuwarden
waren geëvacueerd.
De laatste jaren kent de
Mariadevotie in Leeuwarden weer
een opleving. Als gevolg daarvan
werd het beeld op 3 oktober 2010
voor het eerst sinds de reformatie
weer in plechtige processie door de
stad gedragen.

Woensdag 23 maart 2022
MARIA VAN RENKUM
In het jaar 1380 wordt voor het eerst
melding gemaakt van het beeld van Maria
van Renkum. Het staat op dat moment in
de kapel, waar omheen wat later het
klooster gebouwd wordt.
“Onze Lieve Vrouwe” verrijst. De herkomst van het 63 cm hoge, eikenhouten
beeld is onbekend. Van het begin af aan trekt het miraculeuze beeld tal van
pelgrims, die tot Maria komen bidden en toevlucht bij haar zoeken. Maria van
Gelre, echtgenote van de hertog van Gelre en nicht van de Franse koning, is
begin 15de eeuw de eerste bij naam bekende pelgrim in Renkum. Tijdens de
reformatie is het beeld in veiligheid gebracht. Drie en halve eeuw later, in
1928, keert het terug in de nieuw gebouwde katholieke kerk in Renkum.
Sindsdien neemt het beeld van Maria van Renkum hier een ereplaats in.
Zo is Renkum weer als vanouds een bedevaartoord. Het beeld prijkt op de
lijst van nationaal erfgoed.
Daarnaast zijn ook de neogotische kerk (van de hand van architect Joseph
Cuypers) en het Mariapark het aanzien waard. 20 Iconen in het park
verbeelden het leven Jezus en Maria.
In het voorjaar, in april, is er de ‘Bloesembedevaart’ voor ouders en
schoolgaande kinderen en speciaal voor eerste communicanten. Er is een
korte viering gevolgd door een processie in het Mariapark.
Kerkgangers nemen een bloesemtak mee en leggen die neer bij het beeld
van Maria van Renkum.
Tevens is er een bedevaart voor zieken en senioren.

Donderdag 24 maart 2022
BERG ATHOS = OROS ATHOS (Griekenland)
De berg Athos ligt op een schiereiland noordoostelijk van Griekenland. Het
eiland is een autonoom gebied en omvat twintig orthodoxe kloosters.
Bestuurd door de ‘Autonome Monastieke Staat’ van de Heilige Berg.
In 1046 heeft Keizer Constantijn IX Oros Athos erkend als monnikenstaat en
het voorschrift uitgevaardigd dat geen ‘baardlozen’ (vrouwen en jongeren) het
eiland mogen betreden.
Volgens de overlevering zou Maria, de moeder van Christus, daar samen met
de apostel Johannes, tijdens een storm zijn aangekomen. Maria zou hebben
gezegd: ´Dit is voortaan mijn tuin en geen enkele andere vrouw zal hier ooit
een voet zetten.`
Er mogen ook geen vrouwelijke dieren op het eiland zijn, maar dat wordt
minder streng gehandhaafd. De monniken hebben eiwit nodig bij het verf
maken voor iconen en poezen om ongedierte te bestrijden.
De bekendste icoon is de Tricheirousa, de driehandige. De derde hand zou
de hand van Johannes zijn die afgehakt was door keizer Leo III.

Tricheirousa van de Drie Handen, 14e eeuw,
Hilandar-klooster, Athos
https://mamaija.net/wiki/Gottesmutter_Tricheirousa

Vrijdag 25 maart 2022
VATICAANSTAD, Rome (Italië)
De ca. 2,9 miljoen inwoners tellende Italiaanse hoofdstad Rome lag ooit in
het centrum van het Romeinse rijk en was, vanaf de 4e eeuw na Christus,
hoofdstad van de christelijke wereld. Ook wel de stad waar de apostelen
Petrus en Paulus zijn gedood.
Rome is een wereldstad, op zeven heuvelen gebouwd, rijk aan historie, en
vol (oude) imposante gebouwen, kunst en andere bezienswaardigheden. Een
bruisende stad vol ‘heilige plaatsen’.
Een heel bijzondere heilige plaats is
Vaticaanstad, sinds 1929 een soevereine
staat. Deze ligt als een enclave in Rome.
Hier is, in de Sint-Pietersbasiliek, de stoel
van Petrus, de Heilige Stoel, de hoofdzetel
van de rooms-katholieke kerk gevestigd en
hier resideert de Paus die aan het hoofd
van de rooms-katholieke kerk staat.
Aan het begin van onze jaartelling, na het
leven van Jezus Christus, brachten joden
die christen geworden waren en jodengenoten of Godvrezenden, tot joden
bekeerde heidenen, via handelsroutes het christendom naar Rome.
Aanvankelijk trokken deze groepen mensen samen op maar rond het jaar 64
kwamen de christenen niet meer in de synagoge bijeen maar bij mensen
thuis. Men begon met een ´liefdesmaaltijd´ en sloot af met de viering van de
eucharistie.
De apostel Petrus, die door Christus zelf aangewezen is als degene op wie
Zijn kerk zou worden gebouwd 1), is waarschijnlijk rond het jaar 42 na
Christus, voor het eerst in Rome geweest. Vooraan in de Sint-Pietersbasiliek
staat de ‘Stoel van Petrus’. De heilige Petrus zou, als eerste bisschop van
Rome, op deze stoel, die hij van Pudens (een christelijke
Romeinse senator) kreeg, hebben gezeten. De overblijfselen van de stoel zijn door Bernini verwerkt binnenin een
groot bronzen altaar-monument. De ‘Stoel van Petrus’
staat symbool voor de eenheid van de kerk o.l.v. de paus.
Siricius (384-399) was de eerste bisschop van Rome die
zich paus noemde.
Ook de apostel Paulus is en Rome geweest. Zowel Petrus
als Paulus zijn uiteindelijke vermoord in de tijd van keizer Nero.
Destijds was op de plaats van het grote Sint-Pietersplein het circus waar veel
christenen vermoord zijn. De grote obelisk staat hier sinds 37 na Christus.
1) "Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen" (Mt. 16, 18).

Zaterdag 26 maart 2022
FULDA (Duitsland)
In de Duitse deelstaat Hessen ligt
de stad Fulda. De stad is gebouwd
bij het, in 744 in opdracht van
Bonifatius gestichte, Benedictijner
klooster. Op een deel van de
fundamenten van de oude,
afgebroken Ratgar Basilica is de
huidige dom gebouwd, de
Salvatorkathedraal. Een imposant
barok gebouw met een groot plein ervoor.
Bonifatius, die in 672 als Winfried in Wessex (Engeland) geboren is, heeft in
de omgeving van Fulda het geloof verkondigd en was vanaf het jaar 747
aartsbisschop van Mainz. Daarnaast maakte hij ook reizen, o.a. naar
Friesland waar hij in 754 bij Dokkum vermoord werd. Zijn lichaam werd naar
Fulda overgebracht en ligt nu onder het hoogkoor van de
dom in de Bonifatius-crypte begraven. Hierdoor is de stad
een belangrijke bedevaartplaats geworden. Elk jaar op 5
juni, de sterfdag van Bonifatius, trekken van heinde en ver
massaal mensen, in processie al zingend en met vaandels
en vlaggen, het plein op naar de Dom voor een pontificale
heilige mis, met meerdere bisschoppen en priesters, op het
grote plein voor de domkerk. Daar viert men staand of
zittend op houten banken de feestelijke eucharistieviering mee.
Indrukwekkend. En na de viering is er ‘Frühshoppen’ met bier en braadworst.
Fulda is een belangrijke plaats voor het katholicisme in Duitsland en jaarlijks
komen ook alle Duitse bisschoppen samen rond het graf van Bonifatius.
Naast de dom is het ‘Dom-museum’ met
religieuze kunst. Met een beetje geluk
maakt de rondleider attent op bijzondere
dingen die te zien of die niet tentoongesteld zijn. Verder is Fulda bekend
vanwege het stadsslot, de slottuin,
Michaelskirche, klooster Frauenberg, het
oude raadhuis, diverse kerken, de
Benedictijnse abdij van de heilige Maria, de Pauluspoort, de heksentoren,
Sint-Lioba en veel mooie en bijzondere andere gebouwen en plaatsen.
Fulda is een bijzondere en mooie bedevaartplaats. Tussen Dokkum en Fulda
wordt er een hecht contact onderhouden en er is regelmatig bezoek over en
weer.

27 maart 2022
VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Jozua 5, 9a.10-12; 2 Korintiërs 5, 17-21; Lucas 15, 1-3.11-32
Uit het evangelie van Lucas:
De Vader van de verloren zoon zei:
“Laten we eten en feestvieren,
want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden,
hij was verloren en is teruggevonden.”

Het is heilige grond als iemand tot inkeer komt en terugkeert naar huis. Het is
heilige grond elke keer als we oprecht berouw hebben van de dingen die
verkeerd zijn gegaan in ons leven, God om vergeving vragen en vanaf nu
opnieuw durven beginnen.
Wanneer heb jij de barmhartigheid van God ervaren?
De Vader in dit schilderij van Rembrandt heeft één vrouwelijke hand en één
mannelijke hand. God heeft de tederheid om ons liefdevol te omarmen en
God wijst ons met krachtige arm wegen ten leven.
Hoe ervaar jij God, als een vader, als een moeder, als een wolk van liefde, of
als een bron van wijsheid?
Heb je je wel eens verloren gevoeld en durfde je toen nieuwe wegen in te
slaan? Terug misschien naar waar je vandaan kwam?

Maandag 28 maart 2022
MARIA VAN SEVENWOUDEN, Bolsward
De Sint-Franciscusbasiliek in
Bolsward is het centrum van de
bedevaart van Maria van
Sevenwouden. Dit is het zuidelijke
gedeelte van Friesland dat uit zeven
grietenijen (gemeenten) bestaat.
In de kapel links van het hoofdportaal staat het Mirakelbeeld van ‘Onze
Lieve Vrouwe van Sevenwouden.’
Het beeldje stamt uit de 13de eeuw en is
sinds 1515 een mirakelbeeld en er wordt
een lange reeks wonderen aan het
beeldje toegeschreven. In 1515 wordt de
Hanzestad Bolsward geplunderd en er
wordt brand gesticht door de legerbende
met Saksische huurlingen, ‘De Zwarte
Hoop’. Het houten Mariabeeld van de kerk
komt in de stadsgracht terecht en drijft
miraculeus, ‘opwaarts staande’, ongeschonden in het water.
Het mirakelboek doet verslag van de vele gunsten en genezingen van
gelovigen die sindsdien in de Bolswarder kapel bij het beeld de voorspraak
van Maria vroegen. Het oorspronkelijke middeleeuwse Mariabeeld staat
tegenwoordig in de Sint-Franciscusbasiliek van Bolsward.
Eens had het beeld dus een eigen kapel.
Daar waar de Broerestraat de Kerkstraat
kruist stond, recht tegenover het Armenhuis,
over de Kempenshaven heen gebouwd, de
ingang op de brug: ‘Onze Lieve Vrouw op de
post.’ Nog steeds zien we daar een
gedenksteen.
In 2015 is de bedevaart in Bolsward in ere hersteld met een processie ter
gelegenheid van het 500-jarig jubileum. De feestdag van Maria van
Sevenwouden is de zondag voor Pinksteren, de dag dat Bolsward werd
geplunderd door de ‘Zwarte Hoop’. Het is de zondag waarop de kerk
herdenkt dat Maria en de leerlingen van Jezus biddende waren in het
Cenakel (zaal van het laatste Avondmaal).

Dinsdag 29 maart 2022
LHASA EN STUPA, Hantum en DHARMAHUS, Leeuwarden

Foto is van A. Wachter

Lhasa is de traditionele hoofdplaats van de Boeddhisten in Tibet. De Dalai
Lama is daarvan het hoofd maar moest vluchten. Hij woont nu in India. De
Dalai Lama wordt als zodanig gereïncarneerd.
Boeddhisme is een levensbeschouwing en religieuze stroming die ontstond
uit de leer, die volgens de overlevering werd gesticht door Gautama Boeddha
in de 6e eeuw voor Christus.
Boeddhisten geloven dat het leven een telkens opnieuw geboren worden is.
Er is geen god.
Een belangrijk symbool is het wiel. Boeddha’s worden op vele manieren
afgebeeld.
De 5 leefregels in simpele woorden: niet doden, niet stelen, geen seksueel
wangedrag, niet liegen, geen alcohol en drugs gebruiken.
Het doel is het bereiken van ‘De Verlichting’. Mediteren is een manier om dat
te bereiken.
Gebedshuizen en plekken heten stupa. In Friesland is een stupa in Hantum.
In Leeuwarden concentreert de Boeddhistisch gemeenschap zich in
het Dharmahuis aan ‘de Tuinen’.

Woensdag 30 maart 2022
IONA (Schotland)

De Abdij van Iona
Met twaalf volgelingen maakte Sint-Columba in het jaar 563 per roeiboot de
overtocht van Ierland naar het eiland Iona en stichtte daar de inmiddels
wereldberoemde Abdij van Iona.
Sint-Columba en zijn volgelingen bouwden hun eerste kerk ten noorden van
de huidige abdij. Het eiland werd het centrum van het christendom en vrijwel
alle vroege koningen van Schotland werden op Iona begraven. De enorme
invloed die de abdij van Iona had op het verkondigen van het evangelie blijkt
wel uit de vele kloosters en bisdommen die op initiatief van de abdij in heel
Schotland en Ierland werden gesticht.
In het jaar 806 werd de hele populatie van het eiland door de Vikingen
uitgemoord. De abdij raakte in ernstig verval en pas in de 13de eeuw schoot
Margaretha van Schotland te hulp en werden de robuuste gebouwen van de
abdij omgevormd tot een Benedictijner klooster.
Sinds 1983 is er een oecumenische gemeenschap in de abdij gevestigd. De
historische waarde van de abdij van Iona is voor het christendom van
onschatbare betekenis. Het eiland Iona, aan de Westkust van Schotland
gelegen, is dan ook een bedevaartsoord waar jaarlijks duizenden gelovigen
naar toe trekken.

Donderdag 31 maart 2022
NAZARETH (Israël)

De stad Nazareth is voor altijd verbonden met Maria, Jozef en Jezus. Hier
kreeg Maria de aankondiging van de engel Gabriël dat ze zwanger zou
worden van Jezus Messias. Deze kerk heet dan ook ´de Kerk van de
Annunciatie´. In de zuilengangen rondom vind je afbeeldingen van Maria
vanuit de hele wereld, een Japanse Maria, naast een Zuid-Amerikaanse, een
Westerse en een Afrikaanse Maria, een prachtige plek om de rozenkrans te
bidden.
Midden in de kerk, achter het altaar, is de grot waar Maria de engel heeft
ontmoet. Even verderop in de straat zijn opgravingen van het huisje waar de
Heilige Familie zou hebben gewoond en de timmerwerkplaats ernaast.
Bijzonder is het dat in de huidige stad Nazareth vooral mensen van Arabische
of Palestijnse komaf wonen die moslim zijn. Ze zijn heel erg trots op hun
Heilige Familie en op de bijzondere plek die Maria inneemt in hun stad. Ik
wens ons toe dat Nazareth ons uitdaagt om te zoeken naar verbinding tussen
mensen van verschillende religies en naar duurzame vrede.

Vrijdag 1 april 2022
MARIAPARK VAN MEERSEL DREEF, Hoogstraten (België)
Bij de oprichting van kerk en klooster is er een park met volksdevotie.
De huidige grot werd gebouwd als inlossing van een belofte, gedaan door de
provinciale overste van de Belgische minderbroeders kapucijnen, tijdens een
woelige zeereis naar de missie in Pakistan.
Na drie dagen storm, dreigde de boot te vergaan in de zee.
Pater Jan-Baptist Rutten uit Meerle, beloofde een grot te bouwen indien ze
veilig mochten aanlanden. Na een behouden thuiskomst werd deze
Lourdesgrot opgetrokken van perfiersteen uit de groeven van Bierk, provincie
Brabant.
De grot werd plechtig ingezegend door mgr. Pelckmans, geboren te Turnhout
en kapucijnerbisschop van Lahore-missie in Pakistan op 20 oktober 1895.
Sinds die tijd is het Mariapark een bekend bedevaartsoord.
Ook Pater Pio, kapucijn, wordt hier vereerd.
In het park kun je ook de kruisweg vinden en de begraafplaats waar de paters
kapucijnen na hun overlijden ten grave worden gedragen.

Zaterdag 2 april 2022
NIJKLEASTER, Jorwert

Een ‘protestants klooster’ in Friesland.
Een plaats voor stilte, bezinning en verbinding.
Een nieuw klooster in Jorwert: een bijzondere plek waar je je in alle rust kunt
terugtrekken, maar tegelijkertijd een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in
liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.
Sinds 2012 is ds. Hinne Wagenaar bezig zijn droom waar te maken: een
pioniersplek van de protestantse kerk met als centrum de Redbadtsjerke
in Jorwert. De volgende stap is het fysieke klooster dat gebouwd gaat worden
bij boerderij Westerhûs in Hilaard.
Er zijn diverse activiteiten, o.a. de kleasterkuier. Een wandeling op
woensdagmorgen, deels in stilte en deels in gesprek met elkaar. Deze wordt
afgesloten met een gezamenlijke lunch.

3 april 2022
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lezingen: Jesaja 43, 16-21; Filippenzen 3, 8-14; Johannes 8, 1-11

Uit de profeet Jesaja:
Denk niet meer aan het verleden
en sla geen acht op wat reeds lang
voorbij is:
Ik onderneem iets nieuws,
het begin is er al: ziet ge het niet?
Een weg leg Ik door de steppe,
rivieren laat Ik stromen door de
woestijn.
De wilde dieren zullen ontzag
voor Mij hebben,
de jakhalzen en de struisvogels;
want door de steppe laat Ik beken
stromen,
rivieren door de woestijn,
zodat mijn uitverkoren volk zich kan
laven:
en dit volk dat Ik mij gevormd heb
zal mijn lof verkondigen!

Heilig is het moment dat we durven vertrouwen op een nieuwe toekomst. God
wil altijd nieuwe wegen wijzen en begint er al mee. Als wij op zijn wegen
gaan, dan zullen rivieren stromen in de woestijn en dan kunnen we zingen
van Gods nabijheid.
Wat brengt u aan het zingen?
Welke nieuwe wegen bent u gegaan in uw leven?
En wat maakt u blij?
Huub Oosterhuis heeft deze tekst prachtig op muziek gezet. Met de volgende
link kunt u het beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=AV8OBlkZ8a4

Maandag 4 april 2022
SINT-CHRISTOFFELKATHEDRAAL, Roermond

In Roermond staat de enige Sint-Christoffelkathedraal ter wereld.
Oorspronkelijk als kerk gebouwd in 1410 volgden door de eeuwen heen veel
verbouwingen en kreeg de Sint-Christoffelkerk in 1662 de status van
kathedraal van het bisdom Roermond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
hij door de Duitsers zwaar beschadigd en in 1992 zorgde een aardbeving
voor veel schade. De renovatie, waarbij de kathedraal tevens werd
heringericht vond in 2016 haar voltooiing.
“Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders,
schatgravers, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen
besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel,
watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn van de bewoners van de stad
Roermond.” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Christoffel_van_Lyci%C3%AB)
Een groot beeld van hem met Christus op zijn schouder siert de top van de
kathedraal.

Dinsdag 5 april 2022
CALCUTTA (India)

Hier in Calcutta is het graf van Moeder Teresa. Elk jaar op haar sterfdag
komen veel zusters van de naastenliefde samen om te bidden. Ze worden
door hun stichteres geïnspireerd om net als zij zorg te dragen voor de meest
kwetsbare mensen op onze wereld: de mensen die leven in extreme
armoede, kinderen die opgroeien zonder ouders, en zij die lijden onder
ernstige ziektes. Nabij zijn aan hen die niemand hebben, een leven in
soberheid en intensief gebed voor allen die aan hun zorg zijn toevertrouwd,
tekent het leven van de zusters van Naastenliefde die wereldwijd actief zijn.
Deze heilige plek mag ook ons inspireren om om te zien naar de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving en te kiezen voor een sober leven
toegewijd aan God en aan elkaar.

Woensdag 6 april 2022
ONZE LIEVE VROUW TER NOOD, Heiloo
Gelegen te Heiloo in Noord Holland is het
grootste Maria bedevaartsoord in Nederland,
Onze Lieve Vrouw ter Nood.
Heiloo is een samentrekking van de woorden
Heilig en Loo, wat betekent in oud Nederlands
“bos.”
De geschiedenis gaat terug tot het eind van de 14de eeuw.
Een boer vond op zijn land een Mariabeeld. Hij nam het mee naar huis maar
op miraculeuze wijze keerde het terug naar de plaats van vinding.
Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust van Heiloo.
De schipper bad tot God. Boven het gebulder en geraas van de wind hoorde
hij een vrouwenstem die zei: “Als ge mij gaat eren zal de wind keren.”
De schipper ‘herkende’ de stem van de moeder Gods en beloofde haar, zich
in te zetten voor haar verering.
Veilig aan land kwamen beide bovenstaande verhalen bij elkaar en werd met
de bouw van de Mariakapel begonnen. Tot op de dag van vandaag is het een
pelgrimsoord waar Maria vereerd wordt.

Donderdag 7 april 2022
SERGIJEV POSSAD (Rusland)
Sergijev Possad (Sagorsk) is een plaats in
Rusland, noordwestelijk van Moskou. Het
is het geestelijk centrum van de RussischOrthodoxe Kerk.
In de kloosterkerk bevindt zich de
beroemdste icoon van de Moeder Gods
van Smolensk, een icoon die als
wonderdoend wordt vereerd.
De icoon toont de rechtopstaande Moeder
Gods; zij wijst met haar rechterhand naar
het Kind, dat zij op de linker arm draagt.
Christus zegent met zijn rechterhand,
terwijl hij in zijn linkerhand een tekstrol
vasthoudt.
De oorspronkelijke icoon is sinds 1941
verdwenen toen de Duitse troepen Smolensk verwoestten.
Het klooster werd in 1345 gesticht door Sergij van Radonez en gewijd aan de
Drie-eenheid. In de 15e eeuw werd de Heilige Geestkerk gebouwd, met zijn
typische uivormige daken met gouden sterren op een blauwe achtergrond. In
de 18e eeuw werd een 4e kerk gebouwd in dit kloostercomplex, de
Sergiuskerk.

Vrijdag 8 april 2022
RUSSISCH-ORTHODOX KLOOSTER, Hemelum

Het Friese dorp Hemelum is al eeuwenlang verbonden aan bisschop en
wonderdoener Nicolaas van Myra, die in de volksmond grote bekendheid
geniet als Sinterklaas. Deze in Turkije geboren weldoener werd rond 280 na
Christus geboren en overleed in 342 of 352. Hij werd twee eeuwen later door
de rooms-katholieke kerk heilig verklaard.
In het rustieke dorp Hemelum, gelegen in het schitterende Gaasterland, heeft
sinds 1999 de Russisch-orthodoxe gemeenschap haar intrek genomen in de
voormalige gereformeerde kerk en er een klooster van gemaakt. Dit is de
geestelijke ontmoetingsplaats voor alle orthodox gelovigen in NoordNederland en een plaats waar ook kerkdiensten worden georganiseerd.
Een klooster in Hemelum is niet nieuw. Reeds in de middeleeuwen werd er
door de benedictijnen uit Stavoren een klooster in Hemelum gebouwd ter
nagedachtenis van de heilige Nicolaas. Op de plaats van de bouw staat nu
de hervormde Nicolaaskerk van Hemelum.
Friese teksten bij de iconen van de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn een bewijs
van de uitstekende band tussen het klooster en de Friese bevolking.

Zaterdag 9 april 2022
GEBOORTEGROND

Velen denken met weemoed en ontroering terug aan de plek waar ze
geboren zijn of waar ze opgegroeid zijn. Daar liggen je wortels. Het
landschap en de mensen om je heen hebben je gevormd. Het is heilige grond
geworden. Het is de plek waar je waarden zijn ontwikkeld.
De geboortegrond is verbonden met je ouders, met de mensen uit wiens
liefde je bent voortgekomen. Niet alleen de plek waar je geboren wordt, is
door hen bepaald, ook wie je wordt. Ongemerkt nemen we dingen over van
onze ouders. Van sommige zaken willen we echt afscheid nemen, maar
twintig jaar later herken je dat je hetzelfde doet als je vader of je moeder.
Liefdevol omarmen en de scherpe kantjes bijslijpen is het enige wat we
kunnen.
Van onze ouders erven we ook de liefde voor bossen of juist voor de leegte
van het wad, voor de weilanden vol koeien en vogels of voor het varen op de
meren. Geboortegrond is een plek waarnaar we heimwee kunnen hebben.
Terugkeren naar je geboorteplek is als een bedevaart.

10 april 2022
PALMPASEN
Lezingen: Lucas 19, 28-40; Jesaja 50, 4-7; Filippenzen 2, 6-11; Lucas 22, 1423,56
Uit het evangelie van Lucas:
Ze brachten het veulen bij Jezus,
wierpen er hun mantels overheen
en hielpen Jezus erop.
Terwijl Hij voorttrok
spreidden ze hun mantels op de weg uit.
Toen Hij de stad naderde,
begonnen zijn talrijke volgelingen,
reeds op de helling van de Olijfberg,
opgetogen en met luide stem God te prijzen
om alle wonderen die zij gezien hadden.

Heilig zijn de plekken waar vreugde en verdriet dicht bij elkaar liggen. Op
Palmzondag vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Heel
veel mensen zingen: Hosanna in de hoge! En Gezegend Hij die komt in de
naam van de Heer! Meteen daarna horen we het verhaal van Jezus’ lijden en
sterven aan het kruis.
Dit gebeurt ook in ons leven. Soms is een opa of oma net gestorven als er
een kleinkind wordt geboren. Vreugde en verdriet liggen naast elkaar en
Gods nabijheid wordt juist dan heel erg gevoeld. Heeft u hier voorbeelden
van in uw eigen leven?

Maandag 11 april 2022
SINT-LIDUINAKERK, Schiedam

De Sint-Liduinakerk in Schiedam is een rooms-katholieke kerk. Deze is
vernoemd naar Liduina van Schiedam. Zij is patrones van de zieken en het
ziekenpastoraat.
De Sint Liduinakerk werd in 1859 in gebruik genomen en heette in eerste
instantie de O.L.V. Visitatiekerk. In de volksmond werd het echter vanwege
de ligging in het Frankeland de Frankelandsekerk genoemd. In de kerk
werden de relieken van de heiligverklaarde Liduina van Schiedam bewaard.
In 1931 werd derhalve de naam officieel omgedoopt tot de Sint-Liduinakerk.
Liduina groeide als kind in grote armoede op en kwam op 15-jarige leeftijd op
het ijs zwaar ten val. Sindsdien kampte zij tot haar overlijden in 1426 met veel
pijn. Veelal aan het ziekbed gekluisterd was zij, door haar liefde en
genegenheid voor de medemens, een inspiratiebron voor velen en werd zij al
tijdens haar leven als heilige beschouwd. Hoewel Liduina van Schiedam niet
officieel door de rooms-katholieke kerk heilig werd verklaard, is bij pauselijk
discreet vastgesteld dat de status van heilige haar wel toekomt.

Dinsdag 1 april 2022
TAIZÉ (Frankrijk)

Taizé is een heel klein dorpje op een heuvel in de Bourgogne in Frankrijk. Op
zoek naar een plaats waar jonge theologiestudenten samen konden komen
voor studie, meditatie en gesprekken met medechristenen kwam Roger
Schutz daar in 1940. Hij was theologiestudent in Genève. Aan het eind van
WO II vestigde hij zich in Taizé met 7 anderen. In 1949, met Pasen, legden zij
hun geloften af van gehoorzaamheid en celibaat.
De broeders legden de nadruk op de oecumene en nu is het een
oecumenische communiteit die zich toelegt op gebed en onderling gesprek.
Taizé hecht veel waarde aan gebed en samen vieren. Daardoor ontstonden
de liederen van Taizé. Liederen van enkele regels die steeds worden
herhaald.
Jaarlijks komen er zo’n 200.000 jongeren naar Taizé, meestal voor een
bezoek van een week. Zij worden opgeroepen tot een pelgrimsweg van
vertrouwen, die zij gaan in hun eigen land en hun eigen gemeenschap.
Frère Roger stierf in 2005 en werd opgevolgd door Frère Alois.

Woensdag 13 april 2022
ABDIJ VAN POSTEL (België)
In de abdij van Postel
staat de verering van
Sint-Norbertus van
Gennep centraal in het
prediken van het geloof
en wordt de schitterende Abdij jaarlijks door
veel pelgrims bezocht.
Men organiseert
wandelingen in de fraai
aangelegde tuinen en
in de abdij kunnen de
mensen genieten van
een zeer interessante
rondleiding.
In de middeleeuwen werden de Norbertijnen naar Postel gestuurd met de
opdracht een kerk te bouwen. Door constante uitbreidingen vormde zich de
huidige abdij. Men heeft veel voor het rooms-katholieke geloof betekend. De
abdij leverde samen met andere norbertijnenabdijen veel pastoors aan de
parochies in de Noordelijke Nederlanden om de rooms-katholieke
geloofsovertuiging in stand te houden. Kijken we naar de vele roomskatholieke kerken dan kan van een geslaagde missie gesproken worden.
Nu anno 2022 floreert de abdij van Postel nog steeds als voorheen. De
gepredikte geloofsovertuiging in combinatie met de imposante en uiterst
fraaie gebouwen waaruit de abdij bestaat, vormen een enorme
aantrekkingskracht op velen en het is bij uitstek een plek waar roomskatholieken zich thuis voelen.
Norbertus van Gennep was een rooms-katholieke bisschop. In 1582 werd hij
door paus Gregorius VIII heilig verklaard en wel op 6 juni van dat jaar. Zijn
naamdag!

De Sint-Vitusparochie Leeuwarden steunt via Vastenactie 250 gezinnen in
tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter,
menswaardig bestaan.
Wilt u dit project ondersteunen dan kan dit door een gift via de collectes
van de Sint-Vitusparochie Leeuwarden of rechtstreeks aan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Witte Donderdag 14 april 2022
TABERNAKEL
Mozes, de leider van de Israëlieten, heeft op de berg Sinaï, van God twee
stenen tafelen met de 10 geboden erop gekregen. In de tijd van de uittocht uit
Egypte (ongeveer 1430 v. Chr.) maakte men een ark, een draagbare kist, om
de stenen tafelen in te bewaren. De kist was van
acaciahout, goud, zilver en koper gemaakt.
In het Oude Testament wordt gesproken over Tabernakel
of ontmoetingstent. De tent was verplaatsbaar en stond
symbool voor Gods aanwezigheid (Exodus 28:8). Het
Tabernakel deed dienst als een plaats om God te aanbidden en werd buiten het kamp neergezet. Op momenten dat God met
Mozes sprak stond er een wolkkolom naast de ingang. Dit was ook het punt
waar het volk zich op richtte tijdens het aanbidden. Het Tabernakel is een
heilige plaats en dient met ontzag en eerbied betreden te worden.
Binnenin het Tabernakel (Exodus 3639) hing een gordijn en hierachter was
een schrijn, een kubusvormige ruimte,
het Heilige der Heiligen ofwel
allerheiligste genoemd waar de ark van
het verbond stond met de twee stenen
tafelen (met de 10 geboden erop) erin.
In de buitenste kamer waren een
reukaltaar, een lampenstandaard en
een tafel voor het toonbrood. In de voorhof stonden een brandofferaltaar en
koperen wasbekken waar de priesters zich konden wassen.
Het Tabernakel en het inventaris werden bij de inwijding gezalfd met olie.
Daarna werden het koperen bekken en het brandofferaltaar gezalfd en
tenslotte werd Aaron gezalfd voordat hij tot hogepriester werd aangesteld.
Aaron en zijn zonen, die voor de inwijding gereinigd en met priestergewaden
gekleed waren, bleven 7 dagen in het Tabernakel om met aanvullende offers
het Tabernakel verder te heiligen. Op de 8e dag kwam het volk voor de tent
bijeen en werden er zoen- en dankoffers gebracht. Alleen priesters mochten
in het heilige komen. Mozes en Aaron zegenden het volk en daarna kwam er
vuur uit het Tabernakel dat de offers op het brandofferaltaar verbrandde.
In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het om Gods aanwezigheid
tussen de mensen gaat. Als Jezus aan het kruis sterft is Hij het volmaakte
zoenoffer, het volmaakte offerlam. In de katholieke kerk is het Tabernakel het
sacramentshuis, een vaak rijk versierde kluis waarin de geconsacreerde
hosties worden bewaard die het Lichaam van Christus vertegenwoordigen.

Goede Vrijdag 15 april 2022
SINT JAN, Den Bosch
In de binnenstad van 's-Hertogenbosch staat een grote, imposante basiliek;
de Sint-Janskathedraal, in de volksmond de Sint Jan, één van de zeven
Nederlandse
kathedralen.
De kerk is gebouwd tussen
1350 en 1530
en was een
vervanging van
een oude
romaanse kerk.
Delen van een
oude romaanse
toren zijn
behouden gebleven.
Het is een rijk
versierde
gotische kerk,
prachtig om te zien met o.a.: koorbanken met snijwerk uit de vijftiende eeuw,
een koperen doopvont uit 1492 (door meester Aert van Tricht uit Maastricht),
het Lijdensaltaar (een retabel van houtsnijwerk met geschilderde panelen uit
circa 1500), geschilderde panelen, een preekstoel uit de zestiende eeuw in
renaissancestijl, een orgelkast uit ca. 1620 en het grote orgel uit 1622, glasin-loodramen uit de negentiende eeuw, engelen-beelden, kruisbloemen en
pinakels en nog meer moois.
Vanwege de Zoete
Moeder, het Mariabeeld
uit de dertiende eeuw
achterin de kerk, heeft de
paus de kerk de titel
‘basiliek’ verleend. Aan
het Mariabeeld worden
veel wonderen
toegeschreven en hier
komen veel mensen een
kaarsje opsteken. Het
eikenhouten Mariabeeld is
gekleed met een mantel.

Stille Zaterdag 16 april 2022
KLOOSTER REDEMPTORISTEN, Wittem
Het prachtige
klooster in Wittem
staat geheel in het
teken ter nagedachtenis aan de in 1904
door paus Leo XIII
heilig verklaarde
Gerhardus Majella.
De ligging in het
Zuid-Limburgse
heuvelland is
schitterend en het
klooster is een waar
bedevaartsoord
geworden.
Oorspronkelijk is de kloosterkerk Wittem in opdracht van Graaf Ferdinand in
1732 gebouwd. Nadat de kloosterbroeders tijdens de Franse revolutie
werden verdreven, werd het klooster in 1836 weer in gebruik genomen door
de redemptoristen en fungeerde het voornamelijk als opleidingscentrum.
Gezien de enorme belangstelling onder de studenten werd het oude klooster
afgebroken en bouwde men een groot nieuw klooster. De abdij is
tegenwoordig het centrum van veel activiteiten. Zo worden er bijvoorbeeld
pelgrimstochten en op zondag gebedsdiensten georganiseerd. Gasten en
bezoekers kunnen een kaars opsteken en in alle rust hun geloofsovertuiging
beleven.
Gerhardus Majella werd in 1726 geboren als zoon van een kleermaker. In
1749 sloot hij zich aan bij de redemptoristen. Vaak ging Gerhardus op
bedeltocht om voor zijn medebroeders te kunnen zorgen. De heiligverklaring
heeft hij te danken aan het uitdrijven van duivels en wonderbaarlijke
genezingen. Hij overleed op 29 jarige leeftijd aan tuberculose. Gerardus
Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

17 april 2022
PASEN, FEEST VAN DE VERRIJZENIS
Lezingen: Handelingen 10, 34a.37-43; Kol. 3,1-4; Johannes 20, 1-9
Uit het evangelie van Johannes:
Toen pas ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf was
aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet
begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest
opstaan. Daarop keerden de leerlingen naar huis terug.

Overal waar Gods liefde sterker is dan de dood, daar vieren we Pasen, daar
is de Verrijzenis van Christus tastbaar, daar wordt de aarde heilige grond. Ik
raak ontroerd als een winkelier midden in coronatijd een creatieve manier
vindt om zijn handel toch door te laten gaan. Een paaservaring is er als een
klein meisje leert fietsen. De eerste keer valt ze bijna meteen om, de tweede
keer belandt ze in de heg, de derde keer gaat het al beter en uiteindelijk na
veel oefenen rijdt ze vrolijk weg, totdat ze zwaait en alsnog omvalt. Pasen is
als leren fietsen met losse handen en de vreugde voelen van de wind in je
haren. De wereld ligt voor je open. Heeft u ook zulke mooie ervaringen van
Verrijzenis, van een nieuw begin, van hoop?
Zalig Pasen !!

18 april 2022
2E PAASDAG
JERUZALEM (Israël)

Een oude, bijzondere stad die zowel door Israël als Palestina als hoofdstad
wordt gezien. Jeruzalem, de stad van heilige plekken voor joden, christenen
en moslims.
Hieronder volgt een klein inkijkje in de geschiedenis van deze stad.
Het verhaal gaat dat koning David, in 1004 v.Chr. Jeruzalem veroverde op de
Jebusieten en tot hoofdstad maakte. Koning David haalde ook de Ark naar
Jeruzalem en in 970 v.Chr. liet Salomo (zijn zoon) de tempel bouwen. In de
tijd van de Babyloniërs werd de tempel verwoest. Later, onder Perzisch
bewind werd de tempel herbouwd en in 445 v.Chr. kreeg Nehemia het voor
elkaar dat ook de tempelmuur herbouwd mocht worden. Eeuwen later, in 63
v.Chr. namen de Romeinen Jeruzalem in en werd Judea een vazalstaat van
Rome. Herodes de Grote versterkte en verfraaide de (tweede) joodse tempel.
Tussen het jaar 30 en 33 na het begin van onze jaartelling, wordt Jezus van
Nazareth ter door veroordeeld en aan het kruis genageld op bevel van de
Romeinse perfect Pontius Pilatus.
In 66 na Chr. verwoestten de Romeinen de tempel. Alleen de westelijke
muur, de Klaagmuur bleef staan. In 335 liet keizer Constantijn op de plaats
waar Jezus veroordeeld is, de Heilig Grafkerk bouwen.
In 637 kwam Jeruzalem in handen van de Arabieren en kreeg bekendheid als
‘Al-Qoeds’, heilige stad. Volgens de islamitische godsdienst is de profeet
Mohammed, na een wondere nachtreis vanuit Mekka, vanaf de Tempelberg
naar de hemel opgestegen.

In 1071 veroverden de Turkse Seltsjoeken de stad en staken synagogen en
kerken in brand. Ook christelijke pelgrims werden lastig gevallen. Dit lokte de
kruistochten uit. De stad kwam regelmatig in andere handen terecht. In de tijd
van het Ottomaanse rijk keerden veel gevluchte joden naar Jeruzalem terug.
In 1917 veroverden de Britten Jeruzalem. Met Britse mandaat, in 1922 om
Palestina te besturen, zeiden zij de joden te willen helpen met de totstandkoming van een nationaal tehuis in Palestina, iets waar het Arabische deel
van de bevolking tegen in opstand kwam. In 1947 bepaalde de VN dat
Jeruzalem onder speciaal bewind zou komen en door de VN bestuurd zou
worden.
In 1948 riep men de staat Israël uit. Daarna ging het touwtrekken tussen
diverse ‘landen’ en religies, om delen van Jeruzalem, door tot op de dag van
vandaag.
We vieren vandaag nog steeds Pasen. Het is de tweede dag na de verrijzenis
van Christus die zijn leven gegeven heeft omwille van onze zonden en voor
onze redding. Zijn dood was niet het einde maar het begin want Hij beloofde
ons de uitstorting van de Heilige Geest. Dit vieren wij op het feest van
Pinksteren. Door de komst van de Heilige Geest kunnen wij in de voetsporen
van Jezus gaan en zelf tot een ‘heilige plek’ worden. Als u wilt dan kunt ook u
om de uitstorting van de Heilige Geest aan God vragen.

Hopelijk heeft deze vastenkalender u geïnspireerd. De VOM van de SintVitusparochie Leeuwarden heeft met liefde en zorg aan de totstandkoming
van deze kalender gewerkt en wil de Vastenactie nog één keer onder de
aandacht brengen.
Je land is je leven is het thema van de Vastenactie dit jaar. Vastenactie
steunt wereldwijd inheemse volken om hun land te behouden en de rijkdom
aan planten en dieren die er leven te bewaren.
Een van de projecten ondersteunt de Syrische vluchtelingen in Libanon die
door de oorlog huis en haard zijn kwijtgeraakt. In Libanon leven 884.000
Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun
nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is
het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen
school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via
Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het
opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De Sint-Vitusparochie Leeuwarden steunt via Vastenactie 250 gezinnen in
tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter,
menswaardig bestaan.
Wilt u dit project ondersteunen dan kan dit door een gift via de
parochiecollectes of rechtstreeks aan:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Een goede tijd onderweg naar Pinksteren en hartelijke groeten
namens de Sint-Vitusparochie Leeuwarden.

