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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Herderlijke groet aan het begin van de Veertigdagentijd
- Verlenging van de lockdown
- Aswoensdag
- Bestrooiing met as
- Vastenactie 2021
- Vastenoffer betalen
- Collectes betalen
- De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Herderlijke groet aan het begin van de Veertigdagentijd
Zusters en broeders in Christus,
In de Marcuspassie roepen voorbijgangers allerlei commentaren naar Jezus. Ze doen het als hij
gekruisigd is: red jezelf, kom af van het kruis, laat ons eens wat zien. Ze doen het ook al eerder in de
passie, als ze verbaasd zijn dat een vrouw dichterbij Jezus komt dan zij gewenst vonden, en een
buitenproportionele hoeveelheid kostbare zalf over het hoofd van Jezus gooit. Jezus wijst hen
terecht: ze doet juist wat ze kan! Zulke ruimhartige aandacht, zulke overvloed, zoveel zorg, zo ziet
het Evangelie er uit!
Sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar is de coronacrisis het gesprek van de dag. Haast tot vervelens
toe delen we in de litanie van de door corona getroffenen: ouderen en jongeren en al wie daar
tussenin zit; diegenen die heel hard moeten werken in de zorg of het onderwijs en allen die
plotseling geen werk meer hebben; idealisten die kansen zien voor een fundamenteel betere
wereldorde en realisten die de vrijheid van de burger ernstig ingeperkt zien. Meer nog dan voorheen
worden we geconfronteerd met de vraag op welke fundament we ons bestaan bouwen. Waar halen
we hoop en vertrouwen vandaan? Wat kunnen we meer doen dan van de zijlijn commentaar
leveren? Hoe voorkomen we dat we vervallen in onverschilligheid of cynisme?
Met vallen en opstaan hebben we in het afgelopen jaar in de zich steeds weer wijzigende
omstandigheden onze weg als samenleving moeten vinden. Ook in onze parochies en staties zijn de
pastoors en besturen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de onderlinge band vast te houden of
opnieuw vorm te geven.
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Juist omdat de vanzelfsprekende vormen van onderling contact wegvielen, zoals rond onze
kerkdiensten, realiseerden we ons hoe belangrijk die momenten zijn en hoe je ze soms ook op
andere manieren kan invullen. Wat waren mensen blij als ze een simpele groet, een kaartje, een
boekje of een kaars van de parochie thuisbezorgd kregen! Hoeveel reistijd scheelde het vergaderen
per zoom of teams niet. Hoe goed was het, dat de jongeren via het beeldscherm contact konden
houden en ervaringen konden uitwisselen. Hoe wonderlijk was het om te merken hoe fijn het was als
je elkaar toch weer even in levenden lijve kon ontmoeten, zelfs als je geen zoen of hand gaf en die
verantwoorde afstand in acht nam.
Afstand en nabijheid zijn de kernwoorden van dit jaar: afstand om het leven veilig te houden,
nabijheid om het leven menselijk te houden. Het zijn precies de woorden die onze verhouding tot
God ook bepalen. In de Marcuspassie heeft Jezus het over de Machtige, en over de Mensenzoon, die
met de wolken van de hemel zal komen. Gebruikelijke beelden, maar wel taal waarin je God kan zien
als hoog verheven boven alles wat wij denken of doen. Tegelijkertijd komt de Heer in het evangelie
ook heel dichtbij ons, zoals wanneer Hij bedroefd en angstig is zoals wij kunnen zijn.
Vandaag, evenmin als in de Marcuspassie, geeft de Heer altijd een gepast antwoord op de vragen die
wij stellen. Dat kan ergernis opwekken, zoals de meeste mensen in de Marcuspassie zich aan Jezus
geërgerd hebben. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat dat er antwoord komt, zoals er in de
geschiedenis van Israël en van de kerk altijd antwoord gekomen is. Geloven is nabij komen zoals de
vrouw met de kruik deed. Geloven is een houding van vertrouwen dat God al dichtbij je is in alle
hoogte- en dieptepunten van het leven. Geloven betekent daarom niet zoiets als ‘ik geloof het wel’,
waarna je achterover leunt en niets meer doet of de wereld hooguit van je commentaren voorziet.
Integendeel: geloven roept op tot verzet tegen ‘zo is het nu eenmaal’, alles wat zich als goddelijke
macht aandient, mensen het idee geeft dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd en dat je het op je eentje
maar moet redden. Geloven is actieve toewijding aan alles wat Jezus door zijn passie en Pasen voor
ons heeft geopend: nieuw leven.
Wat geeft ons moed in deze coronatijd? Dat we aan Gods toekomst toegewijd blijven! Dat we op
weg daarnaartoe elkaar zien en kennen! Dat wij elkaar blijven vertellen en samen blijven vieren dat
God ons ziet en kent – en ons nooit in de steek laat.
2

Nieuwsbrief
Parochie H.Maria Maior te Dordrecht
16 februari 2021

Wat een troost is dat in een troosteloze wereld, wat een hoop en vertrouwen geeft dat voor wie
twijfelt of moedeloos is, wat word je rijk als mens als je je medemens ontmoet als geschenk van God.
Wij zijn allemaal geroepen om naar elkaar om te zien, en om alles wat we van God hebben gekregen,
onze talenten en onze gebreken, onze overvloed en onze tekorten, in zijn naam ruimhartig met
elkaar te delen.
Ooit is deze crisis weer voorbij. Mensen die dan leven zullen op ons terugkijken en dan hopelijk
kunnen zeggen: in hun geloof hebben ze elkaar met Gods hulp staande gehouden en als iemand viel,
hebben ze die overeind geholpen. Omdat ze elkaars lasten droegen, werden die licht. Zo
verkondigden ze het kruis en de opstanding van degene die hen door de crisis heen naar het licht van
de nieuwe schepping voorging: Jezus Christus de Heer. Wij wensen u een gezegende vastentijd.
Utrecht/Amsterdam, februari 2021
+ Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

Verlenging van de lockdown
Vanwege de verlening van de huidige lockdown tot in ieder geval 1 maart 2021 zal ons kerkgebouw
conform de huidige maatregelen tot diezelfde datum gesloten zijn. Voor veel mensen is dit geen
eenvoudige tijd. De bisschoppen danken alle pastores, kerkbestuurders en vrijwilligers voor het
blijven omzien naar elkaar. Dat is extra belangrijk, nu onze kerken als gevolg van de verlengde
lockdown voor de rest van deze maand voor vieringen en gemeenschappelijke activiteiten
nog gesloten blijven. We hopen dat de door de regering aangekondigde persconferentie van 23
februari meer uitzicht gaat bieden voor het geleidelijk opengaan van de diverse sectoren van de
samenleving. Tot die tijd blijven we vooral aangewezen op telefonische en digitale manieren van
samen kerk zijn. Zoals bekend blijven we in beide bisdommen met elkaar vieren in de livestream.
Informatie over deze vieringen vanuit de kathedrale kerken is te vinden op Online Vieren.
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Aswoensdag
Woensdag 17 februari begint de vastentijd. Dit jaar hebben de bisschoppen ervoor gekozen om
Aswoensdag te beginnen met een viering van schriftlezing en gebed waarin de as wordt gewijd.
De dienst in Haarlem is 's ochtends om 10.00 uur, de viering in Utrecht vindt plaats om 19.00 uur,
beide zijn te volgen via de livestream.

Bestrooiing met as
In december, bij het ingaan van de huidige strenge lockdown, lieten we u weten dat de kerk wekelijks
geopend is op dinsdagen van 12 tot 15 uur voor een kaarsje branden, een stil gebed zeggen of om de
pastoor te spreken. Ter gelegenheid van Aswoensdag nodigt het kerkbestuur u uit om op zaterdag 20
februari tussen 14 en 16 uur door de priester in de kerk het hoofd met as te laten bestrooien zoals
gebruikelijk is aan het begin van de Veertigdagentijd als teken van boetvaardigheid.
Hierbij zullen alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De pastoor zal de as wijden in de
eigen parochiekerk zonder viering en zonder andere aanwezigen. Voor de bestrooiing met as kan
toegang tot de kerk per individu of huishouden plaatsvinden. Om de anderhalve meter afstand te
kunnen waarborgen wordt de as met een lepeltje as over het hoofd gestrooid, De pastoor draagt
hierbij een mondkapje.

Vastenactie 2021
Sociaal en praktisch: stichting Present maakt het mogelijk dat steeds

meer

mensen in Nederland omzien naar elkaar.
Daar wordt iedereen blij van!
Om dit werk uit te bouwen heeft Present onze steun nodig.
Daarom is onze Vastenactie 2021 voor hen bestemd.
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen
kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in
of vlakbij de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een
slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd.

4

Nieuwsbrief
Parochie H.Maria Maior te Dordrecht
16 februari 2021

Het unieke van de Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het doneren van tijd
naast de mogelijkheid van het doneren van geld! In een aantal van onze parochies is hier de afgelopen
jaren goede ervaring mee opgedaan.

Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor elk project
van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de
professionele zorg. Present vindt daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk
als het klaren van de klus.
Voor bewoners waar een groep op bezoek komt, is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen
‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen
voor meer structurele oplossingen. Ook voor u kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. U
ontmoet iemand die u anders waarschijnlijk nooit zou ontmoeten. Present zegt: in de kern is het
organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!

Als kerk willen we graag ook beschikbaar zijn voor de mensen in de buurt. Dat is soms minder
eenvoudig dan gedacht, want:
•

Hoe kom je met deze mensen in contact?

•

Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconale
werkgroep terechtkomt?

•

Hoe betrek je de hele parochie erbij ?

•

Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken?

•

Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten?

•

Welke hulp kun je bieden, sluit het aan bij de talenten van de parochianen en hoe krijg je hen
enthousiast?

Present Nederland kan ons als kerk daarbij helpen!

TIJD DONEREN
Er zal een zogeheten tijd&talent collecte gehouden worden. U kunt daar aangeven aan wat voor soort
project (zie hierna) u wil deelnemen en hoeveel tijd u wilt doneren (voor vooraf vastgestelde
dag(delen) waarop de inzet plaatsvindt.
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Het kerkbestuur clustert deze donaties per soort project en neemt contact op met de contactpersoon
van de (lokale) Stichting Present om de uitvoering verder op te pakken.

Projecten
Er zijn twee type projecten te onderscheiden: sociale projecten zoals koken voor dak- en thuislozen,
het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking
of koffiedrinken met eenzame ouderen en praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of
schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Tijd
U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u wil doneren. Dat kan eenmalig, bijvoorbeeld een dag(deel), op
projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar het is ook mogelijk
je op structurele basis voor een ander in te zetten. Het doel van Present is om een beweging op gang
te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar
om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en
ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Coronaproof
Natuurlijk heeft Present Nederland haar projecten moeten aanpassen ten gevolge van de
coronapandemie. Juist in deze tijden is het werk van Present Nederland extra belangrijk, zo benadrukte
minister Hugo de Jonge, die onlangs zelf ook deelgenomen heeft aan een project van Stichting Present,
zie het filmpje daarover: https://www.youtube.com/watch?v=hBIn0YHtpZ0&feature=youtu.be

GELD DONEREN
Het financieel ondersteunen van het werk van Present is ook mogelijk.
Zeker voor parochianen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om tijd te doneren, blijft dit een
vertrouwde manier van bijdragen aan de jaarlijkse Vastenactie. Uw financiële bijdrage kan zoals
gebruikelijk overgemaakt worden naar de parochie. Zie op de website www.dordrecht.okkn.nl voor de
rekeningnummers.
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Het Collegiaal Bestuur hoopt van harte op uw steun voor deze Vastenactie 2021! Het ondersteunen
van Present biedt ons allen de gelegenheid om de Ander te ontmoeten in de ander. Om onze naasten
van dienst te zijn en om vanuit de Paasgedachte een steentje bij te dragen aan een nieuwe wending in
het leven van mensen. Of dat nu in tijd&talent is of in geld, beide zijn zinvol!

Vastenoffer betalen
Uw bijdrage voor de vastenactie 2021 kunt u overmaken op rekeningnummer NL27INGB0000116031
ten name van Oud-Katholiek Armbestuur Dordrecht onder vermelding van ‘bijdrage vastenactie
2021’.
U kunt uw vastenoffer ook online betalen via onderstaande link of via de QR
code die hiernaast is weer gegeven:

Klik hier voor de betaallink digitale betaling vastenactie

Collectes betalen
De collectes van de vieringen tot en met 18 maart 2021 kunt u overmaken op rekeningnummer
NL27INGB0000116031 ten name van Oud-Katholiek Armbestuur Dordrecht onder vermelding van
‘bijdrage vastenactie 2021’.
U kunt de collectes ook betalen via onderstaande link of via de QR code die
hiernaast is weer gegeven:

Klik hier voor de betaallink digitale collecte

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten
Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op
Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale
retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en
technische gebedstips.
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Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie
intenser te beleven.
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen, omdat
er thuis veelal geen stilte is.”

- “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke familie!”
- “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen wij
gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we pelgrims blijven
en geen dolers worden.”

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein
moment van aandacht en
bezinning.”

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit
Nederland en Vlaanderen.

Hoe?
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze
ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.
Zoom-meditaties

Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers
uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de
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andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden
van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd.
Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich
meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Nieuwsbrief
Verbouwing pastorie
16 februari 2021
In deze Nieuwsbrief besteedt het laatste gedeelte aandacht aan het project van de verbouwing van

de pastorie. Het is de bedoeling om dit tijdens het project in elke Nieuwsbrief te doen.

Machtiging aartsbisschop en opdracht aan de architect
Op 20 januari 2021 heeft het kerkbestuur machtiging ontvangen van de aartsbisschop van Utrecht,
Bernd, voor de opdracht aan Stijlarchitectuur te Dordrecht voor de voorbereiding, het ontwerp en de
begeleiding van het project ‘Verbouwing pastorie Maria Maior naar woningen’. Op 22 januari 2021
heeft het kerkbestuur deze opdracht verleend aan Stijlarchitectuur.
Het is een gedeeltelijke machtiging omdat een volledige machtiging afhankelijk is van de verdere
uitwerking van de plannen en een begroting waarin het groot onderhoud is mee genomen.

Uitruimen pastorie begonnen
Vanaf dinsdag 15 december zijn de leden van het kerkbestuur, Erna, Hetty en de pastoor, met een
groepje vrijwilligers, Kees, Ad, Henrico en Franz, begonnen met het uitruimen van de pastorie.
9

Nieuwsbrief
Parochie H.Maria Maior te Dordrecht
16 februari 2021

Zeven kerkbanken die opgesteld stonden in de pastorie zijn geplaatst in de Maiorij. De zeven daarbij
behorende knielbanken zijn opgeslagen boven op de credenskast in de sacristie. Het bureau uit de
pastoorskamer staat in de achterste tuinkamer. De antieke kast, een Perzisch vloerkleed, een antieke
tafel met vier stoelen zijn verplaatst van de pastorie naar de voorste tuinkamer. Het parochiearchief
is voor een deel geschoond en in zijn geheel verplaatst naar de hoge kasten in het keukengedeelte
van de Maiorij. Vijf houten stellagekasten en even zoveel oude deuren uit de Maiorij zijn verplaatst
van de zolder van de pastorie naar het tuinhuis. De antieke credenskast uit de pastoorskamer is
verplaatst naar de sacristie in de pastorie. Liturgische kleding is van de zolder van de pastorie
verplaatst naar de sacristie van de pastorie. Er zijn ook veel spullen weg gebracht naar de kringloop
of - als het niet meer bruikbaar was - naar het afvalscheidingsstation. Het kerkbestuur bedankt alle
mensen die hebben geholpen met sjouwen.

Start van de voorbereiding
In verband met de aanvraag van de machtiging had de architect een zogeheten vlekkenplan gemaakt,
een indeling van de pastorie in diverse huurwoningen, en een elementbegroting. De volgende stap is
een inventarisatie van de nodige onderhoudswerkzaamheden en de wensen voor verbetering om
deze op te nemen in een plan, waarmee aannemers worden uitgenodigd om offertes uit te brengen.
Vervolgens zal een uitvoeringsplan met begroting dienen voor de aanvraag van een tweede
machtiging. Waarna hopelijk de uitvoering van start kan gaan.

-------------------------------------------------------

PAROCHIE H.MARIA MAIOR TE DORDRECHT
Kerkbestuur
------------------------------------------------------Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? Mail naar h.schoon@live.nl
Website: www.dordrecht.okkn.nl
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