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A m s t e r d a m 	 - 	 B u i t e n v e l d e r t	

Op weg naar Pasen 
Samen op weg de kernperiode van ons geloof overwegen en vieren, 
fysiek kan het niet, ook al houden we de onderlinge afstand van 1.50 in 
acht: het Coronavirus moet steeds minder kans krijgen. Toch kunnen 
we op een sobere wijze meevieren. Uit een van de locaties van RK 
Amstelland wordt een viering uitgezonden: op Palmzondag uit De 
Goede Herder, 10.30 uur. Op TV Amstelveen te zien, of als die niet in 
uw pakket zit: via internet: rtva.nl/kerkdiensten. Intenties kunnen 
worden ingesproken op de telefoon. 
Over deze kernperiode heeft pastor Lex Koot een overweging geschre-
ven, die afgedrukt was in het bulletin van 15-29 maart; er zijn nog 
exemplaren voorradig, ook te lezen in de hoes achter de ingangsdeur. 
De kerk is regelmatig open op zondag -13.00 de andere dagen 10-16.00 
Het volgende bulletin? Wanneer er weer perspectief op een viering is; 
tot dan: sterkte!  

Beste parochianen van De Goede Herder, 
 
 In deze verwarrende tijd voelen velen zich op zichzelf teruggeworpen. 
We zijn aan huis gebonden en bij het boodschappen doen, dienen we de 
nodige voorzorg in acht te nemen. We missen onze contacten. hoewel we 
bijtelefonisch verkeer toch verbonden blijven met onze dierbare familie, 
vrienden en kennissen. 
Goed om misschien te weten dat weliswaar de zondagse vieringen in onze 
kerk niet doorgaan, maar dat u er toch terecht kunt om even te bidden, 
om even de ware stilte te zoeken of een kaarsje op te steken. Door de 
week overdag van 10.00 - 16.00 uur en op zondag van 10.00 - 13.00 uur. 
Gelukkig dat de TV zondagse vieringen uitzendt, niet alleen vanuit een 
locatie in Nederland, maar ook vanuit het buitenland. 
Vreemd om zo de Veertig Dagen Tijd te ervaren. En straks zelfs De Goede 
Week en Pasen. We missen de vertrouwde religieuze veiligheid. Wij lijken 
meer en meer gevangen in onze afscherming van de 'boze' buitenwereld en 
zo maar je weg te vinden in meer persoonlijk gebed is ook nogal wat. 
Toch kan daar ontmoeting plaatsvinden, die ons juist op een bijzondere 
wijze meer opent naar elkaar en ons over eigen grenzen heen tilt en 
verbindt met velen die op ons ook zijn aangewezen. Kerk zijn is immers 
niet alleen gezamenlijk bijeenkomen, maar je juist ook in de storm van 
het dagelijks leven veilig te weten bij de Ene. 'Vrees toch niet, Ik ben bij 
jullie' zei Jezus tot zijn leerlingen in de boot op het stormachtige meer. 
In de gebedsviering van vanavond (vrijdag 27 maart) uit het Vaticaan 
uitgezonden wist paus Franciscus ons allen wereldwijd een hart onder de 
riem te steken. En we mochten misschien even ervaren dat in het 
gregoriaans gezongen gebed en in de Zegen voor Urbi et Orbi de Heer zelf 
aanwezig is, ons troost, ons sterkt en oproept om om te zien naar elkaar. 
 En dat is ook wat wij eigenlijk als christenen het liefste willen: dat Hij er 
is en dat wij Hem mogen zien. Maar in de ontmoeting met Hem gebeurt er 
toch iets wonderlijks. Hij vraagt ons dan keer op keer om niet voor jezelf 
te leven, maar er ook te zijn voor elkaar, en dan vooral voor eenieder,  >> 
 	



	

die ons het hardste nodig heeft - de minste der mijnen -.      
In hem of haar zul je Mij zien, in hem of haar ben Ik aanwezig, zegt de Heer 
ons. 
 Daarom is ook de christelijke Caritas wezenlijk aan ons geloof. In De Goede 
Herder proberen wij daar vorm aan te geven door allerlei projecten - 
doorgaans in de Derde Wereld - te ondersteunen. Wie herinnert zich niet uit 
het verleden de acties voor pater Hoogervorst in Brazilië of  broeder Pablo 
Vervoort in Chili. Meer recent denken we aan India, Hyderabad (Pakistan), 
Lesbos en ook Afrika. 
In deze tijd van het jaar is er altijd de Vastenactie, die een beroep 
op ons doet. Dit jaar mochten we zelf een eigen doel aangeven en de keuze 
is gevallen op Hayat-e-Nau (Hyderabad - Pakistan), Centrum voor 
vorming en opleiding van gehandicapte kinderen en tevens Centrum voor 
onderricht aan ouders, die thuis de zorg hebben voor een gehandicapt kind. 
Al meer dan 15 jaar zijn wij als parochie met Hayat-e-Nau verbonden. Nogal 
eens heeft u kennis kunnen nemen via foto's, banners en dankbrieven van de 
activiteiten van Hayat-e-Nau. Ander half jaar geleden was de coördinator 
van het Centrum, Javed Sadiq, voor de derde keer in Nederland en heeft 
hij ook bij ons in De Goede Herder zijn verhaal kunnen doen en om steun 
gevraagd. 
Maar ja, onze Vastenactie keuze kan dan op Hayat-e-Nau zijn gevallen. 
Het is wel aan onze parochianen om daar echt inhoud aan te geven. En 
omdat ons kerkelijk leven nogal is gekortwiekt in de laatste weken, 
lijkt het er dit jaar op dat de Vastenactie aan onze aandacht voorbijgaat. 
Daarom via dit bijzondere parochie bulletin nogmaals de vraag aan u of u 
ook dit jaar weer gul de Vastenactie wilt gedenken endaarmee er voor de 
gehandicapte kinderen van Hayat-e-Nau 'wilt zijn'. 
Mogen wij Jezus herkennen in de kinderen van Hayat. En keer op keer 
mogen wij horen vanuit Hyderabad, dat de kinderen er in hun gebed ook 
voor ons, parochianen van De Goede Herder, 'willen zijn'. 
Nog even ter herinnering u kunt uw Vastenactie-gaven overmaken op de 
rekening nummer NL 72 RABO 0382 3326 01 van de MOWA Amsterdam, 
onder vermelding van:  Vastenactie 2020. 
 Dank, dank, dank! 
 En laten wij als parochianen ook met elkaar in gebed verenigd blijven in 
deze bijzondere tijd.  
Moge de komende Goede Week en Pasen - hoe vreemd wij alles misschien 
ook ervaren - ons toch dichter brengen bij de held van het evangelie, onze 
Gekruisigde en Verrezen Heer. Dan zal Pasen ook Zalig zijn.  
De Locatieraad en de pastores wensen u dit van harte toe. 
  
Castricum, 28 maart 2020        
         Phil Kint 
	


