
 
 

Bulletin voor de weken van 28 maart t/m 24 april 2021 

Op weg naar Pasen 2021 

Het is bijna Pasen. 
Pasen 2021 zal anders gevierd worden dan Pasen 2020. Toen in, 2020, waren 

opeens veel kerken gesloten, we wisten niet precies wat corona was en hoe 

wij daarmee om moesten gaan. Wij mochten geen liturgie meer vieren. 

Veiligheid voor alles. Zelf hoopte en dacht ik dat we na een half jaar verder 

te zijn, we weer meer zouden mogen en terug zouden zijn in het ‘oude 

normaal’ en het virus onder controle zou zijn. Nu zijn wij een jaar verder en 

het virus is nog steeds onder ons aanwezig. Echter we weten nu wel veel 

meer over dit virus en ja er is zowaar een vaccin wat ons ook hoop geeft. We 

kunnen weer op bescheiden wijze Pasen vieren vanuit de 

geloofsgemeenschap en we voelen ons, ook al zien en spreken wij elkaar niet 

life, toch met elkaar verbonden. 

We kennen denk ik wel de uitdrukking: ‘Hoop doet leven’. Inderdaad zonder 

hoop kunnen wij niet leven. Wij hopen met elkaar op betere tijden. En ook 

dat is de Paasboodschap. Jezus heeft voor ons geleden, Hij is voor ons 

gestorven maar door zijn verrijzenis bracht Hij ook in Zijn verschijningen 

Nieuw leven. Hij gaf mensen hoop, daar waar er wanhoop was. Bijvoorbeeld 

aan de vrouwen die vroeg in de morgen naar het graf liepen om Hem, het 

dode lichaam, te balsemen. Zij waren verdrietig, zij komen bij het graf en zij 

horen de engel zeggen: Vreest niet Hij is niet hier Hij is verrezen. 
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Of een week later, toen de leerlingen verdrietig en angstig bij elkaar zaten, 

kwam Jezus in hun midden en bracht hen door zijn aanwezigheid een 

boodschap van vrede. 

Of weer een andere gebeurtenis, die twee leerlingen die op weg waren naar 

Emmaus en een vreemdeling met hen meeliep. Zij raken met elkaar in 

gesprek en gaan uiteindelijk met elkaar aan tafel en Jezus breekt het brood 

voor deze leerlingen en zij herkennen hem. Zij hadden weer hoop, hun 

wanhoop was verdwenen. 

Wij maken moeilijke tijden mee met elkaar en misschien ook wel in onszelf. 

Bidden wij dat ook wij geraakt mogen worden door de woorden van de 

engel: Vreest niet Hij is niet hier, Hij is verrezen. M.a.w. een nieuw begin 

wordt gemaakt met Pasen, een doortocht van dood naar nieuw leven, hoop 

ons gegeven dat het leven sterker is dan de dood. 

Ik wens u allemaal van harte een Zalig Pasen, 

pastoorEugène Jongerden. 

 

Op het moment van samenstellen van dit bulletin is er nog onzekerheid over 

de geldende Coronaregels. Vooralsnog blijft het aantal kerkgangers beperkt 

tot 30, en dient men zich aan te melden woensdag van 11.00 tot 13.00 uur 

via 020 6724014. Mochten er wijzigingen zijn kan kunt u die dan horen. 

Zondag 28 maart 2021 Palmzondag (Zomertijd!: klok vooruit!) 
10.30 uur Eucharistieviering met wijding van de palmtakken 

Voorgangers: pastor A. Koot en pastor D. Broersen 

Deze viering kan via streaming bekeken worden. De benodigde link vindt u 

op de website van parochie RK Amstelland. 
Lezingen: Mc. 11, 1-10; Jes. 50, 4-7; Filip. 2,6-11; Mc. 14,1-15,47 of Mc. 

15 1-39 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag, viering instelling van de 

Eucharistie 
19.00 uur Eucharistieviering, pastor A. Koot 

Lezingen: Ex. 12, 1-8, 11-14; 1 Kor. 11, 23-26; Joh. 13, 1-15 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, herdenking van de Kruisdood van 

Christus 
15.00 uur viering rond het kruis van Christus, pastor A. Koot 

Lezingen: Jes. 52, 13- 53, 12; Hebr. 4, 14-16 en 5, 7-9 

Voor de kruishulde kunt u bloemen meenemen, die u zonder papier en 

cellofaan in de emmers in de achterzaal kunt zetten. 



Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag 
19.00 uur Paaswake wijding van de Paaskaars en het doopwater, 

pastor A. Koot 
Lezingen: Gen. 1,1- 2,2; Ex. 14,15- 15,1; Jes. 55, 1-11; Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5- 

6; Rom. 6, 3-11; Mc. 16, 1-8. 

De collecte komt in het geheel ten goede aan het Vastenactieproject van de 

parochie: Khusi Mahuri van de St. Hart4onderwijsNepal. Informatie zie 

‘Spirit’ pag. 29. 

Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen: de verrijzenis van de Heer. 
10.30 uur: Eucharistieviering, pastoor A. Koot 

Lezingen: Hand. 10, 34a en 37- 43: Kolos. 3, 1-4; Joh. 20, 1-9 

De collecte zal in het geheel bestemd zijn voor het vastenproject van de 

parochie (zie hierboven) 

Maandag 5 april, 2e Paasdag: geen viering 

Dinsdag 6 april 
09.30 uur: Eucharistieviering, deken E. Jongerden 
Lezingen: Hand. 2, 36-41; Joh. 20, 11-18 

Zondag 11 april, 2e zondag van Pasen, (Beloken Pasen) 

10.30 uur: Eucharistieviering, deken Ambro Bakker sma 

Lezingen: Hand. 4, 32-35; 1 Joh. 5, 1-6; Joh. 20, 19-31 

Zondag 18 april, 3e zondag van Pasen 

10.30 uur; Eucharistieviering, pastor A. Koot, zr. M Raassen. 

Lezingen: Hand. 3, 13-15 en 17-19; 1 Joh. 2, 1-5a; Luc. 24, 35-48 

Zondag 25 april, 4e zondag van Pasen, Zondag van De Goede Herder 

(op het fries van onze klok een verwijzing naar het evangelie van vandaag: 
‘luistert naar zijn stem’) 

10.30 uur: Woord en Communieviering, diaken E. Brussée 

Lezingen: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18 

Roepingenzondag: wanneer u een bijdrage wilt geven aan de 

Priesteropleiding van het bisdom kunt u dat doen via een overschrijving naar 

Bankrek.nr. NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Grootseminarie Bisdom 

Haarlem. 

Zaterdag 24 april: Sam’s kledingactie 

Rekening houdend met de Corona-maatregelen die dan zullen gelden wil 

Caritas Amstelland samen met de Diaconie van de PKN deze inzameling 

houden van niet meer gebruikte kleding, huishoudtextiel, schoenen, brillen, 

mits in bruikbare staat. Tussen 09.30 en 12.00 uur kunt u de goederen in 

gesloten vuilniszaken aanleveren in de portiek van de Pelgrimskerk aan 

Backershagen. 



Contact 

De voicemail wordt meerdere keren per dag afgeluisterd: 020-642 08 43 

In dringende gevallen direct contact met deken A. Bakker (0651208549) 

E-mail: pastor@goedeherderamsterdam.nl 

Aanvragen DGH-bulletin per e-mail: bulletin@goedeherderamsterdam.nl 

 
Parochiebijdragen 

Bijdragen kunnen overgemaakt op IBAN nr: NL57ABNA 0549320040 

t.n.v. Parochie de Goede Herder. 

Giften voor de locatie de Goede Herder: Alle bestaande parochierekeningen 

blijven gewoon functioneren. Gaarne vermelden: Locatie de Goede Herder. 

Zonder speciale vermelding is de bijdrage voor hele RK parochie 

Amstelland, waar wij vanaf juni 2014 onderdeel van uitmaken. 

 
Parochieagenda 

Iedere maandag 09.00 – 11.00 uur: Interieurcommissie 

Iedere woensdag 09.30 uur: Ochtendgebed. Na afloop ontmoeting. 

Iedere woensdag 19.00 – 20.00 uur: Repetitie Gregoriaanse Schola 

Woensdag, behalve de 3de woensdag v/d maand 20.00 uur: Gemengd Koor 

3de woensdag v/d maand 20.00 uur: Repetitie Herenkoor. 

Vermelding van uw activiteiten: bulletin@goedeherderamsterdam.nl 

De kerk is op werkdagen open van 10.00 – 16.00 uur. 

Intenties: U kunt altijd uw intenties opgeven voor de vieringen op zondag. 

Dat kan zijn uit dankbaarheid, om een dierbare te gedenken, voor een 

speciale verhoring etc. Wel is het dan nodig dat u even belt (tel.: 6420843), 

een briefje doet in de bus door de deur van Zeelandstraat 25. 

Ziekenbezoek: Mocht u graag bij ziekte deken A. Bakker of iemand van de 

ziekenbezoekgroep op bezoek wensen geef dat dan zelf, of iemand uit uw 

omgeving, even telefonisch door (6420843 of 0651208549). Veelal is het 

ons niet bekend, dat u of iemand uit uw directe kring ziek is. 

Thuiscommunie 

Als u niet in de gelegenheid bent om in onze kerk mee te vieren en u wilt 

graag thuis de communie ontvangen, stel u dan in verbinding met deken 

A. Bakker (tel. 020-6420843 of 0651208549). Ook voor een gesprek of 

ontmoeting kunt u met hem contact opnemen. 
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