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AProPos 

 
Informatieblad van de R.K. parochie De Goede Herder 

Deelgemeenschap H.H. Andreas, Petrus en Paulus 

Maassluis 

 
jaargang  28                          nummer 2                            juli 2021 
 

 
Voorwoord 
 
In het vorige voorwoord werd teruggekeken op de 
persconferentie van begin maart waarin gezegd werd dat er 
licht zou zijn aan het eind van de tunnel van  ongemakken van 
de pandemie. In de maanden erna leek de tunnel steeds korter  
en werd het licht steeds groter. 
In de tweede helft van juni bereikten we het eind van de tunnel 
en verdwenen praktisch alle belemmeringen en konden we 
gaan dansen met…. ! 
Het begrijpelijke enthousiasme was groot, te groot wellicht.  
We dachten  er te zijn en zo de tijd van voor de pandemie  in te 
stappen. Maar het oude normaal komt niet terug; het verleden 
kan je niet terugdraaien. We hebben 15 maanden een lastige 
en totaal verrassende tijd ervaren. We hebben ziektes, 
ongemakken, lijden en sterven van duizenden mensen 
meegemaakt. Dat kan en mag je niet ontkennen en negeren!  
Nu zitten we in het heden en elke dag bereiden we ons weer 
voor op een nieuwe toekomst. 
Op het moment van dit schrijven zitten we in een lastige 
situatie. Er zijn stijgende en dalende aantallen. En hoe hier mee 
om te gaan? Verantwoordelijkheid nemen en dragen zal nu van 
betekenis zijn: voor jong en oud. Dat is de enige manier 
waarmee we met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan. 
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Zeker wanneer men wat optimistisch van aard is kan men 
lichtpunten zien en we spitsen dat nu met name toe op onze 
eigen geloofsgemeenschap. We mogen vertrouwen hebben in 
onze gemeenschap. Ook al was tot voor enkele weken 
kerkbezoek niet mogelijk, toch was dat niet te merken aan onze 
deelname aan de Aktie Kerkbalans. We zien de getallen van de 
administrateur en blijkbaar vinden we het belangrijk dat onze 
gemeenschap financieel sterk genoeg blijft; om dienstbaar te 
zijn, activiteiten te ontwikkelen, samen te komen en mensen te 
ondersteunen. Dat geeft vertrouwen. 
In deze AProPos staat een mooi verslag van de Eerste 
Communieviering 2021. Op die dag werd het verhaal verteld 
van de herder en zijn schapen. Alle schaapjes zijn belangrijk. 
Ze horen er allemaal bij. Soms verdwaalt er eentje. Soms blijft 
er eentje achter of staat een beetje alleen. Dan is het belangrijk 
om zo`n schaapje te helpen, want ook dat ene schaapje hoort 
erbij. 
Door de coronatijd zijn wij soms ook een beetje achtergebleven, 
zijn we misschien verdwaald, hebben we ook wel eens alleen 
gestaan en zijn we de verbinding een beetje kwijtgeraakt. 
Gezien de kracht en het vertrouwen die we in onze 
gemeenschap ervaren hebben  zou het mooi en goed zijn 
wanneer we weer met elkaar kunnen vieren, spreken en 
ontmoeten. Ook al kunnen mensen veel dingen zelf, zijn ze 
soms mans genoeg om eigen zaken te regelen; dan hebben ze, 
een sociaal wezen zijnde, een ander, een gemeenschap nodig. 
Je kunt alléén bidden; je kunt alléén gedenken. Ja, dat kan! 
Maar sámen bidden, sámen gedenken wordt dan sámen vieren 
en dan vormen we sámen een gemeenschap. 
 
Een couplet uit het voorwoord van maart zegt het zo: 
 
Blijf trouw aan de gemeenschap, je ‘thuis’ in de wereld, 
waarin je kunt wonen en ook schuilen voor ’t kwaad, 
kunt warmen en wapenen in hoop en begrijpen 

wanneer men je pijn doet, in liefde en haat. 
                                                         
Kom weer vieren, gemeenschap zijn en elkaar ontmoeten! 
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Het gaat u allen goed en een mooie vakantieperiode.  
 
        de redactie 

                                                                        

 
                                                                         

      Lief en leed 

 
Eerste Communicanten 

 
Op 30 mei hebben de volgende kinderen hun 

Eerste H. Communie gedaan: 
 
Isaak van Berkel 
J’dior La Cruz 

Tim van der Kraan 

Nicole de Nijs 

Jack Prins 

Vivienne Simons 

Sebastiaan Simons 

Niels den Uijl 
Dani de Zeeuw 

 
Wij feliciteren alle kinderen en hun ouders/verzorgers! 
 
 
 
 
 
Overleden 
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Op dinsdag 6 april is mevrouw Riet Blom-van der Steen op 83- 
jarige leeftijd overleden. 
Haar afscheidsdienst was op zaterdag 10 april in besloten kring 
in de aula van het crematorium aan de Hoge Zeedijk te 
Maassluis. 
 
Op zaterdag 29 mei is de heer Jos van der Post op 81-jarige 
leeftijd overleden. 
Zijn uitvaart was op vrijdag 4 juni in de Petrus en Pauluskerk. 
Aansluitend is hij begraven op de St. Barbara begraafplaats. 
 
                             Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte… 

 
Als sterven dichtbij komt…… 

 
Goed om te weten dat de Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg (vptz-nwn) er zijn voor u, voor u in de laatste levensfase 
én voor uw naasten. Er zijn met tijd, aandacht, liefde, zorg, een 
luisterend oor, een open hart…… 

Vrijwilligers die er zijn voor u als u in uw eigen woon/leefom-
geving wilt blijven. Zij kunnen een welkome aanvulling, 
ondersteuning zijn van de mantelzorger(s) en/of de 
professionele zorg. Ze zijn er in Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam. Voor meer informatie kunt u bellen met de 
coördinator, tel. 0651175006  of de website:www.vptz-nwn.nl 
Of een mail sturen naar info@vptz-nwn.nl 
 

Mededelingen Pastoraatgroep 

 

De afgelopen maanden heeft de Pastoraatgroep zich onder 
meer bezig gehouden met de volgende onderwerpen: 
 
Koffie van de Wereldwinkel 
Vanuit het secretariaat en de gastvrouwen kregen we de vraag 
voorgelegd of we verder gaan met het betrekken van koffie 

bij de Wereldwinkel of dat we eventueel overgaan op een 
goedkoper alternatief. 

mailto:info@vptz-nwn.nl
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De Pastoraatgroep adviseert uit ideële overwegingen door te 
gaan met het gebruik van koffie van de Wereldwinkel. 
 

Pastoraal Beleidsplan 2020-2023 

De Pastoraatgroep heeft deelgenomen aan een forumdiscussie 
over de totstandkoming van het Pastoraal Beleidsplan 

2020-2023. 
Opstarten vieringen na de coronaperiode 

Gezien de daling van het aantal coronabesmettingen en het feit 
dat steeds meer parochianen gevaccineerd zijn, vonden de 
Beheercommissie en de Pastoraatgroep het verantwoord met 
ingang van 13 juni de zondagsvieringen in onze kerk te 
hervatten. 
De Lauden zijn op maandag 14 juni en de donderdagochtend-
vieringen op 17 juni weer van start gegaan. 
Verder ziet de Pastoraatgroep wel iets in geloofsgesprekken 
over de ervaringen tijdens de coronaperiode en in 
huiskamergesprekken van ouders met kinderen of jongeren. 
Ook wordt gedacht over de mogelijkheid iets voor de 
vrijwilligers te doen. 
Tenslotte zou men het op prijs stellen indien de online gebeds- 
en vespervieringen vanuit de verschillende deelgemeen-
schappen in de een of andere vorm zouden kunnen worden 
voortgezet ten behoeve van parochianen die (nog) niet naar de 
kerk durven te komen. 
 
Gaande en komende leden 

Corrie van der Laar heeft in maart afscheid genomen als lid van 
de Pastoraatgroep en de portefeuille liturgie overgedragen aan 
Brenda van der Drift-Cramers. 
Yvonne Buys (pastoraat en diaconie) en Ria Sosef 
(vrijwilligerszorg) hebben na 10 jaar trouwe dienst aangegeven 
eind 2021 te willen stoppen met hun werk als lid van de 
Pastoraatgroep. We hopen andere parochianen bereid te 
vinden deze taken van hen over te nemen. 
Van de Beheercommissie 

 
Coronamaatregelen 
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Er werd de afgelopen maanden regelmatig gesproken over de 
maatregelen, die genomen moesten worden in verband met de 
coronacrisis. Gezien het dalend aantal Covid-19 besmettingen 
en de vaccinatiestatus van veel parochianen, leek het verant-
woord de zondagse vieringen op 13 juni weer op te starten. 
In eerste instantie voor 30 personen. Inmiddels mogen er 50 
parochianen komen, die bij binnenkomst geregistreerd worden 
en een checkgesprek naar gezondheidsklachten aan de deur. 
Als u klachten heeft, blijf dan thuis. 
Ook de Lauden en de donderdagochtendvieringen zijn in week 
24 weer van start gegaan. Vanaf zondag 27 juni  kan er in de 
narthex door maximaal 14 personen koffie/thee gedronken 
worden. Zijn er meer koffie- of theedrinkers, dan gaan zij met 
hun kopje naar buiten. Het aantal van 50 parochianen in de 
kerkruimte is een gevolg van de ventilatieproblematiek. 
 
Ventilatieproblematiek 

Door parochiebestuur, beheercommissie, een medewerker van 
het Bisschoppelijk adviesbureau Bouwzaken en de firma 
Batenburg installatietechniek zijn in de afgelopen tijd stappen 
gezet in de richting van een goede oplossing. 
De beheercommissie heeft een zeer positief gevoel over de 
voorgestelde werkwijze. Twee leden van de beheercommissie 
zijn  zeer intensief betrokken bij het plan van aanpak. 
De deelgemeenschap is hen veel dank verschuldigd. 
 
Algemene Ziekenzalving op 12 oktober 2021 

 
Door de coronatijd is alles een beetje opgeschoven, maar we 
zijn van plan om u op dinsdag 12 oktober de gelegenheid te 
geven om het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen. 
Dat zal tijdens een H. Eucharistieviering zijn, om 14.30 uur, in 
de Petrus en Pauluskerk, waar meerdere mensen tegelijk het 
sacrament kunnen ontvangen. Pastor Avin is de voorganger. 
Vroeger werd de Ziekenzalving het “Laatste Sacrament” 
genoemd. Tegenwoordig wordt er liever niet meer gewacht met 
het toedienen van dit sacrament tot vlak voor het sterven. 
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Het sacrament wil ons levenskracht schenken en daarom willen 
we het sacrament eerder ontvangen.  
De ziekenzalving wil kracht schenken om het leven, dat door 
ziekte en kwetsbaarheid soms heel moeilijk wordt, ten einde toe 
te mogen leven. 
In dat proces wil God de mens in al zijn kwetsbaarheid nabij 
zijn. Als u beseft dat uw krachten achteruit gaan, is het moment 
misschien gekomen om kracht te vragen om het leven 
inderdaad te kunnen blijven ’dragen’ tot het einde in zicht komt.  
 
Natuurlijk zijn ook uw dierbare familieleden van harte welkom 
om dit moment met u mee te maken.  
Op woensdagmorgen 6 oktober zal er om 10.30 uur in de 
Petrus en Pauluskerk een bijeenkomst zijn ter voorbereiding op 
de Ziekenzalving. Wanneer u wilt deelnemen aan deze 
gezamenlijke Ziekenzalving en de voorbereiding op dit 
sacrament, kunt u zich telefonisch of door het invullen van de 
antwoordstrook aanmelden bij onderstaande personen en 
adressen. 
Graag vóór donderdag 2 september aanmelden. 
Pastoraatgroep van de R.K. deelgemeenschap Andreas, Petrus 
en Paulus in Maassluis. 
 

U kunt zich aanmelden bij: 
- secretariaat deelgemeenschap APP, geopend op maandag, 
donderdag en vrijdag 

  van 09.00 uur tot 11.30 uur, tel.nr. 010-5912080 of via  
  e-mail: 
secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl  
- Françoise Thijssen tel.nr. 010-5914460  
- Anita v. Anraad  tel.nr. 010-5910254 
- Marianne Paalvast tel.nr. 010-5914889 

- Yvonne Buys   tel.nr. 06-18258978 

 
 
Antwoordstrook Ziekenzalving: 

 
Naam:                    Evt. Verzorgingshuis/Woonvoorziening:  

mailto:secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl
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Adres:                                           ...........................kamer. nr.: 
 
Tel.nr.                                       

 
                                                     Ik kan wel/niet bij de voorbereiding zijn. 

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

 
Stand van zaken Aktie Kerkbalans 

 
Het motto van de Aktie Kerkbalans 2021 is “Geef vandaag voor 
de kerk van morgen”. In de folder van 2021 staan teksten als 
“Kerk zijn we samen”, “Kerk zijn is omzien naar elkaar” en 
“Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan”. De kerk is een 
gemeenschap die activiteiten organiseert. 
In januari 2021 hebben 471 (2020: 514) mensen van onze 
deelgemeenschap een toezegging gedaan voor de Aktie 
Kerkbalans. Het toegezegde bedrag was € 68.020 (2020: 
68.175). 
Inmiddels is tot en met juni € 48.150 (2020: € 47.032) 
ontvangen. Dat is 70 % van het toegezegde bedrag. Hartelijk 
dank voor uw bijdrage! 
Als u uw kerkbijdrage nog niet hebt betaald dan kunt u die 
alsnog overmaken op bankrekening NL18 INGB 0000 1146 41 
ten name van DGH DG HH Andreas Petrus en Paulus. 
Ook een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom. 
Op het mededelingenbord in de narthex vindt u maandelijks 
een thermometer met de stand van de Aktie Kerkbalans op dat 
moment. U kunt de voortgang nu zelf volgen. 
 
                        Namens de Commissie Fondsenwerving, 
                        Gerard van Leeuwen, administrateur Kerkbalans 

 
 
MIVA-collecte 2021 

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia 
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Dit jaar vindt op 29 augustus de MIVA-collecte plaats in onze 
kerk. We mogen de kerk weer bezoeken, maar veel kan ook 
nog niet. Hulp is nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook 
verder weg.  
Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar 
maken van medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor 
Pionier Duncan. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in 
Kajiado. Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te 
helpen. 
Inmiddels is het uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en 
een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit 
van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we 
nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij 
onmisbaar.” 

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van 
MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 
virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst 
getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden. 
Ook daar gelden maatregelen en kunnen de pioniers hun werk 
niet doen zoals zij zouden willen. 
Op www.miva.nl leest u meer over het project van Duncan. 
Wilt u het project van Duncan nu al steunen? Scan dan 
onderstaande QR code en doneer. Hartelijk dank! 
Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

 
Doneer met uw mobiel 
Scan de QR-code met de camera van uw mobiel. 

 
 

 

Beste parochianen, vrienden/vriendinnen van SVD  
 

http://www.miva.nl/
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Ons parochiebestuur gaf mij de gelegenheid u te informeren 
over de slechte situatie in mijn moederland India, waar corona 
zulke diepe wonden heeft geslagen. Hoewel er in eerste 
instantie weinig of geen Covid-19 voorkwam, veranderde de 
situatie nadat duizenden naar de grote steden trokken voor 
verkiezingen en gebedsdiensten. De massa mensen bracht 
vanuit die grote steden het virus mee terug naar de dorpen en 
daar verspreidde het zich alom. 
U leest erover in de krant en ziet het op de TV. 
Verrassend was het voor mij van vele bekenden en 
onbekenden een gift te mogen ontvangen voor de hulpactie die 
wordt gevoerd voor mijn thuisland. 
“Ik ben wanhopig bij het zien van de crisis van mijn volk”, zei 
mijn pastoor in de deelstaat Kerala in India tijdens een 
telefoongesprek op 13 mei. Hij zei dat talloze mensen positief 
zijn getest op corona  en zich naar ziekenhuizen haasten. 
Maar er is niet genoeg plaats of faciliteiten in de ziekenhuizen.  
Ik weet uit de ervaring van mijn zuster in het klooster van 
Moeder Teresa hoe moeilijk en riskant het is als je eenmaal 
begint te hoesten en de zuurstofverzadiging daalt. 
“Ik ben hulpeloos”, hoorde ik vaak tijdens telefoongesprekken. 
Bij het lezen van het nieuws uit India bleek dat per dag meer 
dan 414.188 positieve gevallen waren en het sterftecijfer ruim 
4.529 personen bedroeg. De regering van India heeft 
aangegeven, dat er tot nu toe 27 miljoen personen positief 
getest zijn en 3 miljoen mensen door Covid-19 zijn overleden. 
Maar deskundigen en journalisten zeggen dat er veel meer 
gevallen zijn. Hoewel ik veel gebeden heb en noveenkaarsen 
heb aangestoken, begon ik onrustig te worden, denkend aan 
wat ik kan doen voor de lijdende mensen in India.  
Op 19 mei aan het eind van de PG-bijeenkomst in Maassluis 
deelde ik mijn persoonlijke gevoelens met de groep en 
onmiddellijk stelden enkele leden mij voor om een brief te 
schrijven aan de parochianen en hen om hulp te vragen. 
Voordat ik naar bed ging schreef ik een brief aan pastoor 
Charles en enkele van mijn SVD-vrienden. 
Onmiddellijk kwam het parochiesecretariaat in actie. 
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Er werd een brief geschreven, die naar alle secretariaten werd 
verstuurd over mijn oproep en ik stuurde een aankondiging 
naar alle parochianen. Intussen schreven enkele van mijn SVD-
vrienden en mijn persoonlijke vrienden ook naar hun familie en 
vrienden en naar enkele bedrijfsorganisaties en NGO's om hulp 
te vragen voor coronapreventie kits. In totaal mochten we tot nu 
toe € 5439,00 ontvangen.  
Zoals u weet, is de coronapreventie kit bedoeld om besmetting 
met het virus te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen 
onnodig naar ziekenhuizen gaan. Het pakket van de kit bevat 
95 mondkapjes, een digitale thermometer, een "heet water 
inhalator", een liter hygiënische gel en Paracetamol. 
U weet wellicht dat wij in India niet het systeem van de 
‘huisdokter’ kennen, noch een verzekering voor iedereen. 
In geval van plotselinge ziekte is men gedwongen naar een 
ziekenhuis te gaan. Dit is voor de gewone man onbetaalbaar.  
Tijdens deze coronaperiode zijn velen hun baan kwijtgeraakt. 
Daarom is het geld niet alleen gebruikt voor de distributie van 
coronapreventie pakketten, maar ook voor de distributie van 
levensmiddelen aan arme mensen die het slachtoffer zijn 
geworden van de langdurige lockdown en het tekort aan 
levensmiddelen.  
Ik ben u zeer dankbaar voor uw royale bijdrage en dank u voor 
uw medeleven en solidariteit met mijn landgenoten in India. 
Voor veel getroffenen is het leven niet meer hetzelfde. 
Ik hoop en bid dat we met deze inzamelingsactie onze 
solidariteit met de lijdende mensen hebben getoond en onze 
helpende hand hebben uitgestoken, als behorend tot één 
universele familie.  
Nogmaals dank voor uw  solidariteit, meeleven en royale giften.  

 
                                                  Met vriendelijke groeten,  
                                                  Pater Avin Kunnekkadan SVD  
 
Eerste Heilige Communie 2021 

Voorbij Corona.. 
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Een beetje gek is het wel. We kwamen, als groep, voor het 
eerst samen op zondag 9 februari 2020. Het was in de kerk. 
We hadden een A4tje gemaakt met daarop onze foto, naam en 
leeftijd. We mochten ook opschrijven wat ons lievelingseten 
was en onze hobby’s. Toen zat ik nog niet op Scouting dus dat 
stond er nog niet bij. Nu zou ik het er wel bij schrijven. 
Het A4tje kwam in de narthex te hangen. Zodat alle mensen het 
konden zien, op zondag, na afloop van de viering, bij het koffie 
drinken. Nu is de kerk al lange tijd dicht. 
Er komen bijna geen mensen en koffie drinken mag niet meer. 
Mijn A4tje hangt er nog wel. 
 
Toen mochten we, aan het einde van de viering, in de kerkzaal 
komen. We mochten onze naam zeggen door de microfoon! 
Dat vond ik heel erg leuk. Ik zei toen; ‘Ik ben Isaak van Berkel 
en ik ben 7 jaar. Ik zit in groep 4 en ik houd van muziek en 
toneel spelen’. Nu ben ik net 9 jaar geworden. 
 
Toen werd het 15 maart en stonden we aan het begin van de 
coronacrisis. Er kwam een lockdown en zelfs mijn school ging 
dicht. Nu zijn we ruim een jaar verder. Er is nu een vaccin. 
Het einde van de coronacrisis komt gelukkig in zicht. Ik mag nu 
naar school en ook de kerk gaat weer open. Op zaterdag 29 
mei 2021 kwam ik er voor het eerst weer binnen. 
Een beetje gek was het wel. Om iedereen weer te zien, na zo’n 
lange tijd. Natuurlijk hadden we elkaar wel online gesproken, op 
de computer via Zoom. We hebben samen gewerkt uit het 
werkboek; ‘Blijf dit doen’. Juf Suzanne en Emily hielpen ons 
daarbij. We gingen dan een verhaal lezen en daar over praten. 
We mochten ook tekeningetjes maken in het werkboek.. 
Soms werden er moeilijke vragen gesteld. 
Over delen bijvoorbeeld. We lazen het verhaal over vijf broden 
en twee vissen. Ik vond het leuk om daar over na te denken.. 
 
In de kerk gingen we oefenen. We kwamen allemaal aan de 
beurt en alle taken werden goed verdeeld. Ik mocht de 
‘altaardwaal’ brengen. Dat is een moeilijk woord voor tafelkleed. 
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Ook mocht ik een stukje van een gedicht voordragen. Door de 
microfoon! 
Zondag 30 mei was het dan echt zover. Na het douchen en de 
lunch hielp mama mij met aankleden. Ik droeg een blauwe 
broek, een lichtblauwe blouse en een blauw vestje. 
Compleet met strik. Dezelfde als papa. We gingen eerst foto’s 
maken bij de kerk. Gelukkig was het stralend weer met een 
warm zonnetje op het plein. Er waren 7 jongens en 2 meisjes. 
Iedereen zag er mooi en feestelijk uit! 
De meisjes waren wel extra mooi hoor. Het leek wel of ze 
gingen trouwen. Met een witte jurk, een tasje, bloemen en 
glitters. De jongens zagen er ook leuk uit. Een beetje netjes en 
stoer tegelijk! 
Toen we naar binnen gingen hoorde ik mama’s stem. En die 
van Saskia. Dat vond ik heel leuk! Corona is nog niet helemaal 
voorbij dus we mochten jammer genoeg niet meezingen. 
Mama zong dus alle liedjes en Jan Michel speelde piano. 
Dat kan hij heel goed! We mochten onze doopkaars aansteken 
en neerzetten op een grote kandelaar. Ieder gezin kreeg een 
eigen plek in de kerk. Het was jammer dat er verder geen 
andere mensen mochten komen kijken. Geen opa en oma. 
Geen peetouders, familie en vrienden. Alleen een kleine groep 
mensen en ook de mevrouw van de foto’s en van de camera. 
Dat was leuk want.. het werd wel echt gefilmd! Het komt zelfs 
op You Tube dus dat vind ik wel ‘cool’. 
Dan kan ik mijn Eerste Communie toch met anderen delen... 

 
Er werd veel gelezen, over de herder en zijn schapen. 
Alle schaapjes zijn belangrijk. Ze horen er allemaal bij. 
Soms verdwaalt er eentje. Soms blijft er eentje achter of staat 
een beetje alleen. Dan is het belangrijk om die te helpen. 
Want ook dat ene schaapje hoort erbij... 
 
Pater Avin had zijn broodpakket meegenomen. Hij vroeg ons 
waarom we eigenlijk eten. Als we niet eten gaan we dood. 

Dat klopt. Als we niet eten zullen we ook niet groeien. 
Dan worden we niet volwassen. Hij zei ook iets anders: 
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‘Het lichaam heeft brood nodig om te groeien. Dat is waar, 
maar.. dan ben je nog niet volwassen. Je geest heeft ook 
voedsel nodig.. zodat je gevormd kunt worden. Daarom is het 
belangrijk om naar de kerk te gaan. Want daar krijg je voeding 
voor de geest’. 
Logisch! 
We gingen ook samen bidden. Pater Avin zei dat het goed is 
om dit iedere dag even te doen. Voor het slapen gaan. 
Dat is helemaal niet moeilijk hoor. Het is eigenlijk een praatje 
met God. Je kunt hem danken voor alle fijne dingen van de 
dag. In de kerk hebben we ook gebeden voor de mensen die 
eenzaam zijn. Alleen. Of ziek door Corona. Het voelde goed om 
aan hen te denken... 
 
Na het klaarmaken van de tafel gingen we samen in een kring 
staan. We hebben met elkaar het Onze Vader gebeden. 
Gelukkig kende ik die al van ‘thuis’. Na de vredeswens was het 
dan eindelijk zover; om de beurt liep een gezin naar voren. 
De grote mensen met mondkapjes om. Er stond een 
transparant scherm met een soort schuifluikje. Het leek een 
beetje op een loket. Aan de ene kant stond pater Avin. 
Hij had een mooi schaaltje met hosties. Aan de andere kant 
mochten wij komen. Toen ontving ik mijn 1e Communie. 
Het voelde heel bijzonder en gewoon tegelijk. 
Zo kwam iedereen aan de beurt. 
 
Geschreven door Isaak en zijn moeder Christel Berkel-Verlaan 

 
De rest leest u in de Kerk aan de Waterweg, die in september 
verschijnt. 
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