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TER OVERWEGING  
 
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild 
 
άDƛƧ ƘŜōǘΣ ƻ DƻŘΣ Řƛǘ ōǊƻȊŜ ōŜǎǘŀŀƴ ƎŜǿƛƭŘέΣ ȊƛƴƎŜƴ ǿƛƧ ƛƴ ŜŜƴ ƭƛŜŘ Ǿŀƴ !Ř ŘŜƴ 
Besten. Wij geloven dat ons leven voor God zin heeft, ook als het kwetsbaar is of 
beproefd wordt. Die ervaring is voor veel gelovige ouderen een grote steun. Zoals 
de apostel Paulus schrift: Gods kracht openbaart zich juist in onze zwakheid. 
In deze tijd ervaren wij nog meer onze kwetsbaarheid dan anders. Oorlog is 
dichterbij dan sinds lange tijd, in Oekraïne, in ons eigen Europa. En de kerk, die 
ons heel dierbaar is, is in de loop der jaren kwetsbaar geworden. Dat is in de 
afgelopen 2½ jaar, door alle beperkingen vanwege de coronapandemie, nog 
sterker geworden. 
 
Wij voelen onze menselijke kwetsbaarheid nog sterker dan anders, wanneer 
iemand die ons nabij is ernstig ziek wordt. In onze parochie heeft de ziekte van 
pastoor E. van Waasdijk velen geraakt. Wij waren zo dankbaar dat hij elke zondag 
naar de Dorpsweg kwam voor de H. Mis. Nu kunnen wij op onze beurt bidden 
voor hem, dat God hem genadig moge zijn. 
Oktober is de maand waarin wij de heilige Franciscus van Assisi gedenken. Net als 
de eerste leerlingen van de Heer is hij op weg gegaan met lege handen, zonder 
bagage. Hij loofde vrouwe armoede, opdat niets hem zou scheiden van de liefde 
van Christus. En tegelijkertijd is er niemand die zo intens als hij de dankbaarheid 
voor heel de schepping heeft bezongen. Zelfs de dood was voor hem een broeder. 
 
Onze parochie, die ooit de vrucht was van de Minderbroeders Capucijnen, 
volgelingen van Sint Franciscus, is heel kwetsbaar geworden. In de afgelopen 
jaren, na de ziekte en het overlijden van pastoor H. Borghols, was pastoor Van 
Waasdijk de trouwe celebrant van de zondagse Eucharistievieringen. Daaraan is 
nu helaas voorgoed een einde gekomen. Toen pastoor Van Waasdijk plotseling 
door ziekte is uitgevallen, hebben wij gelukkig op korte termijn de 
Eucharistievieringen kunnen hervatten op elke zaterdagavond om 19.30 uur. 
Helaas is het niet mogelijk priesters te vinden die op zondagochtend de H. Mis 
kunnen celebreren voor onze parochie.  
Daarom zullen wij in de komende maanden doorgaan met de H. Missen op 
zaterdagavond. De Eucharistieviering op zondagochtend kan helaas niet hervat 
worden. 
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Oktober is vooral Mariamaand, Rozenkrans-maand. Wij gedenken dat zij, als 
eenvoudige en vrome vrouw, geroepen werd om de moeder van de Heer te 
worden. In haar Magnificat zingt zij uit dat God grote dingen doet aan eenvoudige 
mensen, en machtigen van hun troon stoot. Zo is zij niet alleen de moeder van 
Christus, maar ook de moeder van smarten, en de moeder van alle gelovigen. 
Laten wij juist in deze oktobermaand om haar voorspraak vragen voor onszelf, 
voor onze wereld en voor onze parochie. 
 
Vicaris Henri Egging, administrator paroecialis  
 
KERKBERICHTEN OKTOBER-NOVEMBER 2022  

Algemeen (wijzigingen voorbehouden) 
Dinsdag  09.45 uur Openstelling voor gebed 
Donderdag  09.15 uur Eucharistie 
Zaterdag  19.30 uur Eucharistie 
1e Donderdag van de maand 18:30 uur Uitstelling Allerheiligste 
 
Bijzondere dagen 
Therisia van Lisieux  01 oktober 
Engelbewaarders  2 oktober 
Franciscus van Assisi  4 oktober 
O.L.V Maria van de Rozenkrans 7 oktober 
Theresa van Avila  15 oktober 
Marguerite-Marie Alacoque 16 oktober 
Lucas Evangelist  18 oktober 
Judas Thaddeus en Simon de IJveraar 28 oktober 
 
Allerheiligen   1 november 
Allerzielen   2 november 
Willibrord   7 november 
Margareta van Schotland  16 november 
Elisabeth van Thuringen  17 november 
Clemens 1   23 november 
Andreas Apostel  30 november 
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CLUB DOLFIJN 

In zijn tijd was Jezus een grote influencer. Echte, authentieke influencers 
werken vanuit een passie voor iets wat zij graag met anderen willen delen. 

Kom ook naar DOLFIJN en laat je inspireren. 
Club Dolfijn is voor meisjes die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel of 
het Heilig Vormsel al hebben ontvangen en zich er toch nog meer in willen 
verdiepen. 
Wanneer : Elke vierde zaterdag van de maandag 
Tijd  : van 11.00 uur tot 12.00 uur 
Datum : 15 oktober 2022, 19 november 2022, 17 december 2022 
 
CLEMENS 1 

(Oƻƪ wƻƳŀƴǳǎΣ wƻƳŜΣ LǘŀƭƛšΤ Ǉŀǳǎ ϧ ƳŀǊǘŜƭŀŀǊΤ Ϟ фт) 
Feest 23 november 
 

Clemens was na Petrus, Linus en Cletus de vierde bisschop 
van Rome. Over hem is niet veel bekend. Soms wordt hij 
vereenzelvigd met Clemens, de Apostel, medearbeider van 
Paulus (Filippenzen 04,03). 
Zeker is dat hij een brief schreef aan de christengemeente 
van de Griekse stad Korinte. Daarmee is hij het eerste 
voorbeeld van bemoeienis van de bisschop van Rome met 
plaatselijke aangelegenheden elders. Van dan af zal de 
bisschop van Rome zich steeds vaker mengen in belangrijke 
kwesties van algemeen kerkelijk belang omwille van zijn 
eerbiedwaardige zetel, die door Petrus, de prins der 
apostelen, was gesticht. Uiteindelijk zal dit uitlopen op het 
pausschap. Volgens de traditie hebben zich in Clemens' 
bisschopstijd vele Romeinen van aanzien tot het 
christendom hebben bekeerd. 
 

Legende 
De legende weet te vertellen, dat hij tijdens christenvervolgingen verbannen 
werd naar een gebied rond de Zwarte Zee, waarschijnlijk de Krim. Daar moest hij 
samen met andere ballingen in de mijnen werken. Ook daar wist hij velen tot 
Christus te brengen.  
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Toen eens een groot aantal gevangenen van dorst en uitputting dreigde om te 
komen, bad Clemens om hulp tot de Heer. Daarop werd hem in een visioen een 
lam getoond, dat hem wees waar hij een nieuwe bron kon aanboren. Uiteindelijk 
zou Clemens de marteldood gestorven zijn doordat de Romeinen hem verdronken 
in de Zwarte Zee. Om te voorkomen, dat zijn lijk op het strand zou aanspoelen en 
de christenen hem dan alsnog een eerbiedige begrafenis zouden geven, bonden 
ze hem een anker om de hals.  
Maar de zee viel op wonderbare wijze gedeeltelijk droog; zo konden de christenen 
gewoon over de zeebodem de plek bereiken waar engelen intussen een kapelletje 
hadden gebouwd. Daar vonden zij het lichaam van de heilige bisschop. 
 

Verering & Cultuur 
Lƴ усл ǿŜǊŘŜƴ ŘŜ ƘŜƛƭƛƎŜƴ /ȅǊƛƭƭǳǎ όϞ уурύ Ŝƴ aŜǘƘƻŘƛǳǎ όϞ усфΤ ŦŜŜǎǘ т Ƨǳƭƛύ ŘƻƻǊ 
de Byzantijnse keizer Michaël III naar de Chazaren in de Chersonesus uitgezonden. 
Daar vonden ze de relieken van Clemens. In 868 brachten zij ze over naar Rome, 
waar ze werden bijgezet in de aan hem gewijde kerk, de San Clemente. 
 

Clemens is patroon van Århus (Denemarken), Compiègne (Frankrijk), Keulen 
(Duitsland), de Krim (Rusland) en Sevilla (Spanje). 
Daarnaast is hij beschermheilige van marmerbewerkers en steenhouwers 
(vanwege zijn dwangarbeid in de mijnen?); van vuurtorenwachters, schippers en 
zeelieden (vanwege zijn marteldood op zee); van hoedenmakers; van 
mosterdhandelaren; en van kinderen. Ook wordt zijn voorspraak ingeroepen 
kinderziekten, verkoudheid en zweren; tegen brand, onweer, storm en 
schipbreuk. Hij wordt afgebeeld als paus (met tiara of driekroon) met een anker. 
(Uit: Heiligen.net) 
 

OKTOBER - ROZENKRANSMAAND 

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 
19e eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo XIII. Het is een uitbreiding 
van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober. 
Slag bij Lepanto 
In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De 
keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van 
de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius 
V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 
1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans. 
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Dominicanen 
Het rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde der Dominicanen, 
waartoe Pius V zelf ook toe behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans 
een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), 
stichter van de dominicanen. Maria zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen 
in zijn strijd tegen de Albigenzen. 
Alanus de Rupe 
Het rozenkransritueel bestaat in de kern uit het 150 maal reciteren van het Wees 
gegroet. De dominicaan Henry Kalkar (1328-1408) beval de gelovigen aan bij ieder 
tiental weesgegroeten ('tientje) een gebeurtenis uit het leven van Jezus en Maria 
te overwegen. De dominicaan Alanus de Rupe (1428-1478 in Zwolle) was de grote 
propagandist van het rozenkransgebed. De legende over de oorsprong van 
Rozenkrans zou op hem teruggaan.  
Alanus verdeelde het leven van Jezus en Maria in de blijde, de droevige en de 
glorievolle geheimen, zodat ieder vijftal tientjes gepaard kan gaan met een 
meditatie over deze mysterieuze episodes. 
Encyclieken Leo XIII 
Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te 
stellen, dateert uit de 19e eeuw.  
Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand 
bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Opmerkelijk 
is dat Leo in totaal tien encyclieken over het rozenkransgebed schreef: Supremo 
apostolatus officio (1883), Vi è Ben Noto (1887), Octobri Mense (1891), Magnae 
Dei Matris (1892), Laetitiae Sanctae (1893), Iucunda Semper Expectatione (1894), 
Adiutricem (1895), Fidentem Piumque Animum (1896), Augustissimae Virginis 
Mariae (1897), Diuturni temporis (1898). Alle werden gepubliceerd in september, 
ter voorbereiding van de daaropvolgende rozenkransmaand. Alle pausen na Leo 
XIII hebben in navolging van hem de gelovigen opgeroepen in oktober extra tijd 
aan de rozenkrans te besteden. 
Fatima 
Naast de 7e oktober kwam er na 1917 nog een andere belangrijke oktoberdag 
voor Maria-vereerders bij: de 13e, de herdenkingsdag van het zogenoemde 
Zonnewonder van Fatima, dat plaatsvond op 13 oktober 1917. Een menigte van 
circa 70.000 belangstellenden en nieuwsgierigen namen toen bij Fatima 
(Portugal) een bovennatuurlijk kosmisch fenomeen waar. Uit getuigenverslagen 
bleek dat velen bang waren dat de zon zich op de biddende menigte zou storten. 
De mensenmassa stond op een veld verzameld rond drie herderskinderen:  
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Lucia Dos Santos, Jacinta Marto en Francisco Marto. Zij beweerden dat op 13 mei 
1917 Maria voor het eerst aan hen was verschenen. 
Rozenhoedje bidden in huisgezin 
Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de rozenkrans,  
of eenderde deel daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd 
gebeden. Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze 
praktijk in onbruik. Toch worden in veel parochies in oktober nog steeds 
gezamenlijke rozenkranssessies gehouden. Ook worden afbeeldingen van de 
Heilige Maagd extra gehuldigd. 
Jaar van de Rozenkrans 
Johannes Paulus II (1978-2005) probeerde de rozenkrans weer terug te brengen 
in het leven van iedere katholiek. In het zicht van zijn 25-jarig pontificaat stelde 
hij een speciaal 'Jaar van de Rozenkrans' in: van 16 oktober 2002 tot en met 16 
oktober 2003. Kardinaal Karol Woityla werd namelijk op 16 oktober 1978 tot paus 
gekozen. 
(Uit: https://kro -ncrv.nl/.../rozenkransmaand) 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 

Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heiligen, bekend en 
onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en is één van de kerkelijke 
hoogfeesten. Het wordt sinds de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november 
worden jaarlijks alle overleden gelovigen herdacht.  
Deze gedenkdag vindt al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. 
 

 
 

https://kro-ncrv.nl/.../rozenkransmaand
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Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij 
nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier 
van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen.  
Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in het Bijbelse 
boek Openbaringen: ,,Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, 
uit alle rassen en stammen en volkeƴ Ŝƴ ǘŀƭŜƴΦέ 
In het begin van de Kerk werden alleen martelaren als officieel erkende heiligen 
vereerd. Later was het zo dat als iemand unaniem door het volk als heilige werd 
aangewezen, deze persoon als heilig gold (zoals de 21 heilige bisschoppen van 
Maastricht).  
Omdat een heiligverklaring op deze manier in de praktijk wel wat twijfelachtig 
werd gevonden heeft de paus in 1170 de heiligverklaring aan zichzelf 
voorbehouden. Zo ontstond een strengere procedure, die in 1634 door paus 
Urbanus VIII werd vastgelegd. Sindsdien wordt iemand, voorafgaande aan zijn 
heiligverklaring eerst zalig verklaard. 
 

De Kerk kent vele heiligen. Sinds 1970 is door paus Paulus VI voor de hele Kerk 
een hernieuwde Romeinse Kalender voorgeschreven. Hierop staan alleen heiligen 
die universeel ( dat wil zeggen voor iedereen in de hele wereld) van belang zijn en 
tot voorbeeld kunnen strekken. Ook is er op gelet dat er heiligen uit alle 
continenten op de nieuwe kalender staan. 
 

De oorsprong van het Allerheiligenfeest ligt in de vierde of vijfde eeuw en werd 
toen gevierd op 13 mei (de kerkwijding van het tot dan heidense Pantheon in 
Rome). Het was paus Gregorius IV die het feest in de negende eeuw verplaatste 
naar 1 november. Deze dag was volgens de regel van Benedictus de begindag van 
de winterperiode. In Nederland is 1 november, in tegenstelling tot de ons 
omringende landen, geen vrije dag. 
 

Allerzielen 
Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met Allerzielen (2 
november): een dag van gebed voor iedereen die gestorven is en nog niet voor 
altijd bij God is. De geloofsgemeenschap wordt gevormd door al degenen die al 
voor eeuwig bij God leven en degenen die nog onderweg zijn en nog niet klaar 
zijn voor de hemel. Het is één grote gemeenschap van mensen die gebonden zijn 
door de liefde in Christus. In de eucharistie op deze dag wordt aan de dood van 
alle overleden gelovigen gedacht.  
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De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de uiteindelijke 
overwinning van het Leven op de dood door iedereen. 
 

 
 
Allerzielen werd voor het eerst gevierd in de Franse Benedictijner abdij te Cluny 
in 998. Op veel plaatsen wordt op Allerzielendag na afloop van de mis of 
gebedsdienst in de middag samen naar het kerkhof gegaan. Hier worden de 
graven gezegend, men kan er lichten ontsteken en er wordt samen gebeden. 
Kijk voor meer informatie over de vieringen van Allerheiligen en Allerzielen op 
onze website; www.michaelenclemens.nl . 
 
ADVENT 2022 (zondag 27 november - zaterdag 24 december) 

De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische 
periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus 
Christus centraal staat. 
Adventus 
In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het 
kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' adventus 
is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd. 
Vier zondagen 
De Advent omvat ongeveer vier weken. Deze liturgische periode vangt aan op de 
vooravond van zondag 27 november en eindigt als op 24 december bij het 
avondgebed de Kersttijd begint. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het 
totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. De vier zondagen worden 
ook wel genoemd naar de beginwoorden van de introïtusgezangen van de missen 
op die dag: * Ad te levavi, * Populus Sion, * Gaudete en * Rorate Caeli. 

http://www.michaelenclemens.nl/
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Licht in de duisternis 
Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het boven de 
Kreeftskeerkring steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van 
Jezus Christus, het ' Licht der wereld'.  
Dood en leven 
Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de dood, en licht voor het 
leven en de Verrijzenis. In de weken vóór Kerstmis, als de natuur op het noordelijk 
halfrond haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen 
Christus, het Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het besef groeit dat 
uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen. 
Adventkransen 
Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met 
behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en 
huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van 
dennengroen of andere natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke 
zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, 
net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende 
kerstfeest aankondigen. 
Zonnewende 
De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. Die gelijkenis is niet toevallig, maar 
vindt zijn oorsprong in een oud gebruik van de Germanen.  
Voor de heidense Germanen was de tijd dat de zon een aantal dagen stilstond 
aan de Hemel - de zogeheten 'winterzonnewende' ς reden voor het heiligste feest 
van het jaar. Als de zon stilstond, zo dachten de Germanen, 'werkte' zij niet. Het 
zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor de zon het werk ook zouden laten. 
Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond lieten de Germanen daarom 
alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht draaien. Symbolisch werd 
dit uitgedrukt door een met bosgroen versierd wagenrad aan het plafond van de 
woning te hangen. Het is dit wagenrad dat door missionarissen bij de kerstening 
van de Germanen als basis voor de adventskrans werd genomen. De periode van 
rust rond de zonnewende verklaarden de missionarissen verder tot een periode 
van inkeer en boete, die paste bij een tijd waarin de komst van Christus wordt 
verwacht. 
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Komst en wederkomst 
Christenen leven steeds in de verwachting dat Jezus Christus op aarde terug zal 
keren. In de Adventstijd, als de komst van het kindje Jezus in Bethlehem wordt 
verwacht, denken christenen nog eens speciaal aan het moment waarop Christus 
zal terugkeren, de Wederkomst. 
Tijd van boete 
Bij zijn terugkeer op aarde zal Christus komen oordelen, de levenden en de doden. 
De gelovigen worden zich in de Advent, als zij zich de wederkomst van Christus 
realiseren, opnieuw van hun Zonden bewust. Voor die zonden moet Boete 
gedaan worden. 
St-Maartensvasten 
Vroeger was het in de kerk heel gebruikelijk om in een tijd van boetedoening te 
vasten. In de Advent werd meestal een aantal dagen per week gevast. Het vasten 
begon op 11 november, het feest van Sint Maarten. Daarom werd het vasten 
tijdens de Advent ook wel 'St.-Maartensvasten' genoemd.  
Inkeer 
Het boetekarakter van de Advent is in de loop van de tijd enigszins naar de 
achtergrond geraakt. De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer 
en Gebed. De grote vragen van Dood, leven en Verrijzenis worden tijdens de 
Advent overwogen in het Officie en in het individueel gebed van de gelovigen. 
Paars en rozerood 
De kleur van boete en inkeer in de katholieke Kerk is paars. De paarse kleur 
domineert in de Advent de kerkinterieurs. Ook de adventskrans is vaak versierd 
met een paars lint. Alleen op de derde, 'blijde' zondag in de advent wordt het 
paars door rozerood vervangen, ten teken dat Kerstmis nabij is. Deze zondag 
wordt naar de beginwoorden van de Mis ook wel Gaudete genoemd, wat 
'verheugt u' betekent. De derde zondag van de Advent is overigens gemodelleerd 
naar de zondag van halfvasten halverwege de veertigdagentijd; meer informatie 
hierover wordt gegeven in het artikel dat aan het Kerkelijk jaar is gewijd. 
Jesaja 
Omdat gelovigen tijdens de Advent niet alleen aan de komst van het kindje Jezus, 
maar ook aan Jezus als de Christus en Messias denken, kent de adventsliturgie 
veel lezingen uit de profeten. De Profeten zijn namelijk de 'grote verwachters' van 
het Oude Testament. Vooral het boek van de profeet Jesaja is rijk aan Messiaanse 
teksten. 
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Rorate coeli desuper 
De adventszang Rorate Coeli is op Jesaja gebaseerd. De tekst van de zang luidt: 
'Dauwt, hemelen, van boven; wolken, regent de Gerechte: aarde, open u en, doe 
de Verlosser ontspruiten'. Het symbool van de dauw keert ook in andere 
adventsliederen en ςteksten terug. 
Johannes de Doper 
Is in het Oude Testament de profeet Jesaja een 'grote verwachter', in het Nieuwe 
Testament is dat Johannes de Doper. Kort voordat Jezus als volwassen man in de 
openbaarheid trad, schiep Johannes met zijn dooppraktijk namelijk een 
atmosfeer van vreugdevolle verwachting. Bij het Doopsel sprak hij: "Ik doop u met 
water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem 
van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige geest en vuur" (Luc. 3:16).  
Het is in het licht van deze woorden niet verwonderlijk, dat de evangelielezingen 
van de tweede tot en met de vierde adventszondag alle verhalen van Johannes 
de Doper, de adventsprediker bij uitstek. 
Moeder van Jezus 
De Advent is de tijd van mannen als Jesaja en Johannes de Doper, die de 
verwachting van de Messias gepredikt hebben. De Advent is natuurlijk ook de tijd 
van een vrouw: Maria, de moeder van Jezus. 
Magnificat 
Er bestaan in de kerk veel verhalen en gezangen waarin geschetst wordt hoe 
Maria de komst van de Messias beleefde. Zij spelen in de Liturgie van de Advent 
een grote rol. Bekend is het zogeheten Magnificat oftewel de 'Lofzang van Maria'. 
De eerste regels daarvan luiden: "Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is 
mijn geest om God, mijn Verlosser, Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd, 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig". 
(Uit: https://kro -ncrv.nl/.../advent) 
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Wat is een heilig putje? 
Sommige oude kerken hebben een piscina of sacrarium, oftewel een heilig 
putje. Dit is een kleine zinkput of afvoer. Deze bevindt zich meestal in een 
nis in de buurt van het altaar of in de sacristie. In deze afvoer werd het 
water gegoten dat gebruikt werd bij de handwassing of de liturgische 
afwassing van kelken en cibories of het wassen van altaarlinnen.  
 
Dat water kon sporen van geconsacreerde hosties bevatten en mocht 
daarom niet zomaar in een gewone afvoer verdwijnen. Het heilig putje had 
doorgaans een rechtstreekse afvoer naar gewijde 
grond rond de kerk. In sommige kerken hing boven 
het putje ook een zoƎŜƘŜǘŜƴ ΨƭŀǾŀōƻƪŜǘŜƭΩ ƳŜǘ 
water, waarmee de priester voorafgaand aan de 
eucharistie zijn handen waste. De ketels hadden 
vaak een bijzondere vorm met twee schenktuiten. 
De piscina is in de 18e eeuw in onbruik geraakt. 
Daarom zijn ze doorgaans alleen te vinden in kerken 
van vóór die tijd. In sommige kerken wordt het 
ǾƻƻǊƳŀƭƛƎ ƘŜƛƭƛƎ ǇǳǘƧŜ ƴǳ ƎŜōǊǳƛƪǘ ΩŎǊŜŘŜƴǎƴƛǎΩΣ ǿŀŀǊ 
de spullen voor de eucharistie worden neergezet. 
Soms is de nis ook omgebouwd tot tabernakel. 
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ADVENT  

Advent moet een tijd worden 
die onrustig maakt: 
het durven zien van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden 
om grondig iets te veranderen bij onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
 

Advent moet een tijd worden 
om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen 
dat over hun bestaan hangt 
en het je aantrekken. 
 

Kerstmis moet een begin worden 
van een nieuwe manier van leven, 
ǿŀŀǊōƛƧ ά Lƪ Ȋŀƭ ŜǊ ȊƛƧƴ ǾƻƻǊ ǳέ 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg 
van ommekeer en solidariteit, 
van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, 
van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 
(naar C. Desoete) 
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KINDERPAGINA 
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Rebus (oplossing op bladzij 21) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doolhof: Zoek de weg hoe Maria bij de `rozenkrans kan komen 

 














