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Willibrordzondag 2020: ‘Samen de Heer tegemoet’ 
 
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan 
toe zal gaan. De Bijbelteksten die op Willibrordzondag 2020 (8 november) gelezen worden, 
bieden houvast in de omgang met de tijden, die altijd onvoorspelbaar zijn. Christenen van 
alle kerken leven vanuit de hoop en de verwachting dat Jezus Christus opnieuw zal komen. 
 
“Het geloof in zijn dood en opstanding is een waarborg dat ook wij over onze dood heen in 
Christus zullen leven (1 Tess. 4,13 e.v.),” aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene in 
een toelichting. “In die zin gaan we de Heer tegemoet. Die troostvolle belofte zou kunnen 
verleiden tot passiviteit en stille berusting. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Het zou 
afbreuk doen aan zin en betekenis van het leven zelf. In onzekere tijden, zoals deze, 
beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk wijsheid in het besturen is. Een wijs bestuurder is 
een zegen voor zijn volk. Volgens de Bijbel is het niet moeilijk om wijsheid te ontdekken, 
zolang je haar liefhebt en zolang je alert bent. Sterker nog: de wijsheid zelf is op zoek naar 
hen die haar waardig zijn. De wijsheid straalt en is onvergankelijk (Wijsheid 6,12 e.v.).” 
 
“Jezus verkondigt de komst van het Rijk Gods. Wanneer dat precies zal zijn, zegt de Schrift 
niet. Wel dat het onverwachts zal zijn en mensen op verschillende manieren zal treffen. 
Trouw, waakzaamheid en wijsheid zijn geboden. De gelijkenis over de slimme en dwaze 
bruidsmeisjes vertelt plastisch hoe het bij de komst van het Koninkrijk Gods zal toegaan. 
Sommigen zijn voorbereid en voorzien, anderen niet en komen te laat. Leven wij vandaag 
ook in de verwachting van de komst van het Koninkrijk van God? En waarmee houden we 
onze lampen brandend, als we komende vanuit verschillende kerken, samen de Heer 
tegemoet gaan?” 
 
Pastoor Martin Los, bisschoppelijk gedelegeerde voor Oecumene in het Aartsbisdom 
Utrecht: “Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de 
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. We willen u vragen om in 
het weekend van 7 en 8 november in uw parochie een collecte te houden. Op de website 
www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene.” 
Daar zijn ook een preekschets en voorbede bij gelegenheid van Willibrordzondag te vinden. 
 
 
(386 woorden) 
 
 
NB Redacties: Bij dit artikel is een illustratie beschikbaar. 
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http://www.oecumene.nl/


Kerkbalans 2021: nieuwe website en slogan 
 
In 2021 vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 16 tot zaterdag 30 januari. Materialen 
kunnen besteld worden via de vernieuwde website: www.kerkbalans.nl. De site is 
gebruiksvriendelijker gemaakt, zodat informatie en materialen makkelijker vindbaar zijn. Ook 
heeft de site een meer eigentijdse uitstraling gekregen.  
 
De Actie Kerkbalans 2021 heeft als motto: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. “Al 
generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis,” aldus de 
organisatoren van de geldwervingsactie. “In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en 
gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te 
delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog 
niet kennen maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen 
delen met God en met elkaar. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan: ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’.” 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, 
de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. 
Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een 
beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks 
vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun 
eigen plaatselijke kerk. 
 
 
(240 woorden) 
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http://www.kerkbalans.nl/


Diakenwijding Paulus Tilma 
 
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 7 november Paulus Tilma tot diaken wijden. 
De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange 
Nieuwstraat 36). Vanwege de geldende coronamaatregelen zal de wijdingsplechtigheid 
waarschijnlijk alleen op uitnodiging zijn bij te wonen. 
 
Tilma wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die 
op 5 juni 2021 zal plaatsvinden. De Eucharistieviering zal naar alle waarschijnlijkheid via een 
livestream te volgen zijn.  
Paulus Tilma werd op 29 november 1992 geboren in Amsterdam. Hij volgde zijn 
priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. Per 1 september 2020 heeft kardinaal 
Eijk hem benoemd als kandidaat-priester in de parochie Maria Laetitia (Doetinchem, Ulft en 
omstreken). 
 
 
(120 woorden) 
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Een oecumenisch en interreligieus antwoord op de coronapandemie 
 
Dit najaar besprak de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID) 
het document ‘Een gewonde wereld dienen in interreligieuze solidariteit. Een christelijke 
oproep tot reflectie en actie tijdens COVID-19 en daarna’. De Wereldraad van Kerken en de 
Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog gaven het document gezamenlijk uit op 27 
augustus 2020. Zij pleiten daarin voor een oecumenisch en een interreligieus antwoord op 
de coronapandemie. 
 
De leden van de CID, onder voorzitterschap van mgr. H. Woorts, noemen het document 
inspirerend. Het samen zoeken naar antwoorden gaat in tegen de polarisatie in de 
samenleving en de zelfgerichtheid van de cultuur. Beide raden roepen christenen op om 
samen met mensen van andere tradities te reageren op de problemen die veroorzaakt 
worden door de coronapandemie. Daar is solidariteit voor nodig en dat kan het beste bereikt 
worden door goede interreligieuze contacten en samenwerking. “We zijn geroepen om van 
elkaar te leren in deze tijd van crisis,” aldus de raden. 
 
In het document wordt de triniteit genomen als model voor de interreligieuze samenwerking 
en solidariteit. Zoals de liefde van de Vader geen grenzen kent, zo heeft de Zoon zich 
verenigd met iedere mens en zo overstijgt de Geest alle grenzen. Alle mensen zijn door God 
geschapen en delen als broeders en zusters dezelfde waardigheid.  
Het gaat dus niet alleen om samenwerking met en het helpen van andere christenen. 
Iedereen wordt aangesproken – alle mensen van goede wil. “Wij hebben bewust ervoor 
gekozen om een document te maken dat ook andere religies inspiratie kan geven, vanuit hun 
eigen traditie,” zegt kardinaal Miguel Ayuso Guixot, voorzitter van de Pauselijke Raad voor 
de Interreligieuze Dialoog. 
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan illustreert dit: de Samaritaan komt uit een 
andere religieuze gemeenschap, maar hij is de enige die de man helpt die wordt 
neergeslagen en aan zijn lot overgelaten. Het verhaal laat ook zien dat we religieuze en 
culturele vooroordelen moeten overwinnen. 
De coronapandemie veroorzaakt ziekte en dood maar ook meer armoede, huiselijk geweld 
en isolement. De Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze 
Dialoog roepen op om daarop te reageren met “nieuwe vormen van solidariteit die alle 
grenzen overstijgen,” ons open te stellen voor bronnen buiten onszelf en het sterker 
betrekken van jongeren en meer aandacht voor de noden van mensen in nood. 
 
 
(386 woorden) 
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Middeleeuwse lichaamskunst in Museum Catharijneconvent 
 
Van wandelende heiligen zonder hoofd tot Jezus die als een druif wordt uitgeperst: ziedaar 
de intrigerende belevingswereld van de middeleeuwer. Tot 17 januari 2021 toont Museum 
Catharijneconvent de meest fascinerende verbeeldingen van het lichaam uit het tijdvak 
1300-1500. Het lichamelijke werd in die periode namelijk op een totaal nieuwe manier 
afgebeeld. Wat zat hier achter? En tot welke – in hedendaagse ogen – merkwaardige kunst 
leidde dit?  
 
“In de middeleeuwen kwam de menselijke kant van Jezus, Maria en heiligen steeds meer 
centraal te staan,” zo meldt het museum op zijn website. “En wat is er menselijker dan een 
lichaam? Zo ontstond een intrigerende beeldcultuur waarin het lichaam en de lichaamsdelen 
van heilige figuren een hoofdrol speelden. De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en 
meditatie, waarbij inleving van groot belang was. De schilderijen, beelden en miniaturen 
werden daarom steeds extremer: bloederiger, hariger, smartelijker. Een uniek verschijnsel 
waarbij kunstenaars hun creativiteit de vrije loop lieten. Ingewikkelde theologische concepten 
werden daarbij vaak letterlijk in beeld gebracht. Verwonder u bijvoorbeeld over engelen die 
bloed opvangen uit een kraan of over Maria die haar moedermelk met een ferme straal in 
een fontein doet belanden.” 
 
Deze laatmiddeleeuwse kunstwerken worden tegenwoordig vaak met ongemak en onbegrip 
bekeken. Juist daarom brengt het museum de mooiste voorbeelden voor het eerst bij elkaar 
en toont welke ideeën eraan ten grondslag liggen. Museum Catharijneconvent: “Laat u 
overrompelen door een kant van de middeleeuwen die misschien rauw, vies en vreemd lijkt, 
maar juist getuigt van een diepe devotie.” 
 
Meer informatie en reserveren: www.catharijneconvent.nl  
 
(255 woorden) 
 
 
__________________________________________________________________________ 

http://www.catharijneconvent.nl/


Coronanoodfonds van Missio steunt parochies en bisdommen 
 
Missio dankt allen die hebben bijgedragen aan het coronanoodfonds dat paus Franciscus 
ingesteld heeft bij de Pauselijke Missiewerken (Missio). De voorlopige opbrengst bij Missio 
Nederland was in september al meer dan 100.000 euro. “De afgelopen maanden is er al veel 
steun verleend vanuit het wereldwijde noodfonds aan parochies en bisdommen. In Rwanda 
hebben parochies financiële steun gekregen voor de aanschaf van medische en 
beschermende artikelen waarmee men de kerkruimtes veilig kan maken en zo op beperkte 
schaal toch vieringen kan houden,” zo laat Missio Nederland weten. 
 
De bevolking van het bisdom Solwezi in het noordwesten van Zambia leeft vooral van de 
landbouw. Slechts twee parochies zijn economisch zelfvoorzienend, alle andere zijn 
afhankelijk van ondersteuning door het bisdom. Als gevolg van de isolatie hebben veel 
mensen hun baan verloren en veel kinderen en ouderen wenden zich tot de parochie om 
voedsel. De financiële ondersteuning vanuit het noodfonds wordt gebruikt voor het kopen 
van voedsel en beschermend materiaal voor de meest behoeftige families. 
 
Het verzorgingshuis San Pedro Claver, gelegen in het apostolisch vicariaat van San Andrea, 
Providencia en Santa Catalina in Colombia, kan zijn bewoners niet langer ondersteunen. 
Meestal wordt er een jaarlijks festival georganiseerd om donaties in te zamelen, maar dat 
was vanwege de pandemie dit jaar niet mogelijk. Niet alle bewoners kunnen bijdragen aan 
het beheer van het huis. De hulp vanuit het coronanoodfonds is bedoeld ter ondersteuning 
van enkele priesters die geen inkomen meer hebben. 
 
In de parochies van het apostolisch vicariaat van Camiri in Bolivia heeft men altijd de 
gelovigen bewust gemaakt van het belang van economische zelfvoorziening, zodat de 
pastorale werkers ten dienste van de gemeenschap kunnen werken. Maar nu de kerken 
dicht zijn en de angst voor besmetting heerst, is het onmogelijk collectes te houden. De 
ondersteuning van het coronanoodfonds gaat naar de basisdiensten en pastorale activiteiten 
en naar enkele families van catechisten die het moeilijk hebben. 
 
 
(318 woorden) 
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Fietsroutes in Achterhoek en Twente 
 
De Oost-Achterhoek is een opmerkelijke fietsroute rijker. Een enthousiaste werkgroep heeft 
gezorgd voor de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van 
de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is 
uitgegroeid tot een fietstocht van 25 kilometer, vanaf het startpunt (het kerkplein in Zieuwent) 
langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van 
Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen. Op 25 juli was de officiële opening 
vanuit de pastorie(tuin) van de H. Werenfridus in Zieuwent. Met het door-rijden van het 
startlint (de Achterhoekse wimpel) door Marieke Frank, wethouder van de gemeente Oost 
Gelre, werd de weg ‘vrijgegeven’. De route is voor 1 euro te koop bij de VVV’s in 
Lichtenvoorde en Groenlo. 
 
Dit jaar viert de H. Pancratius parochie (Tubbergen e.o.) haar tienjarig bestaan. In het kader 
van het jubileum is onder andere een fraai boekje uitgebracht met drie fietstochten van ca. 
40 km langs vele mooie plekken en bezienswaardigheden in de negen locaties van de 
parochie. De routes komen alle drie door Tubbergen. In de routebeschrijvingen worden 
bijzonderheden apart uitgelicht en omschreven. De routes zijn verkrijgbaar bij de 
secretariaten en kerken van de negen locaties en te downloaden via: www.hpancratius.nl. 
 
 
(204 woorden) 
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